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Nowoczesne sale, przestrzenne wnętrza, 
komfortowe  i bezpieczne warunki dla 

pacjentów i personelu medycznego, wysoki 
standard wyposażenia medycznego – właśnie 
tym odznacza się nowy Oddział Ortopedii 
i Traumatologii Narządu Ruchu w Turku.

Wnętrze odpowiada współczesnym stan-
dardom oraz wymogom bezpieczeństwa, obo-
wiązującym przepisom i kryteriom z zakresu 
technologii medycznej. Na remont tej części 
placówki Powiat Turecki przekazał kwotę 
w wysokości 4 440 000, 00 zł.

Oficjalnego otwarcia oddziału i symbo-
licznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta 
Turecki Mariusz Seńko,  Dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Grzegorz Gibaszek, Prezes Elekt Polskiego To-
warzystwa Ortopedii i Traumatologii Pan pro-
fesor Leszek Romanowski, Ordynator Oddziału 
Ortopedii i  Traumatologii Narządu Ruchu Pan 
Wiesław Wiśniewski, pielęgniarka oddziało-
wa – Pani Aneta Kremska. Natomiast aktu po-
święcenia wyremontowanego oddziału dokonał 
Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wiesław Mering.

W uroczystości wzięli udział: Poseł na 

Ortopedia za blisko 4,5 miliona zł!

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej -  Pan Ryszard 
Bartosik, Dyrektor Rządowego Centrum Bez-
pieczeństwa – Marek Kubiak, Radna Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego Anna Maj-
da, Członkowie Zarządu Powiatu Tureckiego, 
przedstawiciele Rady Powiatu Tureckiego, Bur-

Symboliczne przecięcie wstęgi do Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w SP ZOZ w Turku

Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu kolejny numer Powiatowych Perspektyw prezentujący nasze najnowsze 

działania realizowane w ostatnich miesiącach. Mając jednak na uwadze dobiegającą kadencję obec-
nych władz Powiatu Tureckiego, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na te obszary tematyczne w tej 
publikacji PP, którymi zajmowaliśmy się na przestrzeni ostatnich czterech lat. 

Obecna kadencja 2014 -2018 przebiegała w atmosferze ustawicznej pracy Zarządu oraz Rady Po-
wiatu Tureckiego nad wdrożeniem rozwiązań w obszarze edukacji, służby zdrowia, bezpieczeństwa, 
a także rozpoczęciem innych działań odpowiadającym wyzwaniom dnia dzisiejszego i tym wybiega-
jącym w przyszłość. Nakreślone na początku kadencji priorytety, które zarekomendowałem  Zarzą-
dowi i Radnym Rady Powiatu Tureckiego były realizowane i dzisiaj możemy stwierdzić, że przyjęte 
wówczas założenia  okazały się sukcesem.  Po pierwsze: poprawa standardu służby zdrowia zrealizo-
wana w wyniku przeprowadzonych licznych inwestycji w szpitalu powiatowym. Kilkanaście milionów złotych  zainwestowanych w szpital 
powiatowy w tej kadencji, to nowa jego jakość. Po drugie: dzięki pozyskaniu ponad 20 milionów zł ze środków zewnętrznych na edukację, 
stworzyliśmy na terenie powiatu tureckiego jedno z najnowocześniejszych w Polsce i Europie centrów szkolnictwa technicznego. W swoich 
działaniach nie ograniczaliśmy się tylko do podległego powiatowi szkolnictwa ponadpodstawowego. Współpraca z gminami w obszarze 
realizowania idei wielojęzyczności przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii zaowocowała wspólnym projektem INTJO – nasza przy-
szłość (Innowacje Nowoczesne Technologie Języki Obce). Po trzecie: ponad 15 milionów zł zainwestowaliśmy w poprawę infrastruktury 
drogowej. Poprawa bezpieczeństwa, przebudowa, remont dróg i ulic, naprawa chodników i innych elementów drogowych widoczna jest w 
każdej gminie i w każdym mieście powiatu. Na szczególne uznanie zasługuje, moim zdaniem, modelowa wręcz współpraca z  samorządami 
gminnymi przy realizacji tych inwestycji, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom, którzy przyczynili  
się do realizacji tych działań, jak i tych wcześniej wymienionych.

Szanowni Państwo! Podsumowując, chciałbym stwierdzić, że mijająca kadencja będzie mogła zapisać się jako udany okres, w któ-
rym dzięki wysiłkowi i dobrej współpracy Radnych Rady Powiatu, pracowników urzędów, instytucji, otoczenia biznesu i wielu innych 
osób udało nam się zrealizować założone cele, a efekty tych realizacji widzimy na co dzień. O skali tych działań może świadczyć kwota 
pozyskanych oraz inwestowanych środków, którą szacujemy na blisko 50 000 000 zł przy jednoczesnym obniżeniu zadłużenia budżetu do 
najniższego od 2008 r.

Dziękuję Państwu oraz Radnym Rady Powiatu za zaufanie jakim mnie obdarzyliście,  powierzając mi zaszczytną funkcję Starosty Tu-
reckiego. Życzę wszystkiego najlepszego i zapraszam do lektury naszego biuletynu, którego okładka jest zapowiedzią dokumentu pt. „Fo-
resight Powiatu Tureckiego 2033”, będącego zarówno aktualnym raportem o stanie powiatu jak i strategicznym dokumentem na podstawie 
którego opracowane zostaną kolejne strategie sektorowe. Foresight to spojrzenie dużo dalsze na 10, 15 a nawet 20 lat do przodu, po to, aby 
przygotować mieszkańców, instytucje, otoczenie biznesu i przedsiębiorców na zmiany, które będą zachodziły w strukturze, świadomości 
i działaniach naszego społeczeństwa. 

Z poważaniem, 
Mariusz Seńko 

Starosta Turecki
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mistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin Powiatu 
Tureckiego, przewodniczący związków zawo-
dowych, ordynatorzy, lekarze, personel medycz-
ny szpitala w Turku.

Nowo wyremontowany oddział odznacza 
się nowoczesnością i funkcjonalnością, jest 
przyjazny pacjentom oraz przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpośred-
nio przy każdej sali chorych są łazienki typu 
studio. Lekarze i pielęgniarki mogą korzystać 
z przytulnych biur i pomieszczeń socjalnych. 
Ponadto na oddziale znajduje się innowacyjne 
wyposażenie medyczne. Każda sala wyposa-
żona jest w specjalistyczne, wielofunkcyjne, 
elektryczne, hydrauliczne łóżka ortopedyczne 

przystosowane do potrzeb pacjentów oddziału. 
Ponadto oprawa szpitalna nadłóżkowa zapew-
nia zasilanie aparatury elektromedycznej, łącz-
ność z pielęgniarką i pobór gazów medycznych. 
Pacjenci mogą także korzystać z nowej windy. 
Wysoką estetyką cechują się także gruntownie 
odnowione klatki schodowe.

Szczególne podziękowania podczas uroczy-
stości gospodarze obiektu skierowali w stronę 
sponsorów:
• Firmy Profim Sp. z o.o. – 100 000 zł
• Gminy Miejskiej Turek – 50 000 zł
• Gminy i Miasta Dobra – 20 000 zł
• Gminy i Miasta Tuliszków – 20 000 zł
• Gminy Kawęczyn – 15 000 zł 

Otwarcie kolejnego oddziału w turkowskim szpitalu Radna Powiatu Tureckiego Aneta Seńko, Ordynator Wiesław Wiśniewski, Radna Powiatu 
Tureckiego Zofia Gruszczyńska, Starosta Turecki Mariusz Seńko

Specjalistyczne łóżka ortopedyczneGabinet zabiegowy

• Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Kole – 30 000 zł

• Nadleśnictwa Turek – 10 000 zł
• Pana Artura Marciniaka – 6 204,60 zł

Należy nadmienić, że to nie koniec in-
westycji Powiatu Tureckiego w turkowskim 
szpitalu. Starosta Turecki Mariusz Seńko 
zaznaczył, że w planach są kolejne remonty 
oddziałów, a aktualnie trwa przebudowa Od-
działu Chorób Wewnętrznych na kwotę blisko 
3 milionów zł. Dzięki inwestycji, która już na 
początku tej kadencji była priorytetem, pacjen-
ci będą mogli wracać do zdrowia w wyjątkowo 
dobrych warunkach.
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Cieszy fakt, że wszystkie ogłoszone przez Powiat Turecki przetar-
gi na inwestycje drogowe zostały pomyślnie rozstrzygnięte. Warto 

przyjrzeć się temu, które drogi są aktualnie przebudowywane, a które 
zostały oddane do użytku? „Mapa” prac drogowych Powiatu Tureckie-
go prezentuje się następująco:

Mapa prac drogowych Powiatu Tureckiego

Zupełnie nowe oblicze zyskał odcinek przy drodze powiatowej nr 
4498P w Kaczkach Średnich. Dzięki inwestycji Powiatu Tureckiego 
powstał chodnik przy Zespole Szkół Rolniczych CKP i Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich. Wskazana inwestycja 
drogowa została zrealizowana dzięki współpracy Samorządu Powia-
tu Tureckiego i Gminy Turek. Całkowity koszt wykonania zadania to 
kwota 482.500,00 zł, w tym 100.000,00 zł to udział finansowy gminy 
wiejskiej Turek.

Mieszkańcy Czachulca Starego wspominają, że ich droga po 47 
latach doczekała się zupełnej modernizacji. Teraz odcinek Miłaczew 

cd. na s. 5  >

Chodnik w Kaczkach Średnich 

Droga Miłaczew - Skarżyn w miejscowości
Czachulec Stary

Ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie oddana do użytku

INWESTYCJE

– Skarżyn to kawał drogi równej jak stół! Inwestycja o wartości 
265.126,50 zł. została sfinansowana ze środków Powiatu Tureckie-
go. Należy podkreślić, że zadanie zostało zrealizowane dzięki dobrej 
współpracy z Gminą Malanów, która pokryła 30% kosztów ze wskaza-
nej inwestycji. Warto dodać, że przebudowany odcinek łączy się odcin-
kiem drogi, w ramach którego Powiat Turecki przebudował 265 metrów 
drogi w pobliżu skrzyżowania i Szkoły Podstawowej w Miłaczewie i na 
kolejnych 1500 metrach wspomnianej „powiatówki”.

Został zakończony pierwszy etap prac na drodze powiatowej nr 4480 P 
Tuliszków - Smaszew na odcinku Tuliszków - Wróblina. Zakres robót 
obejmował odnowienie nawierzchni drogi na długości 1450m poprzez 
zastosowanie techniki „cienkiego dywanika” o wartości 212.000,00 zł. 
Warto nadmienić, że w ubiegłym roku Powiat Turecki także wykonał 
w ww. miejscowości odnowę nawierzchni o wartości ok. 150.000,00 zł. 
Należy dodać, że we wrześniu mieszkańcy Wróbliny będą mieli wyko-
nany chodnik wraz z odwodnieniem na długości 350 m. po lewej stronie 
drogi (od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wielopola do pla-
cówki OSP).

Ponadto użytkownicy dróg gminy Tuliszków mogą cieszyć się z od-
dania do eksploatacji ulicy Jana Pawła II w Tuliszkowie. Zakres prac 
obejmował przebudowę nawierzchni jezdni, wykonanie chodnika z kost-
ki brukowej, ścieków przykrawężnikowych, obrzeża betonowego oraz 
oznakowania poziomego oraz budowę krawężnika betonowego. Wartość 
inwestycji to 193.237,82 zł.

Ulica Dąbrowskiego w Turku zyskała nowe oblicze

Mieszkańcy powiatu tureckiego bezpiecznie dotrą chodnikiem do 
centrum miasta, a młodzież i dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
do Zespołu Szkół Technicznych w Turku. W ramach prac drogowych 
została wykonana nowa nawierzchnię chodnika z kostki brukowej o dłu-
gości 115m wraz z dwukierunkową ścieżką rowerową i wydzielonymi 
miejscami do parkowania pojazdów na ulicy Chopina w Turku. Koszt 
inwestycji wynosi 90.000, 00 zł. Gmina miejska Turek dołożyła na kon-
tynuację tego zadania około 50.000,00 zł.

Gruntownej modernizacji została poddan także ulica powiatowa Dą-
browskiego w Turku. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie: jezdni 
z betonu asfaltowego, chodnika z kostki betonowej o dł. 563 m2, zjaz-
dów indywidualnych i publicznych, parkingu, oznakowania poziomego 
i pionowego. Wartość inwestycji wynosi 634 416, 36zł. Przewidywany 
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Chodnik na ul. Chopina w Turku

Skrzyżowanie dróg Dobrskiej, Uniejowskiej i Pl. Sienkiewicza

Odnowiona nawierzchnia drogi we Wróblinie

<  cd. ze s. 4 

termin zakończenia prac to początek września.
Aktualnie trwa także przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych 

Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej - Placu Sienkiewicza w Tur-
ku. Wartość całkowita zadania wynosi 320 700, 67 zł. Zakres prac obej-
muje wykonanie nowego ronda z kostki granitowej, przebudowę istnie-
jących odcinków chodnika (chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 
z podsypką z kruszywa naturalnego granitowego), zagospodarowanie 
wyspy centralnej oraz wyspy rozdzielającej, przebudowę istniejących 
zjazdów renowację odcinka sieci wodociągowej, roboty instalacyjne. 
Inwestycja zostanie zakończona na przełomie września i października. 
Sukcesem okazało się złożenie wniosku o dofinansowanie zadań drogo-
wych z budżetu państwa. Powiat Turecki otrzymał dofinansowanie na 

przebudowę skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej 
oraz gminnej - Placu Sienkiewicza w Turku oraz na ul. Dąbrowskie-
go. W obu przypadkach wartość dofinansowania wynosi aż 60%, czyli 
łącznie 578 469, 00 zł dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego.

Powiat Turecki dokonał także remontu nawierzchni w miejscowości 
Zdrojki Lewe poprzez wyłożenie drogi destruktem i spryskanie emul-
sją asfaltową w celu jej utwardzenia. Jest to rozwiązanie tymczasowe, 
do momentu rozbudowy drogi powiatowej.  

Zakres prac na odcinku Smulsko – Boleszczyn (Gmina Przykona)  
obejmuje budowę chodnika z kostki brukowj o długości 1200 metrów, 
wykonanie niezbędnych rozbiórek, robót ziemnych, nawierzchniowych 
i wykończeniowych, wymianę przepustów pod podjazdami oraz przy-
kanalików deszczowych. Inwestycja o wartości 805.934,65zł. sfinanso-
wana zostanie ze środków budżetu Powiatu Tureckiego. Wkład finanso-
wy Gminy Przykona to 300 000,00zł.  

Z kolei w Długiej Wsi (Gmina Dobra) zostanie przebudowane 200 me-
trów odcinka nawierzchni jezdni, powstanie chodnik, parking oraz ściek 
dwurzędowy z kostki brukowej, krawężniki, obrzeża i oporniki beto-
nowe oraz oznakowanie poziome i pionowe. Wartośc tej inwestycji to 
447.416,36 zł. W tym udział finansowy Gminy Dobra to 130.000,00 zł.

Na odcinku Smulsko - Boleszczyn powstaje nowy chodnikZakończenie prac drogowych w Długiej Wsi
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O tym, że rozbudowa infrastruktury spo-
łecznej jest niezmiernie istotna nie trzeba 

nikogo przekonywać. Nowo otwarty Oddział 
Chirurgii Ogólnej w Turku za 3 939 693, 10zł 
oraz zakup radiografu cyfrowego o wartości 
1 175 000 zł są dowodem na to, że szpital 
zmienia się na lepsze dla pacjentów naszego 
powiatu. To jednak zaledwie wstęp do dal-
szych inwestycji w służbę zdrowia, jakie po-
dejmie Powiat Turecki  w 2018r. Samorząd 
Powiatu Tureckiego zabezpieczył środki na 
przebudowę kolejnego oddziału w turkow-

Historyczny boom inwestycyjny
w turkowskim szpitalu

skim szpitalu na sfinansowanie przebudowy 
Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji o war-
tości 4 399 534, 00. Na podstawie procedury 
przetargowej wyłoniono już wykonawcę zada-
nia, a 15 grudnia dokonano  przekazania placu 
budowy. Zakończenie przebudowy wskazane-
go oddziału jest planowane na pierwszą poło-
wę 2018r. W tym samym roku władze  Powiatu 
Tureckiego planują także gruntownie wyre-
montować i wyposażyć w nowoczesny sprzęt 
Oddział Chorób Wewnętrznych. Inwestycje 

będą mogły być zrealizowane dzięki 
przemyślanej i racjonalnej polityce fi-
nansowej władz Powiatu Tureckiego, 
co przekłada się na wzrost wskaźnika 
zdolności kredytowej Powiatu Turec-
kiego. Warto zauważyć, że zadłużenie 

naszego powiatu pod koniec 2014r. wyno-
siło 12 192 000,00 zł, a w 2018r. spadnie do 
10 860 000,00zł przy jednoczesnym poziomie 
inwestycji w latach 2015 – 2017 wynoszą-
cym 30 272 595, 67zł z prognozą na 2018r. 
w kwocie 18 630 300,71zł co jest w historii 
naszego powiatu niebywałym skokiem inwe-
stycyjnym. Co więcej, o progresie finanso-
wym Powiatu Tureckiego można przeczytać  
na łamach ogólnopolskiego pisma „Wspólno-
ta”, w którym opublikowano raport dotyczą-
cy wskaźnika zdolności kredytowej (WZK) 
wśród jednostek samorządu terytorialnego. 
W latach 2006 - 2008 Powiat Turecki zajmo-
wał 272 pozycję pod względem WZK w skali 
powiatów z całego kraju. Natomiast w latach 
2014-2016 odnotowuje się duży skok nasze-
go samorządu, który awansował o 131 pozycji 
poprzez podwyższenie wskaźnika zdolności 
kredytowej. W strategii władz Powiatu Tu-
reckiego infrastruktura społeczna: zdrowotna, 
drogowa, edukacyjna jest zaliczana do kluczo-
wych w rozwoju naszego powiatu.Ruszył remont Oddziału

Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu

Już w połowie tego roku turkowska „Ortopedia”
diametralnie zmieni swój wygląd

Choć uprawiają różne dyscypliny, wiele ich 
łączy. Są przede wszystkim utalentowani, 

ciężko trenują i bezkompromisowo podąża-
ją na sam szczyt. Młodzi sportowcy z terenu 
naszego powiatu mieli swe święto i zostali 
nagrodzeni podczas uroczystej „Gali Podsu-
mowania Współzawodnictwa Sportowego 
Szkół Powiatu Tureckiego za rok szkolny 
2016/2017”. Uroczystość ta ma już swą dłu-
goletnią  historię i od wielu lat jest wspaniałą 
okazją, by promować i nagradzać najlepszych 
młodych sportowców, mówić o ich osiągnię-
ciach, krzewić ideę sportowej rywalizacji 
szkół, doceniać starania kadry trenerskiej. 
Warto przypomnieć, że Współzawodnictwo 
Sportowe Szkól Powiatu Tureckiego obejmu-
je imprezy organizowane dla dzieci i młodzie-
ży szkół podstawowych, gimnazjalnych (do 
ubiegłego roku szkolnego) i ponadgimnazjal-
nych  realizowane i finansowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe  w Turku, a prowadzone 
przez Wydział Rozwoju i Edukacji Starostwa 
w obszarze Powiatowych Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz Szkolny Związek Sportowy 
„Wielkopolska” w ramach Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W uroczystości 
wzięli udział: dyrektorzy nagrodzonych szkół, 
nauczyciele i trenerzy z terenu powiatu turec-
kiego, kierownicy jednostek oświatowych, 
wójtowie i burmistrzowie gmin, radni Rady 

Gala Mistrzów Sportu Powiatu Tureckiego
Powiatu Tureckiego oraz przedstawiciele 
Ministerstwa z Brandenburgii. Nagrody i sta-
tuetki  dla najlepszych sportowców wręczał 
organizator uroczystości Starosta Turecki Ma-
riusz Seńko wraz z Przewodniczącym Rady 
Powiatu Tureckiego Tadeuszem Geblerem. 
Liczny udział oraz wysoki poziom sportowy 
zawodników/uczniów szkół biorących udział 
w minionej edycji spowodowały, że  Powiat 
Turecki zajął IV miejsce we współzawod-
nictwie sportowym wśród startujących 35 
powiatach  województwa Wielkopolskiego. 
W kategorii małych szkół podstawowych 
pierwszy miejsce zajęła SP Koźmin, drugie 
SP Boleszczyn, trzecie – SP Galew. Najlepszą 
z „dużych” szkół podstawowych  okazała się 
SP 5 Turek, tuż za nią – SP Przykona, a trze-

cie miejsce zajęli przedstawiciele SP 4 Turek. 
Wśród gimnazjalistów najlepszymi sportow-
cami okazali się uczniowie Przykony. Drugie 
miejsce na podium należy do Gimnazjum nr 2, 
natomiast trzecie do Gimnazjum nr 1 w Turku.  
Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne to na 
pierwszym miejscu uplasowali się przedsta-
wiciele ILO. Drugie miejsce zajęli sportowcy 
z ZST w Turku, z kolei trzecie miejsce należy 
do ZSR w Kaczkach Średnich. Wierzymy, że 
o młodych, ambitnych sportowcach z naszego 
powiatu będzie głośno na arenie międzynaro-
dowej bo jak podaje sportowiec rajdowy Rafał 
Sonik - „Marzenia są dla tych, którzy zostają 
w domu. Wyzwania są dla tych , którzy ruszają 
w drogę. W sporcie tak jak w życiu, bez zaan-
gażowania nie ma sukcesu”.Uroczysta Gala Sportowców Powiatu 

Tureckiego

Tancerze z ILO

Jak na majówkę, to tylko do Kaczek! 
Już po raz kolejny teren wokół Zespołu 

Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, 
tętnił życiem i gromadził ogromne rzesze 
osób zainteresowanych kupnem ogrodni-
czych artykułów w tym sadzonek kwia-
towych, warzywnych, drzew i krzewów 
ozdobnych, miłośników pszczelarstwa 
i rolnictwa.

14 maja Kaczki Średnie stały się nie-
kwestionowanym centrum ogrodnictwa, 
rolnictwa, wyjątkowych smaków, a przede 
wszystkich dobrej zabawy, za sprawą Ma-
jówki Powiatu Tureckiego zorganizowanej 
przez Powiat Turecki i Zespół Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Kaczkach Średnich.

Zainteresowani rolnictwem przyglądali 
się pracy najnowocześniejszych maszyn 
i pokazom precyzyjnego rolnictwa. Impre-
zę uświetniły także zlot motocyklistów i po-
kazy zabytkowych pojazdów przygotowane 
przez Automobil Klub Turek. Wiele atrakcji 
zapewniono również dzieciom, które mogły 
miło i aktywnie spędzić czas na wszelkiego 
rodzaju „dmuchańcach”.

Tegoroczna Majówka miała również 
wymiar kulinarny. Dużą atrakcją był wy-
jątkowy pokaz barmański przeprowadzo-
ny przez światowej sławy miksologa 
Karola Rybickiego.

Artystyczne doznania zostały zapew-
nione przez Adriana Jaworskiego-Mi-
strza Polski Juniorów w Carvingu, który 
pokazał mieszkańcom powiatu tureckiego, 
jakie rzeźby można wyczarować z owoców.

Gwoździem programu było Wielkie 
Grillowanie w wykonaniu finalisty IV 

I Powiatowe Kulinaria 
na Majówce w Kaczkach

edycji programu „Master Chef” Ada-
ma Kozaneckiego, który przygotował 
dla tłumnie zgromadzonych uczestników 
majówki przekąski, pyszne dania i garść 
cennych porad kulinarnych. W tym dniu 
zainicjowane zostały również I Kuli-
naria Powiatu Tureckiego,  w których 
wzięło udział 5 gmin z terenu powiatu 
tureckiego: Tuliszków, Kawęczyn, Dobra, 
Malanów i Turek. Przygotowane potrawy 
i słodkości były prawdziwą ucztą nie 
tylko dla żołądków komisji oceniającej, 
ale także dla oczu,  bowiem reprezentanci 
gmin wykazali się prawdziwym kunsztem 
kulinarnej prezentacji. Komisja oceniała, 
przede wszystkim smak dań, ale także 
wykorzystanie lokalnych produktów, 
kreatywność, pomysł, wygląd i zapach. 

Serca członków komisji skradły Panie 
ze Stowarzyszenia „Razem dla dzieci” 
z gminy Tuliszków, które przygotowały 
czarninę oraz pierś z kaczki z pieczony-
mi ziemniakami i młodą kapustą. Drugie 
miejsce zajęła Gmina Turek, natomiast 
trzecie miejsce przypadło Gminie Ka-
węczyn. Wyróżnioną słodkością został 
sernik przygotowany przez Stowarzysze-
nie „Folwarczanie” z Gminy Malanów.

W trakcie imprezy rozstrzygnięto rów-
nież konkurs na najlepszą aplikację promu-
jącą kształcenie zawodowe, który Zespół 
Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich 
zorganizował przy współpracy z Prezesem 
Centrum Innowacyjnej Edukacji Joanną 
Bochniarz. Największą kreatywnością 
wykazał się Piotr Dombrowski, który za 
swoją pracę otrzymał z rąk Starosty Turec-
kiego i Dyrektora ZSR w Kaczkach Śred-

nich nagrodę główną w wysokości 1000 
złotych. Wśród uczestników Majówki roz-
losowano nagrody w postaci weekendowej 
przejażdżki samochodem FORD oraz czte-
rogodzinnej pracy rolniczej nowoczesnym 
ciągnikiem marki KUBOTA.

Ciesząca się ogromną popularnością te-
goroczna Majówka Powiatowa przeszła już 
do historii. Zapraszamy ponownie za rok!

WYDARZENIA
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W kwietniu Szkoła Podstawowa 
nr 5 im. UNICEF w Turku stała się 

miejscem zaciekłej rywalizacji powia-
towych tenisistów reprezentujących różne 
pokolenia, w tej edycji turnieju udział wzi-
ęły osoby w 8 kategoriach wiekowych.

Zawody z roku na rok cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. W tym roku 
w tenisowej rywalizacji wzięło udział ponad 
130 zawodników, wśród których znalazły 
się dwie najmłodsze uczestniczki z Gmi-
ny Przykona. Okazało się, że impreza ta, 
to doskonała okazja do wielopokoleniowej 
wymiany doświadczeń, bowiem znaleź-
li się i tacy, którym można pozazdrościć 
dobrej kondycji mimo słusznego wieku. 

Wyniki rywalizacji:
Kategoria: Dziewczęta
Klasy I-IV-Szkoły Podstawowe 
1. Dominika Zakrzewska
2. Maja Janiak
3. Julia Sobczak

Młodzi sportowcy z powiatu tureckie-
go zdominowali Mistrzostwa Rejonu 

Konińskiego w Piłce Siatkowej. Rywalizacja 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych zakończyła się 
zwycięstwem w pięciu turniejach.

Awans na wojewódzkie zawody wywal-
czyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Turku i Gimnazjum nr 1 w Turku i uczennice 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku, Gimna-
zjum nr 2 w Turku i I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Turku, pokonując młodzież z innych 
szkół znajdujących się w rejonie konińskim.w

Dumni z sukcesów młodzieży z powiatu 
tureckiego, składamy gratulacje!

Nasi 
siatkarze 
zdominowali 
Mistrzostwa 
Rejonu Konińskiego 
w Piłce Siatkowej

„Halowe” 
zmagania 
samorządowców
Tradycyjnie, 18 marca 2017 roku od-

były się XVIII Mistrzostwa Samorzą-
dowców Powiatu Tureckiego w Halowej 
Piłce Nożnej. Tym razem samorządowi 
sportowcy rywalizowali w sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkół im M. Skło-
dowskiej-Curie w Kawęczynie.

W Turnieju zmierzyli się urzędnicy, 
radni, sołtysi oraz dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych samorządów reprezentu-
jących Powiat Turecki oraz Gminy: Do-
bra,  Kawęczyn i Gminy Turek.

Kadra Powiatu Tureckiego składała się 
zawodników: Tadeusza Geblera, Andrzeja 

Miłośnicy tenisa stołowego
rywalizowali o Puchar Starosty Tureckiego

Kategoria: Chłopcy
Klasy I-IV-Szkoły Podstawowe
1. Szymon Sosiński
2. Jakub Grzelak
3. Mateusz Gawron
Kategoria: Dziewczęta
Klasy V-VI-Szkoły Podstawowe
1. Aleksandra Dębowiecka
2. Małgorzata Derucka
3. Anna Cichomska
Kategoria: Chłopcy
Klasy V-VI-Szkoły Podstawowe
1. Bartosz Kurzawa
2. Paweł Kulesa
3. Jakub Kaźmierczak
Kategoria: Dziewczęta-Gimnazja
1. Kamila Kaźmierczak
2. Zuzanna Ćwiek
3. Karolina Jońska
Kategoria: Chłopcy-Gimnazja
1. Mateusz Filipiak
2. Norbert Rykowski
3. Łukasz Budka

Kategoria: Dziewczęta
Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Małgorzata Kujawa
2. Bernadetta Banasiak
Kategoria: Chłopcy
Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Szymon Rosiak
2. Tomasz Krysztoforski
3. Mateusz Papierkowski
Kategoria: Roczniki 1996 
i starsze-kobiety
1. Katarzyna Derucka
Kategoria: Roczniki 1996-1977
mężczyźni
1. Dariusz Trzmielewski
2. Marcin Mazurek
3. Maciej Wojtkowiak
Kategoria: Roczniki 1976-1963
mężczyźni
1. Jacek Budka
2. Krzysztof Darul
3. Marek Baranowski
Kategoria: Roczniki 1962 i starsze
mężczyźni 
1. Andrzej Ratajczyk
2. Marek Kamiński
3. Tadeusz Kamiński

Wojtkowiaka, Michała Harasnego i Piotra 
Siwińskiego.

W finale spotkali się zawodnicy z Gmi-
ny Dobra i Gminy Kawęczyn. Najlepszą 
drużyną okazała się reprezentacja Gmi-
ny Kawęczyn, która pokonała rywali 
pięcioma bramkami (5:2).

W meczu o trzecie miejsce reprezentac-
ja Gminy Turek po emocjonującym poje-
dynku pokonała drużynę powiatu tureck-
iego.

Królem strzelców został zawodnik 
zwycięskiej drużyny – Sebastian Janiak 
(12 bramek), natomiast najlepszym bram-
karzem mistrzostw okazał się został za-
wodnik reprezentacji Gminy Dobra – Mi-
chał Ignaczak.

Puchar Starosty Tureckiego, na ręce 
Wójta Gminy Kawęczyn Jana Nowa-
ka i mistrzowskiej drużyny, uroczyście 
wręczył Starosta Turecki Mariusz Seńko.

SPORT
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European Language Label (Europejski 
Znak Innowacyjności w dziedzinie Na-

uczania i Uczenia się Języków Obcych) to 
europejski certyfikat jakości w edukacji 
językowej. Certyfikat jest przyznawany tylko 
tym instytucjom i jednostkom, które wyróżnia-
ją się innowacyjnymi technikami kształcenia, 
a także mają znaczące osiągnięcia metodyczne 
i dydaktyczne. Priorytety konkursu European 
Language Label obejmowały wytyczne Ko-
misji Europejskiej, które ukierunkowane są na 
nauczanie języków obcych w sposób nowator-
ski, oryginalny, wykraczający poza ramy pod-
stawy programowej, z wykorzystaniem nowo-
czesnych technologii.

W tegorocznej edycji konkursu Komisja 
European Language Label - pod przewodnic-
twem prof. zw. dr hab. Hanny Komorowskiej - 
nagrodziła najlepsze inicjatywy w obszarze 
wielojęzyczności w naszym kraju. Jest nam 
niezmiernie miło poinformować, że projekt pn. 
Innowacje Nowoczesne Technologie Języki 
Obce (INTJO) w kontekście strategii rozwo-
ju Powiatu Tureckiego znalazł się w gronie 
sześciu nagrodzonych laureatów z całej Pol-
ski. Warto nadmienić, że we wcześniejszych 
edycjach nagrodzeni zostali m.in. Instytut Go-
ethego w Warszawie oraz Polsko – Niemiecka 
Izba Przemysłowo Handlowa. Nagrodą w kon-
kursie jest europejski certyfikat jakości w edu-
kacji językowej, przyznawany we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej jako wyróżnienie za 
oryginalne i twórcze projekty oraz inicjatywy 
z zakresu edukacji językowej. Konkurs organi-
zowany jest od 1998 r. przez Komisję Euro-
pejską. W Polsce od 2001 r. prowadzony jest 
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 
i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt edukacyjny INTJO Powiatu Tu-
reckiego - został wyróżniony Europejskim 
Znakiem Innowacyjności w zakresie Na-
uczania Języków Obcych i dołączył no elitar-
nego grona European Language Label. Uroczy-
ste wręczenie certyfikatu przewidywane jest w  
październiku. Wydarzeniu będzie towarzyszyć 
przyjazd Mobilnego Centrum Edukacyjnego. 

„INTJO – nasza przyszłość”  w pigułce.
Już od września br. rusza prokt edukacyjny 

Powiatu Tureckiego – INTJO, realizowany w  
partnerstwie z gminami naszego powiatu. Pro-
jekt otrzymał dofinansowanie z EFS w ramach 
WRPO na lata 2014-2010. Przypomnijmy, 
że wskazana inicjatywa Powiatu Tureckiego 
polega na łączeniu kompetencji kluczowych 

Certyfikat

DLA POWIATU TURECKIEGO

- niezbędnych na współczesnym rynku pracy 
z nauką języków obcych, przedmiotów tech-
nicznych, matematycznych, informatycznych 
z wykorzystaniem metod CLIL (Content and 
Language Integrated Lerning) i Lernen durch 
Lehren - uczenie przez nauczanie. Projekt za-
kłada edukację wielojęzyczną dzieci już od 1 
klasy szkoły podstawowej oraz  ukierunko-
wanie na kształcenie interdyscyplinarne. Oto 
kilka informacji w pigułce o naszym projekcie. 

Termin: wrzesień 2018 – czerwiec 2021

Kwota dofinansowania: 1 626 825,60

Całkowita wartość projektu: 1 712 448

Powiat Turecki – partner wiodący.
Partnerzy: Instytut Goethe Warszawa, gmi-

ny: Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, 
Tuliszków, gmina wiejska Turek.

Projektem zostaną objęci uczniowie 20 
szkół podstawowych, dla których org. prowa-
dzącym są gminy partnerskie, 3 szkoły ponad-
podstawowe i 1 szkoła specjalna.

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Realizacja działań w zakresie roz-
wijania kompetencji kluczowych z języka 
niemieckiego oraz matematycznych i pod-
stawowych kompetencji naukowo – tech-
nicznych:

• zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego 
w wymiarze 2h tygodniowo w klasach 1-6,  

• zajęcia z matematyki i podstawowych 
kompetencji naukowo – technicznych w ra-
mach cyklu „Młodzież uczy dzieci”,

• zajęcia warsztatowe i laboratoria organi-
zowane przez wyższe uczelnie dla uczniów,

• zakup podręczników do nauki języka nie-
mieckiego, transport,

• wyjazdy uczniów szkół podstawowych 
gmin partnerskich do centrów naukowych.

2. Realizacja działań wspierających na-
uczycieli języka niemieckiego:

• Instytut Goethe: szkolenia metodyczno-
-dydaktyczne w tym bilingualne skierowane 
do nauczycieli języka niemieckiego, potwier-
dzone certyfikatem Instytutu Goethe,

• Łączna suma szkołeń – ponad 30 zaplano-
wane na 3 lata projektu.
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Najnowsze technologie, innowacyjne produkty, wystawcy z kilku-
dziesięciu krajów, pokazy, konferencje - to wszystko na Między-

narodowych Targach Poznańskich ITM 2018 „Innowacje, Technologie, 
Maszyny” (Na drodze do Przemysłu 4.0), które zostały objęte honoro-
wym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W targach uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Tureckiego, ze Sta-
rostą Tureckim Mariuszem Seńko na czele, którzy w ramach stoiska 
„Nauka dla Gospodarki” dokonali  prezentacji koncepcji strategii roz-
woju powiatu tureckiego i jego transformacji gospodarczej w oparciu o 
inicjatywę INTJO (Innowacje Nowoczesne Technologie Języki Obce). 
Istotnym elementem promocji była również prezentacja  projektów 
„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem roz-
woju gospodarczego powiatów tureckiego i kolskiego, a także „Kształ-
cenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospo-
darczym powiatów tureckiego i kolskiego”. To jedno z największych 
spotkań międzynarodowych w Polsce, skupiło producentów, klientów 
i inwestorów, którzy zapoznali się z naszymi rozwiązaniami edukacyj-
nymi i z możliwościami inwestycyjnymi na terenie powiatu tureckiego.

Istotnym elementem udziału w targach było zaproszenie Starosty 
Tureckiego Mariusza Seńko do debaty „Przemysł 4.0” w panelu MM 
Speakers Corner, zorganizowanym przez Magazyn Przemysłowy. W ra-
mach dyskusji swoje stanowisko poświęcone zmianom w kierunku 
Industry 4.0 prezentowali prezesi i dyrektorzy znanych polskich firm 
oraz przedstawiciele uczelni wyższych. Starosta - reprezentując admi-
nistrację publiczną - w swoim wystąpieniu podkreślił, że największym 
wyzwaniem, jakie niesie za sobą czwarta rewolucja przemysłowa, jest 
zmiana w modelu edukacji. Przedstawione rozwiązania koncepcji IN-
TJO opierającej się na edukacji wielojęzycznej już od 1 klasy szkoły 
podstawowej oraz kształcenie interdyscyplinarne znalazły uznanie 
u prowadzącego oraz uczestników dyskusji.

Innym obszarem udziału w targach były rozmowy z przedstawicie-
lami z Kraju Związkowego Saksonia - Anną Kurzynogą i Sylvią Sadlo,  
dotyczące  możliwych  wspólnych działań w obszarze transformacji 
gospodarczej po erze przemysłu paliwowo – energetycznego. Saksonia 
również boryka się z transformacją gospodarki odchodzącej od prze-
mysłu górnictwa odkrywkowego, wobec tego wymiana doświadczeń 
i wspólne działania mogą doprowadzić do złagodzenia problemów go-
spodarczych naszego powiatu i rejonu Saksonii.

Wicedyrektor ZST w Turku Andrzej Rossa - odpowiedzialny za ko-

Powiat Turecki na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich

ordynowanie działań z zakresu wykorzystania rozwiązań IT dla prze-
mysłu 4.0 - uczestniczył wraz z przedstawicielami Saksonii w konferen-
cji Polsko - Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej pn. „Przemysł 
4.0 – rewolucja staje się faktem. Czy Polska jest na nią gotowa?”, co 
zaowocowało  szeregiem spotkań z największymi przedsiębiorcami 
z branży związanej z automatyzacją i robotyzacją procesów technolo-
gicznych.

Ponadto w Międzynarodowych Targach Poznańskich uczestniczy-
li także członek Zarządu Powiatu Tureckiego Daniel Kusz, Dyrektor 

Wydziału Rozwoju i Edukacji Jacek Suszek 
wraz z pracownikami wydziału, Dyrektor Ze-
społu Szkół Technicznych w Turku Wioletta 
Adamiak z nauczycielami z Estonii, którzy 
przebywali w naszym powiecie  w ramach 
wizyty studyjnej poświęconej wykorzystaniu  
nowoczesnych technologii w kształceniu za-
wodowym.

Podsumowując, Międzynarodowe Targi 
ITM 2018 były doskonałą okazją do zbudo-
wania nowych kontaktów odnoszących się 
do współpracy w obszarze wsparcia  rozwoju  
gospodarczego powiatu. To właśnie rozwój 
gospodarki opartej na innowacjach, nowo-
czesnych technologiach oraz językach obcych 
stanowi alternatywę dla końca przemysłu pa-
liwowo – energetycznego, a także jest szansą 
na promocję terenów inwestycyjnych naszego 
powiatu.  

MM Speakers Corner

Powiat Turecki na Międzynarodowych Targach Poznańskich
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Reprezentanci Wielkopolski na polsko-niemieckim 
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O tym, że rozbudowa infrastruktury spo-
łecznej jest niezmiernie istotna nie trzeba 

nikogo przekonywać. Nowo otwarty Oddział 
Chirurgii Ogólnej w Turku za 3 939 693, 10zł 
oraz zakup radiografu cyfrowego o wartości 
1 175 000 zł są dowodem na to, że szpital 
zmienia się na lepsze dla pacjentów naszego 
powiatu. To jednak zaledwie wstęp do dal-
szych inwestycji w służbę zdrowia, jakie po-
dejmie Powiat Turecki  w 2018r. Samorząd 
Powiatu Tureckiego zabezpieczył środki na 
przebudowę kolejnego oddziału w turkow-

Historyczny boom inwestycyjny
w turkowskim szpitalu

skim szpitalu na sfinansowanie przebudowy 
Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji o war-
tości 4 399 534, 00. Na podstawie procedury 
przetargowej wyłoniono już wykonawcę zada-
nia, a 15 grudnia dokonano  przekazania placu 
budowy. Zakończenie przebudowy wskazane-
go oddziału jest planowane na pierwszą poło-
wę 2018r. W tym samym roku władze  Powiatu 
Tureckiego planują także gruntownie wyre-
montować i wyposażyć w nowoczesny sprzęt 
Oddział Chorób Wewnętrznych. Inwestycje 

będą mogły być zrealizowane dzięki 
przemyślanej i racjonalnej polityce fi-
nansowej władz Powiatu Tureckiego, 
co przekłada się na wzrost wskaźnika 
zdolności kredytowej Powiatu Turec-
kiego. Warto zauważyć, że zadłużenie 

naszego powiatu pod koniec 2014r. wyno-
siło 12 192 000,00 zł, a w 2018r. spadnie do 
10 860 000,00zł przy jednoczesnym poziomie 
inwestycji w latach 2015 – 2017 wynoszą-
cym 30 272 595, 67zł z prognozą na 2018r. 
w kwocie 18 630 300,71zł co jest w historii 
naszego powiatu niebywałym skokiem inwe-
stycyjnym. Co więcej, o progresie finanso-
wym Powiatu Tureckiego można przeczytać  
na łamach ogólnopolskiego pisma „Wspólno-
ta”, w którym opublikowano raport dotyczą-
cy wskaźnika zdolności kredytowej (WZK) 
wśród jednostek samorządu terytorialnego. 
W latach 2006 - 2008 Powiat Turecki zajmo-
wał 272 pozycję pod względem WZK w skali 
powiatów z całego kraju. Natomiast w latach 
2014-2016 odnotowuje się duży skok nasze-
go samorządu, który awansował o 131 pozycji 
poprzez podwyższenie wskaźnika zdolności 
kredytowej. W strategii władz Powiatu Tu-
reckiego infrastruktura społeczna: zdrowotna, 
drogowa, edukacyjna jest zaliczana do kluczo-
wych w rozwoju naszego powiatu.Ruszył remont Oddziału

Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu

Już w połowie tego roku turkowska „Ortopedia”
diametralnie zmieni swój wygląd

Choć uprawiają różne dyscypliny, wiele ich 
łączy. Są przede wszystkim utalentowani, 

ciężko trenują i bezkompromisowo podąża-
ją na sam szczyt. Młodzi sportowcy z terenu 
naszego powiatu mieli swe święto i zostali 
nagrodzeni podczas uroczystej „Gali Podsu-
mowania Współzawodnictwa Sportowego 
Szkół Powiatu Tureckiego za rok szkolny 
2016/2017”. Uroczystość ta ma już swą dłu-
goletnią  historię i od wielu lat jest wspaniałą 
okazją, by promować i nagradzać najlepszych 
młodych sportowców, mówić o ich osiągnię-
ciach, krzewić ideę sportowej rywalizacji 
szkół, doceniać starania kadry trenerskiej. 
Warto przypomnieć, że Współzawodnictwo 
Sportowe Szkól Powiatu Tureckiego obejmu-
je imprezy organizowane dla dzieci i młodzie-
ży szkół podstawowych, gimnazjalnych (do 
ubiegłego roku szkolnego) i ponadgimnazjal-
nych  realizowane i finansowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe  w Turku, a prowadzone 
przez Wydział Rozwoju i Edukacji Starostwa 
w obszarze Powiatowych Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz Szkolny Związek Sportowy 
„Wielkopolska” w ramach Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W uroczystości 
wzięli udział: dyrektorzy nagrodzonych szkół, 
nauczyciele i trenerzy z terenu powiatu turec-
kiego, kierownicy jednostek oświatowych, 
wójtowie i burmistrzowie gmin, radni Rady 

Gala Mistrzów Sportu Powiatu Tureckiego
Powiatu Tureckiego oraz przedstawiciele 
Ministerstwa z Brandenburgii. Nagrody i sta-
tuetki  dla najlepszych sportowców wręczał 
organizator uroczystości Starosta Turecki Ma-
riusz Seńko wraz z Przewodniczącym Rady 
Powiatu Tureckiego Tadeuszem Geblerem. 
Liczny udział oraz wysoki poziom sportowy 
zawodników/uczniów szkół biorących udział 
w minionej edycji spowodowały, że  Powiat 
Turecki zajął IV miejsce we współzawod-
nictwie sportowym wśród startujących 35 
powiatach  województwa Wielkopolskiego. 
W kategorii małych szkół podstawowych 
pierwszy miejsce zajęła SP Koźmin, drugie 
SP Boleszczyn, trzecie – SP Galew. Najlepszą 
z „dużych” szkół podstawowych  okazała się 
SP 5 Turek, tuż za nią – SP Przykona, a trze-

cie miejsce zajęli przedstawiciele SP 4 Turek. 
Wśród gimnazjalistów najlepszymi sportow-
cami okazali się uczniowie Przykony. Drugie 
miejsce na podium należy do Gimnazjum nr 2, 
natomiast trzecie do Gimnazjum nr 1 w Turku.  
Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne to na 
pierwszym miejscu uplasowali się przedsta-
wiciele ILO. Drugie miejsce zajęli sportowcy 
z ZST w Turku, z kolei trzecie miejsce należy 
do ZSR w Kaczkach Średnich. Wierzymy, że 
o młodych, ambitnych sportowcach z naszego 
powiatu będzie głośno na arenie międzynaro-
dowej bo jak podaje sportowiec rajdowy Rafał 
Sonik - „Marzenia są dla tych, którzy zostają 
w domu. Wyzwania są dla tych , którzy ruszają 
w drogę. W sporcie tak jak w życiu, bez zaan-
gażowania nie ma sukcesu”.Uroczysta Gala Sportowców Powiatu 

Tureckiego

Tancerze z ILO

Jak na majówkę, to tylko do Kaczek! 
Już po raz kolejny teren wokół Zespołu 

Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, 
tętnił życiem i gromadził ogromne rzesze 
osób zainteresowanych kupnem ogrodni-
czych artykułów w tym sadzonek kwia-
towych, warzywnych, drzew i krzewów 
ozdobnych, miłośników pszczelarstwa 
i rolnictwa.

14 maja Kaczki Średnie stały się nie-
kwestionowanym centrum ogrodnictwa, 
rolnictwa, wyjątkowych smaków, a przede 
wszystkich dobrej zabawy, za sprawą Ma-
jówki Powiatu Tureckiego zorganizowanej 
przez Powiat Turecki i Zespół Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Kaczkach Średnich.

Zainteresowani rolnictwem przyglądali 
się pracy najnowocześniejszych maszyn 
i pokazom precyzyjnego rolnictwa. Impre-
zę uświetniły także zlot motocyklistów i po-
kazy zabytkowych pojazdów przygotowane 
przez Automobil Klub Turek. Wiele atrakcji 
zapewniono również dzieciom, które mogły 
miło i aktywnie spędzić czas na wszelkiego 
rodzaju „dmuchańcach”.

Tegoroczna Majówka miała również 
wymiar kulinarny. Dużą atrakcją był wy-
jątkowy pokaz barmański przeprowadzo-
ny przez światowej sławy miksologa 
Karola Rybickiego.

Artystyczne doznania zostały zapew-
nione przez Adriana Jaworskiego-Mi-
strza Polski Juniorów w Carvingu, który 
pokazał mieszkańcom powiatu tureckiego, 
jakie rzeźby można wyczarować z owoców.

Gwoździem programu było Wielkie 
Grillowanie w wykonaniu finalisty IV 

I Powiatowe Kulinaria 
na Majówce w Kaczkach

edycji programu „Master Chef” Ada-
ma Kozaneckiego, który przygotował 
dla tłumnie zgromadzonych uczestników 
majówki przekąski, pyszne dania i garść 
cennych porad kulinarnych. W tym dniu 
zainicjowane zostały również I Kuli-
naria Powiatu Tureckiego,  w których 
wzięło udział 5 gmin z terenu powiatu 
tureckiego: Tuliszków, Kawęczyn, Dobra, 
Malanów i Turek. Przygotowane potrawy 
i słodkości były prawdziwą ucztą nie 
tylko dla żołądków komisji oceniającej, 
ale także dla oczu,  bowiem reprezentanci 
gmin wykazali się prawdziwym kunsztem 
kulinarnej prezentacji. Komisja oceniała, 
przede wszystkim smak dań, ale także 
wykorzystanie lokalnych produktów, 
kreatywność, pomysł, wygląd i zapach. 

Serca członków komisji skradły Panie 
ze Stowarzyszenia „Razem dla dzieci” 
z gminy Tuliszków, które przygotowały 
czarninę oraz pierś z kaczki z pieczony-
mi ziemniakami i młodą kapustą. Drugie 
miejsce zajęła Gmina Turek, natomiast 
trzecie miejsce przypadło Gminie Ka-
węczyn. Wyróżnioną słodkością został 
sernik przygotowany przez Stowarzysze-
nie „Folwarczanie” z Gminy Malanów.

W trakcie imprezy rozstrzygnięto rów-
nież konkurs na najlepszą aplikację promu-
jącą kształcenie zawodowe, który Zespół 
Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich 
zorganizował przy współpracy z Prezesem 
Centrum Innowacyjnej Edukacji Joanną 
Bochniarz. Największą kreatywnością 
wykazał się Piotr Dombrowski, który za 
swoją pracę otrzymał z rąk Starosty Turec-
kiego i Dyrektora ZSR w Kaczkach Śred-

nich nagrodę główną w wysokości 1000 
złotych. Wśród uczestników Majówki roz-
losowano nagrody w postaci weekendowej 
przejażdżki samochodem FORD oraz czte-
rogodzinnej pracy rolniczej nowoczesnym 
ciągnikiem marki KUBOTA.

Ciesząca się ogromną popularnością te-
goroczna Majówka Powiatowa przeszła już 
do historii. Zapraszamy ponownie za rok!

WYDARZENIA
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W kwietniu Szkoła Podstawowa 
nr 5 im. UNICEF w Turku stała się 

miejscem zaciekłej rywalizacji powia-
towych tenisistów reprezentujących różne 
pokolenia, w tej edycji turnieju udział wzi-
ęły osoby w 8 kategoriach wiekowych.

Zawody z roku na rok cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. W tym roku 
w tenisowej rywalizacji wzięło udział ponad 
130 zawodników, wśród których znalazły 
się dwie najmłodsze uczestniczki z Gmi-
ny Przykona. Okazało się, że impreza ta, 
to doskonała okazja do wielopokoleniowej 
wymiany doświadczeń, bowiem znaleź-
li się i tacy, którym można pozazdrościć 
dobrej kondycji mimo słusznego wieku. 

Wyniki rywalizacji:
Kategoria: Dziewczęta
Klasy I-IV-Szkoły Podstawowe 
1. Dominika Zakrzewska
2. Maja Janiak
3. Julia Sobczak

Młodzi sportowcy z powiatu tureckie-
go zdominowali Mistrzostwa Rejonu 

Konińskiego w Piłce Siatkowej. Rywalizacja 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych zakończyła się 
zwycięstwem w pięciu turniejach.

Awans na wojewódzkie zawody wywal-
czyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Turku i Gimnazjum nr 1 w Turku i uczennice 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku, Gimna-
zjum nr 2 w Turku i I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Turku, pokonując młodzież z innych 
szkół znajdujących się w rejonie konińskim.w

Dumni z sukcesów młodzieży z powiatu 
tureckiego, składamy gratulacje!

Nasi 
siatkarze 
zdominowali 
Mistrzostwa 
Rejonu Konińskiego 
w Piłce Siatkowej

„Halowe” 
zmagania 
samorządowców
Tradycyjnie, 18 marca 2017 roku od-

były się XVIII Mistrzostwa Samorzą-
dowców Powiatu Tureckiego w Halowej 
Piłce Nożnej. Tym razem samorządowi 
sportowcy rywalizowali w sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkół im M. Skło-
dowskiej-Curie w Kawęczynie.

W Turnieju zmierzyli się urzędnicy, 
radni, sołtysi oraz dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych samorządów reprezentu-
jących Powiat Turecki oraz Gminy: Do-
bra,  Kawęczyn i Gminy Turek.

Kadra Powiatu Tureckiego składała się 
zawodników: Tadeusza Geblera, Andrzeja 

Miłośnicy tenisa stołowego
rywalizowali o Puchar Starosty Tureckiego

Kategoria: Chłopcy
Klasy I-IV-Szkoły Podstawowe
1. Szymon Sosiński
2. Jakub Grzelak
3. Mateusz Gawron
Kategoria: Dziewczęta
Klasy V-VI-Szkoły Podstawowe
1. Aleksandra Dębowiecka
2. Małgorzata Derucka
3. Anna Cichomska
Kategoria: Chłopcy
Klasy V-VI-Szkoły Podstawowe
1. Bartosz Kurzawa
2. Paweł Kulesa
3. Jakub Kaźmierczak
Kategoria: Dziewczęta-Gimnazja
1. Kamila Kaźmierczak
2. Zuzanna Ćwiek
3. Karolina Jońska
Kategoria: Chłopcy-Gimnazja
1. Mateusz Filipiak
2. Norbert Rykowski
3. Łukasz Budka

Kategoria: Dziewczęta
Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Małgorzata Kujawa
2. Bernadetta Banasiak
Kategoria: Chłopcy
Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Szymon Rosiak
2. Tomasz Krysztoforski
3. Mateusz Papierkowski
Kategoria: Roczniki 1996 
i starsze-kobiety
1. Katarzyna Derucka
Kategoria: Roczniki 1996-1977
mężczyźni
1. Dariusz Trzmielewski
2. Marcin Mazurek
3. Maciej Wojtkowiak
Kategoria: Roczniki 1976-1963
mężczyźni
1. Jacek Budka
2. Krzysztof Darul
3. Marek Baranowski
Kategoria: Roczniki 1962 i starsze
mężczyźni 
1. Andrzej Ratajczyk
2. Marek Kamiński
3. Tadeusz Kamiński

Wojtkowiaka, Michała Harasnego i Piotra 
Siwińskiego.

W finale spotkali się zawodnicy z Gmi-
ny Dobra i Gminy Kawęczyn. Najlepszą 
drużyną okazała się reprezentacja Gmi-
ny Kawęczyn, która pokonała rywali 
pięcioma bramkami (5:2).

W meczu o trzecie miejsce reprezentac-
ja Gminy Turek po emocjonującym poje-
dynku pokonała drużynę powiatu tureck-
iego.

Królem strzelców został zawodnik 
zwycięskiej drużyny – Sebastian Janiak 
(12 bramek), natomiast najlepszym bram-
karzem mistrzostw okazał się został za-
wodnik reprezentacji Gminy Dobra – Mi-
chał Ignaczak.

Puchar Starosty Tureckiego, na ręce 
Wójta Gminy Kawęczyn Jana Nowa-
ka i mistrzowskiej drużyny, uroczyście 
wręczył Starosta Turecki Mariusz Seńko.

SPORT

www.powiat.turek.pl13

Innowacyjne podejścia do pol-
sko-niemieckiej wymiany 

młodzieży w obszarze orientacji 
zawodowej,nowoczesne rozwią-
zania edukacyjne, a także zainte-
resowanie europejską współpracą 
stały się przyczyną do spotkania 
w niemieckim powiecie Märki-

sch-Oderland, należącym do kra-
ju związkowego Brandenburgia, 
gdzie odbyło się Polsko-Niemiec-
kie Forum Wymiany Młodzieży 
skierowane do instytucji zajmują-
cych się kształceniem i przygoto-
waniem zawodowym młodzieży. 
Organizatorami przedsięwzię-

cia byli: Centrum Kształcenia 
i Spotkań Zamek Trebnitz, Mi-
nisterstwo Edukacji, Młodzie-
ży i Sportu Brandenburgii oraz 
Polsko – Niemiecka Współpraca 
Młodzieży.

Starosta Turecki Mariusz 
Seńko wraz z Wicekuratorem 
Oświaty w Poznaniu Zbigniewem 
Talagą oraz Dyrektorem Departa-
mentu Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego Dorotą Kinal re-
prezentowali Wielkopolskę pod-
czas Polsko-Niemieckiego Forum 
Wymiany Młodzieży. Konferen-
cja miała na celu pogłębianie dia-
logu między partnerami z Polski 
i Niemiec, wymianę doświad-
czeń i informacji oraz rozwija-
nie projektów kooperacyjnych 
w zakresie edukacji zawodowej. 
Przedstawiciele województwa 
wielkopolskiego uczestniczyli 
w dyskusji poświęconej syste-
mowi kształcenia zawodowego 
w Niemczech i w Polsce. Podczas 
części prelekcyjnej spotkania, 
Starosta Turecki w swym wystą-

pieniu mówił o wielojęzyczności 
i nowoczesnych technologiach 
w naszym powiecie. Zaprezento-
wał też koncepcję projektu Inno-
wacje Nowoczesne Technologie 
Języki Obce będącego elementem 
strategii rozwoju Powiatu Turec-
kiego i odpowiedzią na wyzwania 
społeczno – gospodarcze w naj-
bliższych latach. 

Podsumowując, Polsko-Nie-
mieckie Forum Wymiany Mło-
dzieży stanowiło istotny element 
obszaru edukacyjnego i gospo-
darczego oraz źródło impulsów, 
pomysłów i wymiany dobrych 
praktyk w obszarze wymiany 
młodzieży. Tegorocznymi prio-
rytetami tematycznymi były in-
nowacyjne podejścia do eduka-
cji, wytyczające nowe tory dla 
polsko-niemieckich kooperacji. 
Wystąpienia przedstawicieli Wiel-
kopolski spotkały się z dużym 
zainteresowaniem uczestników 
Forum, zachęciły do przyjazdu do 
powiatu tureckiego i zapoznania 
się z projektem INTJO w ramach 
wizyt studyjnych.

Łzy wzruszenia, radość spotkania 
i niepowtarzalne wspomnienia to-
warzyszyły absolwentom Zespołu 
Szkół Rolniczych w Kaczkach 
Średnich  podczas uroczystego  
60 – lecia placówki. Jubileusz 
był doskonałą okazją do tego, by 
spotkać przyjaciół z ławy szkolnej 
oraz powspominać dawne czasy. 
23 czerwca w Kaczkach Średnich 
pojawiło się około 800 gości!  

Zespół Szkół Rolniczych 
w Kaczkach Średnich łączy poko-
lenia, tradycję z nowoczesnością, 
daje szerokie możliwości rozwo-
ju swoim uczniom i odznacza się 
pokaźną bazą dydaktyczną. Dziś 
trudno sobie wyobrazić, że szko-
ła w Kaczkach powstała w ma-
łym gospodarstwie rolnym, gdzie 
nie było elektryczności, bieżącej 
wody i kanalizacji. Początkowo 

Jubileusz 60 - lecia
Zespołu Szkół Rolniczych
w Kaczkach Śr.

uczniowie zdobywali wiedzę pod 
okiem dwóch nauczycieli. Każ-
dego roku szkoła rozwijała się – 

powstawały: internat, sala sporto-
wa i stadion. Dyrektor ZSR CKP 
w Kaczkach Śr. Krzysztof Świerk 
mówił, że obecnie Zespół Szkół 
Rolniczych może poszczycić się 
wspaniałym centrum dydaktycz-
nym, wykwalifikowaną kadrą, 
najnowocześniejszym sprzętem 
dydaktycznym. Z kolei Starosta 
Turecki Mariusz Seńko zazna-
czył, że już niebawem szkoła ta 
stanie się innowacyjnym centrum 

precyzyjnego rolnictwa, a to za 
sprawą nowego budynku warszta-
towo – dydaktycznego, w którym 
będą się uczyli przyszli fachowcy  
w dziedzinach: nowoczesnego 
rolnictwa i agrotroniki, pojazdów 
samochodowych, urządzeń i sys-
temów energetyki odnawialnej, 
budownictwa, transportu i logi-
styki. W spotkaniu uczestniczyli 
także znamienici goście z Duis-
burga, a wśród nich - Peter Krom-

Absolwenci Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Śr.

Reprezentanci Wielkopolski na konferencji w Niemczech
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mweh, który podkreślał ważność 
współpracy międzynarodowej Po-
wiatu Tureckiego i ZSR w Kacz-
kach Śr. z Niemcami.  

Szkoła, na przestrzeni minio-

<  cd. ze s. 9

Raz w roku w wybranej miej-
scowości w Polsce odbywa 

się Dzień Olimpijski. Tym razem 
to wyjątkowe sportowe wyda-
rzenie miało miejsce w powiecie 
tureckim. W Kaczkach Średnich 
można było usłyszeć znane z te-
lewizji historie polskich spor-
towców, poczuć iście olimpijską 
atmosferę podczas ceremoniału 

Olimpic Day z Władysławem Kozakiewiczem 
w Kaczkach Średnich

Uroczyta ceremonia rozpoczynająca Olimpic Day w Kaczkach Śr. zainaugurowana przez Władysława Kozakiewicza

Kaczki Śr. odwiedzli m.in. Zbigniew Bródka, Tomasz Gatka, Kazimierz Maranda, Maciej Rosiewicz,  Tomasz Sikora, Janusz Trzepizur

nych 60 lat, swoją systematyczną 
pracą nad realizacją strategii pro-
rozwojowych, mających na celu 
wprowadzanie nowoczesnych 
technologii i innowacyjnych me-

tod edukacyjnych  realizuje misję, 
którą w szczególności jest dąże-
nie do wszechstronnego rozwoju 
młodzieży oraz wykształcenie 
kompetentnych uczniów. Spotka-

nie był doskonałą okazją nie tylko 
do spotkania po latach i integracji 
absolwentów, a także do refleksji 
nad historią szkoły.

otwarcia Dnia Olimpijskiego, 
kiedy to zapłonął znicz olimpij-
ski, a flagi, w asyście medalistów 
Igrzysk Olimpijskich, wciągnięte 
zostały na maszt. W uroczystym 
otwarciu Dnia Olimpijskiego, któ-
re odbyło się 21 czerwca udział 
wzięli przedstawiciele prawie 
wszystkich samorządów powiatu 
tureckiego, zaproszeni sportow-

cy oraz uczniowie szkół. W wy-
darzeniu udział wzięli wielcy 
Olimpijczycy, którzy zwyciężali 
w poszczególnych dyscyplinach 
sportu na arenie międzynarodo-
wej. Wśród nich znaleźli się: Zbi-
gniew Bródka, Tomasz Gatka, 
Władysław Kozakiewicz, Artur 
Kozłowski, Kazimierz Maran-
da, Maciej Rosiewicz, Konrad 

Niedźwiedzki, Tomasz Sikora, 
Janusz Trzepizur oraz Marian 
Sypniewski. Zaproszeni goście 
opowiedzieli o tym, jak odnieść 
sukces oraz jak wygląda rywaliza-
cja sportowa. Wiele osób z chęcią 
wysłuchało ciekawostek z życia 
mistrzów i zdobyło upragnione 
autografy. Tego dnia uczniowie 
ze szkół powiatu tureckiego mieli 
okazję zmierzyć się w konkuren-
cjach biegowych i lekkoatletycz-
nych. Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji stanęli na podium 
i odebrali zasłużone nagrody z rąk 
polskich mistrzów sportu. Tego 
dnia odbył się także „Biathlon 
dla każdego” - ogólnopolska ry-
walizacja na przełajowym torze 
ze strzelaniem na stanowiskach 
wyposażonych w laserowe kara-
binki. W tym roku Biathlon gościł 
w Chorzowie, Siemianowicach 
Śląskich, Gdyni, Jeleniej Górze, 
Warszawie i Kaczkach Śred-
nich! Wszystkim uczestnikom 
sportowych rywalizacji gratulu-
jemy osiągnięć zarówno tych du-
żych jak i małych bo przecież… 
w zdrowym ciele zdrowy duch!
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Słuchanie audiobooków, zajęcia plastyczne, bajkoterapia, zabawy 
logopedyczne w formie wesołych wierszyków, śpiewanie słynnego 

utworu Z. Wodeckiego - "Pszczółka Maja", a nawet degustacja tego, co 
łasuchy lubią najbardziej, czyli miodu - to wszystko działo się podczas 
warsztatów "Pszczółki w bibliotece". W spotkaniu z dziećmi z Przed-
szkola Samorządowego nr 8 im. Krasnala Hałabały w Turku uczestni-
czył Starosta Turecki Mariusz Seńko. Wakacyjny czwartek dzieci spę-
dziły w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku zdobywając wiele 
cennych informacji o życiu pszczół. Miały też możliwość doskonalić 
swoje talenty plastyczne wykonując papierowe pszczółki. Ponadto pod-
opieczni Przedszkola nr 8 zmierzyli się z logopedycznymi łamańcami 
językowymi, a także śpiewali słynny utwór Z. Wodeckiego „Pszczółka 
Maja”. Ciekawym elementem spotkania było także zapoznanie się z bo-
gatą ofertą audiobooków i książek dla najmłodszych, które między in-
nymi znajdują się na wyposażeniu biblioteki. W kolejnych tygodniach 
dzieci z innych turkowskich przedszkoli odwiedzały Powiatową Biblio-
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O tym, że rozbudowa infrastruktury spo-
łecznej jest niezmiernie istotna nie trzeba 

nikogo przekonywać. Nowo otwarty Oddział 
Chirurgii Ogólnej w Turku za 3 939 693, 10zł 
oraz zakup radiografu cyfrowego o wartości 
1 175 000 zł są dowodem na to, że szpital 
zmienia się na lepsze dla pacjentów naszego 
powiatu. To jednak zaledwie wstęp do dal-
szych inwestycji w służbę zdrowia, jakie po-
dejmie Powiat Turecki  w 2018r. Samorząd 
Powiatu Tureckiego zabezpieczył środki na 
przebudowę kolejnego oddziału w turkow-

Historyczny boom inwestycyjny
w turkowskim szpitalu

skim szpitalu na sfinansowanie przebudowy 
Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu z Pododdziałem Rehabilitacji o war-
tości 4 399 534, 00. Na podstawie procedury 
przetargowej wyłoniono już wykonawcę zada-
nia, a 15 grudnia dokonano  przekazania placu 
budowy. Zakończenie przebudowy wskazane-
go oddziału jest planowane na pierwszą poło-
wę 2018r. W tym samym roku władze  Powiatu 
Tureckiego planują także gruntownie wyre-
montować i wyposażyć w nowoczesny sprzęt 
Oddział Chorób Wewnętrznych. Inwestycje 

będą mogły być zrealizowane dzięki 
przemyślanej i racjonalnej polityce fi-
nansowej władz Powiatu Tureckiego, 
co przekłada się na wzrost wskaźnika 
zdolności kredytowej Powiatu Turec-
kiego. Warto zauważyć, że zadłużenie 

naszego powiatu pod koniec 2014r. wyno-
siło 12 192 000,00 zł, a w 2018r. spadnie do 
10 860 000,00zł przy jednoczesnym poziomie 
inwestycji w latach 2015 – 2017 wynoszą-
cym 30 272 595, 67zł z prognozą na 2018r. 
w kwocie 18 630 300,71zł co jest w historii 
naszego powiatu niebywałym skokiem inwe-
stycyjnym. Co więcej, o progresie finanso-
wym Powiatu Tureckiego można przeczytać  
na łamach ogólnopolskiego pisma „Wspólno-
ta”, w którym opublikowano raport dotyczą-
cy wskaźnika zdolności kredytowej (WZK) 
wśród jednostek samorządu terytorialnego. 
W latach 2006 - 2008 Powiat Turecki zajmo-
wał 272 pozycję pod względem WZK w skali 
powiatów z całego kraju. Natomiast w latach 
2014-2016 odnotowuje się duży skok nasze-
go samorządu, który awansował o 131 pozycji 
poprzez podwyższenie wskaźnika zdolności 
kredytowej. W strategii władz Powiatu Tu-
reckiego infrastruktura społeczna: zdrowotna, 
drogowa, edukacyjna jest zaliczana do kluczo-
wych w rozwoju naszego powiatu.Ruszył remont Oddziału

Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu

Już w połowie tego roku turkowska „Ortopedia”
diametralnie zmieni swój wygląd

Choć uprawiają różne dyscypliny, wiele ich 
łączy. Są przede wszystkim utalentowani, 

ciężko trenują i bezkompromisowo podąża-
ją na sam szczyt. Młodzi sportowcy z terenu 
naszego powiatu mieli swe święto i zostali 
nagrodzeni podczas uroczystej „Gali Podsu-
mowania Współzawodnictwa Sportowego 
Szkół Powiatu Tureckiego za rok szkolny 
2016/2017”. Uroczystość ta ma już swą dłu-
goletnią  historię i od wielu lat jest wspaniałą 
okazją, by promować i nagradzać najlepszych 
młodych sportowców, mówić o ich osiągnię-
ciach, krzewić ideę sportowej rywalizacji 
szkół, doceniać starania kadry trenerskiej. 
Warto przypomnieć, że Współzawodnictwo 
Sportowe Szkól Powiatu Tureckiego obejmu-
je imprezy organizowane dla dzieci i młodzie-
ży szkół podstawowych, gimnazjalnych (do 
ubiegłego roku szkolnego) i ponadgimnazjal-
nych  realizowane i finansowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe  w Turku, a prowadzone 
przez Wydział Rozwoju i Edukacji Starostwa 
w obszarze Powiatowych Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz Szkolny Związek Sportowy 
„Wielkopolska” w ramach Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W uroczystości 
wzięli udział: dyrektorzy nagrodzonych szkół, 
nauczyciele i trenerzy z terenu powiatu turec-
kiego, kierownicy jednostek oświatowych, 
wójtowie i burmistrzowie gmin, radni Rady 

Gala Mistrzów Sportu Powiatu Tureckiego
Powiatu Tureckiego oraz przedstawiciele 
Ministerstwa z Brandenburgii. Nagrody i sta-
tuetki  dla najlepszych sportowców wręczał 
organizator uroczystości Starosta Turecki Ma-
riusz Seńko wraz z Przewodniczącym Rady 
Powiatu Tureckiego Tadeuszem Geblerem. 
Liczny udział oraz wysoki poziom sportowy 
zawodników/uczniów szkół biorących udział 
w minionej edycji spowodowały, że  Powiat 
Turecki zajął IV miejsce we współzawod-
nictwie sportowym wśród startujących 35 
powiatach  województwa Wielkopolskiego. 
W kategorii małych szkół podstawowych 
pierwszy miejsce zajęła SP Koźmin, drugie 
SP Boleszczyn, trzecie – SP Galew. Najlepszą 
z „dużych” szkół podstawowych  okazała się 
SP 5 Turek, tuż za nią – SP Przykona, a trze-

cie miejsce zajęli przedstawiciele SP 4 Turek. 
Wśród gimnazjalistów najlepszymi sportow-
cami okazali się uczniowie Przykony. Drugie 
miejsce na podium należy do Gimnazjum nr 2, 
natomiast trzecie do Gimnazjum nr 1 w Turku.  
Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne to na 
pierwszym miejscu uplasowali się przedsta-
wiciele ILO. Drugie miejsce zajęli sportowcy 
z ZST w Turku, z kolei trzecie miejsce należy 
do ZSR w Kaczkach Średnich. Wierzymy, że 
o młodych, ambitnych sportowcach z naszego 
powiatu będzie głośno na arenie międzynaro-
dowej bo jak podaje sportowiec rajdowy Rafał 
Sonik - „Marzenia są dla tych, którzy zostają 
w domu. Wyzwania są dla tych , którzy ruszają 
w drogę. W sporcie tak jak w życiu, bez zaan-
gażowania nie ma sukcesu”.Uroczysta Gala Sportowców Powiatu 

Tureckiego

Tancerze z ILO

Jak na majówkę, to tylko do Kaczek! 
Już po raz kolejny teren wokół Zespołu 

Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, 
tętnił życiem i gromadził ogromne rzesze 
osób zainteresowanych kupnem ogrodni-
czych artykułów w tym sadzonek kwia-
towych, warzywnych, drzew i krzewów 
ozdobnych, miłośników pszczelarstwa 
i rolnictwa.

14 maja Kaczki Średnie stały się nie-
kwestionowanym centrum ogrodnictwa, 
rolnictwa, wyjątkowych smaków, a przede 
wszystkich dobrej zabawy, za sprawą Ma-
jówki Powiatu Tureckiego zorganizowanej 
przez Powiat Turecki i Zespół Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w Kaczkach Średnich.

Zainteresowani rolnictwem przyglądali 
się pracy najnowocześniejszych maszyn 
i pokazom precyzyjnego rolnictwa. Impre-
zę uświetniły także zlot motocyklistów i po-
kazy zabytkowych pojazdów przygotowane 
przez Automobil Klub Turek. Wiele atrakcji 
zapewniono również dzieciom, które mogły 
miło i aktywnie spędzić czas na wszelkiego 
rodzaju „dmuchańcach”.

Tegoroczna Majówka miała również 
wymiar kulinarny. Dużą atrakcją był wy-
jątkowy pokaz barmański przeprowadzo-
ny przez światowej sławy miksologa 
Karola Rybickiego.

Artystyczne doznania zostały zapew-
nione przez Adriana Jaworskiego-Mi-
strza Polski Juniorów w Carvingu, który 
pokazał mieszkańcom powiatu tureckiego, 
jakie rzeźby można wyczarować z owoców.

Gwoździem programu było Wielkie 
Grillowanie w wykonaniu finalisty IV 

I Powiatowe Kulinaria 
na Majówce w Kaczkach

edycji programu „Master Chef” Ada-
ma Kozaneckiego, który przygotował 
dla tłumnie zgromadzonych uczestników 
majówki przekąski, pyszne dania i garść 
cennych porad kulinarnych. W tym dniu 
zainicjowane zostały również I Kuli-
naria Powiatu Tureckiego,  w których 
wzięło udział 5 gmin z terenu powiatu 
tureckiego: Tuliszków, Kawęczyn, Dobra, 
Malanów i Turek. Przygotowane potrawy 
i słodkości były prawdziwą ucztą nie 
tylko dla żołądków komisji oceniającej, 
ale także dla oczu,  bowiem reprezentanci 
gmin wykazali się prawdziwym kunsztem 
kulinarnej prezentacji. Komisja oceniała, 
przede wszystkim smak dań, ale także 
wykorzystanie lokalnych produktów, 
kreatywność, pomysł, wygląd i zapach. 

Serca członków komisji skradły Panie 
ze Stowarzyszenia „Razem dla dzieci” 
z gminy Tuliszków, które przygotowały 
czarninę oraz pierś z kaczki z pieczony-
mi ziemniakami i młodą kapustą. Drugie 
miejsce zajęła Gmina Turek, natomiast 
trzecie miejsce przypadło Gminie Ka-
węczyn. Wyróżnioną słodkością został 
sernik przygotowany przez Stowarzysze-
nie „Folwarczanie” z Gminy Malanów.

W trakcie imprezy rozstrzygnięto rów-
nież konkurs na najlepszą aplikację promu-
jącą kształcenie zawodowe, który Zespół 
Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich 
zorganizował przy współpracy z Prezesem 
Centrum Innowacyjnej Edukacji Joanną 
Bochniarz. Największą kreatywnością 
wykazał się Piotr Dombrowski, który za 
swoją pracę otrzymał z rąk Starosty Turec-
kiego i Dyrektora ZSR w Kaczkach Śred-

nich nagrodę główną w wysokości 1000 
złotych. Wśród uczestników Majówki roz-
losowano nagrody w postaci weekendowej 
przejażdżki samochodem FORD oraz czte-
rogodzinnej pracy rolniczej nowoczesnym 
ciągnikiem marki KUBOTA.

Ciesząca się ogromną popularnością te-
goroczna Majówka Powiatowa przeszła już 
do historii. Zapraszamy ponownie za rok!

WYDARZENIA
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W kwietniu Szkoła Podstawowa 
nr 5 im. UNICEF w Turku stała się 

miejscem zaciekłej rywalizacji powia-
towych tenisistów reprezentujących różne 
pokolenia, w tej edycji turnieju udział wzi-
ęły osoby w 8 kategoriach wiekowych.

Zawody z roku na rok cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. W tym roku 
w tenisowej rywalizacji wzięło udział ponad 
130 zawodników, wśród których znalazły 
się dwie najmłodsze uczestniczki z Gmi-
ny Przykona. Okazało się, że impreza ta, 
to doskonała okazja do wielopokoleniowej 
wymiany doświadczeń, bowiem znaleź-
li się i tacy, którym można pozazdrościć 
dobrej kondycji mimo słusznego wieku. 

Wyniki rywalizacji:
Kategoria: Dziewczęta
Klasy I-IV-Szkoły Podstawowe 
1. Dominika Zakrzewska
2. Maja Janiak
3. Julia Sobczak

Młodzi sportowcy z powiatu tureckie-
go zdominowali Mistrzostwa Rejonu 

Konińskiego w Piłce Siatkowej. Rywalizacja 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych zakończyła się 
zwycięstwem w pięciu turniejach.

Awans na wojewódzkie zawody wywal-
czyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Turku i Gimnazjum nr 1 w Turku i uczennice 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku, Gimna-
zjum nr 2 w Turku i I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Turku, pokonując młodzież z innych 
szkół znajdujących się w rejonie konińskim.w

Dumni z sukcesów młodzieży z powiatu 
tureckiego, składamy gratulacje!

Nasi 
siatkarze 
zdominowali 
Mistrzostwa 
Rejonu Konińskiego 
w Piłce Siatkowej

„Halowe” 
zmagania 
samorządowców
Tradycyjnie, 18 marca 2017 roku od-

były się XVIII Mistrzostwa Samorzą-
dowców Powiatu Tureckiego w Halowej 
Piłce Nożnej. Tym razem samorządowi 
sportowcy rywalizowali w sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkół im M. Skło-
dowskiej-Curie w Kawęczynie.

W Turnieju zmierzyli się urzędnicy, 
radni, sołtysi oraz dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych samorządów reprezentu-
jących Powiat Turecki oraz Gminy: Do-
bra,  Kawęczyn i Gminy Turek.

Kadra Powiatu Tureckiego składała się 
zawodników: Tadeusza Geblera, Andrzeja 

Miłośnicy tenisa stołowego
rywalizowali o Puchar Starosty Tureckiego

Kategoria: Chłopcy
Klasy I-IV-Szkoły Podstawowe
1. Szymon Sosiński
2. Jakub Grzelak
3. Mateusz Gawron
Kategoria: Dziewczęta
Klasy V-VI-Szkoły Podstawowe
1. Aleksandra Dębowiecka
2. Małgorzata Derucka
3. Anna Cichomska
Kategoria: Chłopcy
Klasy V-VI-Szkoły Podstawowe
1. Bartosz Kurzawa
2. Paweł Kulesa
3. Jakub Kaźmierczak
Kategoria: Dziewczęta-Gimnazja
1. Kamila Kaźmierczak
2. Zuzanna Ćwiek
3. Karolina Jońska
Kategoria: Chłopcy-Gimnazja
1. Mateusz Filipiak
2. Norbert Rykowski
3. Łukasz Budka

Kategoria: Dziewczęta
Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Małgorzata Kujawa
2. Bernadetta Banasiak
Kategoria: Chłopcy
Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Szymon Rosiak
2. Tomasz Krysztoforski
3. Mateusz Papierkowski
Kategoria: Roczniki 1996 
i starsze-kobiety
1. Katarzyna Derucka
Kategoria: Roczniki 1996-1977
mężczyźni
1. Dariusz Trzmielewski
2. Marcin Mazurek
3. Maciej Wojtkowiak
Kategoria: Roczniki 1976-1963
mężczyźni
1. Jacek Budka
2. Krzysztof Darul
3. Marek Baranowski
Kategoria: Roczniki 1962 i starsze
mężczyźni 
1. Andrzej Ratajczyk
2. Marek Kamiński
3. Tadeusz Kamiński

Wojtkowiaka, Michała Harasnego i Piotra 
Siwińskiego.

W finale spotkali się zawodnicy z Gmi-
ny Dobra i Gminy Kawęczyn. Najlepszą 
drużyną okazała się reprezentacja Gmi-
ny Kawęczyn, która pokonała rywali 
pięcioma bramkami (5:2).

W meczu o trzecie miejsce reprezentac-
ja Gminy Turek po emocjonującym poje-
dynku pokonała drużynę powiatu tureck-
iego.

Królem strzelców został zawodnik 
zwycięskiej drużyny – Sebastian Janiak 
(12 bramek), natomiast najlepszym bram-
karzem mistrzostw okazał się został za-
wodnik reprezentacji Gminy Dobra – Mi-
chał Ignaczak.

Puchar Starosty Tureckiego, na ręce 
Wójta Gminy Kawęczyn Jana Nowa-
ka i mistrzowskiej drużyny, uroczyście 
wręczył Starosta Turecki Mariusz Seńko.

SPORT
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tekę, żeby dowiedzieć się jak bezpiecznie spędzać wakacje w ramach 
wydarzenia „A może nad morze”. 

Zajęcia plastyczne w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku

Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 8 im. Krasnala Hałabały w Turku

Strażacy z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku, któ-
rzy niedawno wrócili ze Szwecji, gdzie walczyli z szalejącymi tam 

pożarami lasów zostali uhonorowani przez przedstawicieli Samorządu 
Powiatu Tureckiego. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym nie 
zabrakło podziękowań i sprawozdań z ciężkiej misji.

Starosta Turecki Mariusz Seńko - jako przewodniczący Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego sprawujący zwierzchnictwo nad 
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami wraz z Przewodniczą-
cym Rady Powiatu Tureckiego Tadeuszem Geblerem oraz Przewodni-
czącym Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Tureckiego Zdzisła-

Uznanie i gratulacje dla Strażaków za misję w Szwecji
wem Wojtkowiakiem dziękowali strażakom z Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej w Turku za ratowanie mienia, zdrowia i życia miesz-
kańców Szwecji w trudnym dla nich momencie. 

Serdeczne podziękowania za bohaterskie poświęcenie i włożony 
trud podczas działań ratowniczo – gaśniczych prowadzonych na rzecz 
ochrony mienia i życia mieszkańców Szwecji oraz godne reprezento-
wanie Powiatu Tureckiego otrzymali:

• kpt. Adam Walczak,
• st. ogn. Wojciech Fryga,
• st. sekc. Kamil Kałużny,

cd. na s. 11 >

Wakacje w Powiatowej 
Bibliotece w Turku
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• sekc. Roman Bąkowski.
Przedstawiciele Samorządu Powiatu Turec-

kiego gratulowali także Komendantowi Pań-
stwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku 
kpt. Piotrowi Pietrucha za utrzymanie w goto-
wości bojowej i wysoką mobilność Strażaków 
PPSP w Turku biorących udział w działaniach 
ratowniczo – gaśniczych w Szwecji, wchodzą-
cych w skład międzynarodowego modułu do 
gaszenia pożarów lasów GFFFV Poznań.

Polscy strażacy podczas czternastodniowej 
misji, pomagali szwedzkim służbom w walce 
z pożarami lasów. Rejon działania Polaków 
obejmował 6,5 tys. hektarów lasów. W ak-
cji gaszenia pożarów w Szwecji brali udział 
głównie ratownicy z województwa zachod-
niopomorskiego i wielkopolskiego.

 

<  cd. ze s. 10

Strażacy z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Turku u Starosty Tureckiego

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września, 
rolnicy z Powiatu Tureckiego uczestniczy-

li w powiatowych obchodach Święta Plonów, 
połączonych z obrzędem dziękczynienia za 
pomyślnie zebrane płody rolne. 

Organizatorami Powiatowo-Gminno-Para-
fialnych Dożynek, które odbyły się 2 września 
2018r. w Rogowie – Gmina Przykona byli: 
Starosta Turecki Mariusz Seńko, Wójt Gmi-
ny Przykona Mirosław Broniszewski oraz 
Proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski w Kaczkach Średnich Ksiądz 
Kanonik Paweł Zalewski. 

Kilkusetmetrowy, niezwykle barwny ko-
rowód dożynkowy tworzyły delegacje gmin 
z wieńcami, liczna grupa rolników, miesz-
kańców Powiatu Tureckiego, a także zapro-
szeni goście m.in.: przedstawiciele władz 
wojewódzkich, duchowni, burmistrzowie 
i wójtowie gmin powiatu oraz radni powiatowi 
i gminni. 

Część oficjalną na placu dożynkowym za-
inaugurował hymn państwowy w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Przykonie. 

Po uroczystej mszy świętej w intencji rolni-
ków i ich rodzin, zgodnie z dożynkowymi ob-
rzędami, honorowi starostowie dożynek – Pani 

Powiatowe Święto Plonów
Bogumiła Gromada oraz Pan Witold Świtaj 
- przekazali gospodarzom uroczystości chleb 
wypieczony z przykońskich plonów, który 
zgodnie z tradycją został podzielony wśród 
wszystkich gości. Z dożynkowej sceny padały 
życzenia i słowa podziękowania dla rolników 
za trud włożony w zbiór tegorocznych plonów. 

Starosta Turecki Mariusz Seńko z okazji 
jubileuszu 100-nej rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę oddał hołd mieszkań-
com wsi oraz podkreślił, że dzięki wytężonej 
i mądrej pracy rolników powiatu tureckiego, 
w naszej Ojczyźnie – chleba nigdy i nikomu 
nie zabraknie!

Ważnym punktem uroczystości była pre-
zentacja wieńców dożynkowych ze wszyst-
kich gmin naszego powiatu. Należy podkre-
ślić, że tegoroczne wieńce przykuwały wzrok 
ujmującym ciepłem i niepowtarzalnym, ludo-
wym charakterem. W ich wykonaniu nie było 
miejsca na przypadkowość. Wszystkie kłosy, 
kwiaty i zioła miały swoje miejsce i określoną 
symbolikę. Galeria misternie wyplecionych 
dzieł z plonów ziemi została poddana ocenie 
jurorów. Wszystkie wieńce zasłużyły na rów-
norzędne nagrody. Niedzielne święto upłynę-
ło także pod znakiem kulinarnych zmagań. 

W szranki na garnki, łyżki i przyprawy stanęły 
przedstawicielki sołectw Gminy Przykona. 
Niepowtarzalne potrawy zaprawione smakiem 
tradycji, zapachem przykońskich warzyw 
i owoców oraz powiewem końca lata przed-

stawiono do konkursu na najlepsze tradycyjne 
jadło regionalne.

W Rogowie nie zabrakło staropolskiego ja-
dła i przysmaków przygotowanych przez gospo-
dynie z Gminy Przykona oraz uczniów Zespołu 
Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Technicznych 
w Turku. Pasjonaci mechanizacji rolnictwa mie-
li okazję obejrzeć wystawy sprzętu rolniczego. 
Na najmłodszych czekałę moc zabawy i roz-
rywki na dmuchanych zjeżdżalniach, natomiast 
dla wszystkich wystąpił Kabaret NOWAKI. Dla 
miłośników podwórkowych standardów zagrała 
Kapela z Kopyta, a zwieńczeniem scenicznych 
występów był koncert Zespołu Disco Polo 
FOX. 
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Jaka jest alternatywa dla społeczeństwa, któ-
re stoi w obliczu końca przemysłu paliwo-

wo – energetycznego, który był siłą napędową 
gospodarki przez ostatnie 50 lat? Co można 
zrobić, żeby przeciwdziałać niekorzystnym 
skutkom niżu  demograficznego? Jakie należy 
podjąć działania zmierzające do wszechstron-
nego wykształcenia młodych pokoleń?  Odpo-
wiedzią na powyższe pytania jest INTJO – In-
nowacje, Nowoczesne Technologie, Języki 
Obce, czyli hasło przewodnie przyświecające 
zainicjowanej przez Powiat Turecki idei łącze-
nia kompetencji kluczowych niezbędnych na 
współczesnym rynku pracy z nauką języków 
obcych, techniką, informatyką, matematyką, 
kodowaniem i programowaniem.

W auli Zespołu Szkół Technicznych w Tur-
ku odbyło się spotkanie dotyczące nowego 
projektu edukacyjnego łączącego działania 
w obszarze INTJO i będącego rozszerzeniem 
„Pilotażowego programu wsparcia nauczania 
języka niemieckiego przez samorząd Powiatu 
Tureckiego w klasach I-III szkół podstawo-
wych w latach 2017-2020” na wszystkie od-
działy w taki sposób, żeby wielojęzyczność 
była w naszym powiecie praktyką powszech-

Nauka przez działanie
ną, a nie incydentalną. W tym celu Starosta 
Turecki Mariusz Seńko zaprosił na spotkanie 
wszystkich wójtów i burmistrzów gmin z te-
renu naszego powiatu, a także kierowników 
i dyrektorów jednostek oświatowych, aby 
zachęcić ich do udziału w tym przedsięwzię-
ciu. Specjalnymi gośćmi wydarzenia była 
grupa 88 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Turku, która uczy się dwóch języków ob-
cych od pierwszej klasy szkoły podstawowej. 
Gdy włodarze skupili się na głównej idei pro-
jektu, dzieci  za sprawą młodzieży ZST miały 
możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności 
w praktyce biorąc udział w  innowacyjnych 
lekcjach. Aby zwizualizować zgromadzonym, 
jak będą mogły wyglądać efekty projektu za-
proszono uczniów z „Czwórki” do działania 
razem z młodzieżą ZST. Podczas spotkania 
w sali audiowizualnej uczestnicy mogli „pod-
glądać”  to, co jednocześnie działo się w po-
szczególnych salach turkowskiego technikum, 
czyli zajęcia z robotyki, kodowania, sterowa-
nia, a wszystko w języku niemieckim i angiel-
skim z wykorzystaniem nowoczesnych metod. 
Ta konkretna realizacja to przykład gotowej 
propozycji upowszechniania działań, które 

biznesu oraz licealiści. Spotkanie pokazało 
zgromadzonym, jakie inicjatywy planuje pod-
jąć Powiat Turecki w szkołach oraz jak będzie 
przebiegała koordynacja tych działań na rzecz 
programu wielojęzyczności w partnerstwie 
z instytucjami, które zadeklarowały swoje 
wsparcie. O tym dlaczego opłaca się wcześnie 
rozpocząć przygodę z językiem niemieckim 
mówili specjaliści z Niemiec, Zastępca Dyrek-
tora Instytutu Goethego w Warszawie Ulrike 
Würz oraz Konsultant ds. Nauczania Języka 
Niemieckiego z Instytutu Geothego Christoph 
Mohr. W trakcie spotkania Starosta Turecki 
podpisał porozumienie z przedstawicielką 
Instytutu Goethego dotyczące cyklu szkoleń 
dydaktyczno – metodycznych dla nauczycieli 
– germanistów prowadzonych przez specja-
listów do spraw nauczania języków obcych. 
Z kolei Dyrektor ds. Egzaminów Cambridge 
English British Council Justyna Powałowska 
opowiadała o Egzaminach Cambridge En-
glish, które są dobrze znane na całym świecie 
i uznawane przez szkoły, uniwersytety oraz 
pracodawców. Uczniowie z terenu powiatu 
tureckiego, którzy po odbyciu odpowiedniej 
liczby godzin języka w procesie kształcenia  

uzyskają pozytywny wynik egzaminu, zdo-
będą honorowany na całym świecie certyfikat 
potwierdzający znajomość języka angielskie-
go zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy 
(CEFR). Kolejnym efektem konferencji  było 
podpisane porozumienia o współpracy po-
między  Cembridge English Britush Coun-
cil a I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. 
Swój wykład zaprezentowały zgromadzonym 
także doradca języka niemieckiego ZfA przy 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republi-
ki Federalnej Niemiec Andrea Goldman oraz 
Angelika Menze, które zajmują się tworze-
niem szkół niemieckich na całym świecie oraz 
wspierają sieć placówek, w których młodzież 
przygotowuje się do certyfikatu Deutsches 
Sprachdiplom DSD. Wobec tego, w szkołach 
z terenu powiatu tureckiego uczniowie będą 
mieli szansę na zdobycie tego certyfikatu. 
Przykładami dobrym praktyk podzielili się 
z gośćmi Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
w Turku Maria Kukulska oraz praktyk bizne-
su, Dyrektor handlowy G Data Software Pol-
ska z Piły Piotr Klockiewicz oraz pełnomoc-
nik zarządu ds. projektów międzynarodowych 
– Centrum Kształcenia Zawodowego Przemy-

słu Budowlanego Berlina i Brandenburgii Ja-
cek Jeremicz. Konferencja była doskonałą 
okazją do wymiany doświadczeń i koncep-
cji, a co najważniejsze dała konkretne efekty 
w postaci porozumień, których postulaty już 
są realizowane w szkołach.

mogą być urzeczywistniane w naszym powie-
cie i będą służyć rozwojowi młodych ludzi. 
Spotkanie to było jednocześnie zaproszeniem 
dla samorządów gminnych, które są organa-
mi prowadzącymi dla szkół podstawowych 
do współtworzenia nowej, lepszej przyszłości 
w obszarze innowacyjnej edukacji. Gospodar-
ka oparta na wiedzy łącząca wielojęzyczność 
i innowacyjne technologie jest tą propozycją 
zainicjowaną przez Powiat Turecki, która wy-
pełni tak zwaną „lukę” po sektorze paliwowo 
– energetycznym. O tym, że dwujęzyczność 
jest niezbędną kompetencją w obecnych cza-
sach opowiedziała zgromadzonym Dyrektor 
SP nr 4 w Turku Maria Kukulska, która umoż-
liwiła osiem latem temu swoim uczniom na-
ukę dwóch języków obcych już od pierwszej 
klasy. Okazuje się, że uczniowie z klas dwu-
języcznych nie czują się obciążeni nadmiarem 
obowiązków, a ponadto mają jeszcze lepsze 
wyniki w nauce. O głównych ideach projektu 
edukacyjnego INTJO opowiadał szczegółowo 
inicjator przedsięwzięcia – Starosta Turecki 
Mariusz Seńko. Budowa „nowej gospodar-
ki”, w której kluczową rolę będzie odgrywała 
wiedza oraz innowacje, staje się podstawo-
wym wyzwaniem w dążeniu  do osiągnięcia 
wysokiego poziomu rozwoju oraz konkuren-
cyjności. Jednym z elementów tej strategii jest 
wyposażanie mieszkańców powiatu tureckie-
go, a zwłaszcza dzieci i młodzieży – w kom-
petencje potrzebne do przeprowadzenia proce-
su przedmiotowej zmiany. Mające na uwadze 
rozwój edukacji wielojęzycznej i kształcenie 
dzieci i młodzieży w zakresie nowoczesnych 
technologii Dyrektor SP nr 4, Dyrektor ZST 
i właściciele firmy InfoBase Systemy Infor-
matyczne dokonali także podpisania stoso-
wanego porozumienia o współpracy w tym 
zakresie.

Angelika Menze i Andrea Goldman  podczas 
konferencji „Języki obce do zadań specjalnych”

O doświadczeniach związanych z wielojęzyczno-
ścią opowiadali uczniowie ILO

Uczestnicy spotkania dotyczącego INTJO

Uczniowe ZST i SP4 w działaniu

Nowe horyzonty rozwoju
w kształceniu zawodowym

W ramach projektu- Kształcenie zawodo-
we młodzieży priorytetem w rozwoju 

społeczno – gospodarczym powiatów turec-
kiego i kolskiego uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych w Turku i Zespołu Szkół 
Rolniczych w Kaczkach Średnich wezmą 
udział w specjalnych, płatnych stażach. 
Będą się one odbywały cyklicznie - począw-
szy od bieżącego roku aż do 2019r. (w okre-
sie wakacyjnym) w renomowanych firmach 
z terenu powiatu tureckiego i nie tylko!

Udział w stażu został poprzedzony szko-
leniem Lider Lean Manufacturing uka-
zującym mechanizmy zarządzania produk-
cją w przedsiębiorstwie, w taki sposób, aby 
metodami organizacyjnymi likwidować 
wszelkiego rodzaju straty. Każdy z uczest-
ników szkolenia wziął udział w grze symu-
lacyjnej i wcielił się w logistyka, kontrolera 
czy operatora, po to, aby z różnych punk-
tów widzenia wpłynąć na poprawę kondy-
cji stworzonej na potrzeby szkolenia firmy.

Szkolenie z całą pewnością pozwoliło 
na lepsze przygotowanie młodzieży za-
równo do odbycia stażu jak i do przyszłej 
pracy zawodowej. Uczniowie poznali róż-
ne techniki efektywnego wykorzystania 
czasu pracy, radzenia sobie ze stresem, 
podnoszenia efektywności produkcji.

Zdobyli wiedzę z zakresu umiejętności 
miękkich, strategii rozwiązywania proble-
mów, planowania pracy w zakładzie.

Przed młodzieżą otwierają się nowe ho-
ryzonty rozwoju dzięki zdobyciu pierw-
szych umiejętności zawodowych u praco-
dawców, u których kształcenie jest zgodne 
z zapotrzebowaniem rynku pracy, w bran-
żach z największym potencjałem rozwojo-
wym i strategicznym dla naszego regionu.

Uczniowie z powiatu tureckiego już 
na etapie kształcenia ponadgimnazjalne-
go podejmą pracę w wiodących branżach 
stymulujących rozwój różnych środowisk 
zawodowych.

Poznają specyfikę pracy w sektorach 
„przemysłu jutra”, które odznaczają się 
wdrażaniem innowacyjnych procesów 
technologicznych i obsługą wyspecjalizo-
wanych maszyn.

Przekonają się także jak wygląda or-
ganizacja zadań w wysoce wyspecjalizo-
wanym segmencie „wnętrz przyszłości”, 
gdzie wykorzystuje się inteligentne tech-
nologie i nowoczesne rozwiązania.

Podjęcie stażu otwiera szereg możliwo-
ści samorozwoju, kładzie nacisk na zdoby-
wanie i poszerzanie kompetencji zawodo-
wych. Daje realną szansę na późniejsze 
zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie 
i stwarza warunki skrócenia czasu adapta-
cji przyszłych pracowników.

Program współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Poddzia-
łanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

EDUKACJA

POWIATOWE PERSPEKTYWY | Nr 2/20172

Nazwa projektu
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego 
i kolskiego
Cel projektu
Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego poprzez inwesto-
wanie w szkolnictwo kształcenia zawodowego
Beneficjent
Realizowany w partnerstwie powiatów tureckiego i kolskiego
Wartość
15 000 000,00 PLN
Koszty niekwalifikowalne
1 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania
13 300 000,00 PLN - dofinansowanie ze środków europejskich
Procent dofinansowania
95% - dofinansowanie ze środków europejskich
Projekt realizowany w ramach programu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
oraz poddziałania:
WRPO 9.3.2 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego
Lata realizacji
2017 – 2018

 Głównym zamierzeniem projektu realizowanego przez Powiat Turecki i Powiat Kolski jest  doposażanie pracowni, a tym samym rozwijane 
kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale 
rozwojowym i w branżach strategicznych dla regionu.

Szkoły, które są objęte projektem to:
Zespół Szkół Technicznych w Turku
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
Zespół Szkół Technicznych w Kole
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Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w ZSR

Zastosowanie w procesie dydaktycznym 
innowacyjnych metod kształcenia, wy-

W odpowiedzi na nowoczesność
korzystanie urządzeń najnowszej generacji 
oraz kształcenie młodzieży ukierunkowane na 

wszechstronny rozwój to cele, które z pomyśl-
nością realizuje Powiat Turecki. Ważne także, 
aby uczeń kończąc szkolę był wyposażony 
w umiejętności informatyczno - technologicz-
ne umożliwiające mu funkcjonowanie w dy-
namicznie rozwijającym się świecie.

Samorząd Powiatowy wychodząc naprze-
ciw nieustannie zmieniającym się wymogom 
rzeczywistości pozyskał środki na rozbudo-
wę infrastruktury technologicznej i wyposa-
żył pracownie informatyczne w 40 zestawów 
komputerowych o wartości 127.428,00zł. Ofi-
cjalnego przecięcia wstęgi do pracowni kom-
puterowej w Zespole Szkół Rolniczych Cen-
trum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach 
Śr. dokonali sami uczniowie tej placówki. 

Warto przypomnieć, że Powiat Turecki 
w marcu wyposażył także sześć klasopra-
cowni (trzy komputerowe, ekonomiczną, lo-
gistyczną oraz handlową) w Zespole Szkół 
Technicznych w Turku w nowoczesny sprzęt 
komputerowy o wartości 293.084,40 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach 
projektu „Nowoczesne technologie w kształ-
ceniu zawodowym elementem rozwoju gospo-
darczego obszaru funkcjonalnego powiatów 
tureckiego i kolskiego” w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.3.2 - In-
westowanie w rozwój infrastruktury kształ-
cenia zawodowego współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz z budżetu Powiatu Tureckiego.

3D w ZST

Kreowanie niepowtarzalnego wyglądu 
wnętrz, modeli najnowocześniejszych 

sprzętów, wytworów wzornictwa przemy-
słowego, czy produktów dla branży lotniczej 
i samochodowej odbywa się w technologii cy-
frowej. Narzędziem do wizualizacji i projek-
towania jest tablet graficzny. Powiat Turecki 
nieustannie poszerza bazę dydaktyczną szkół 
inwestując w najnowocześniejsze urządzenia, 
dlatego zakupił dla Zespołu Szkół Technicz-
nych w Turku 75 zestawów komputerowych, 
3 serwery i 17 innowacyjnych tabletów gra-
ficznych o łącznej wartości ok. 440.000,00 zł.  

Zadanie zostało zrealizowane w ramach 
projektu: "Nowoczesne technologie w kształ-
ceniu zawodowym elementem rozwoju gospo-
darczego obszaru funkcjonalnego powiatów 
tureckiego i kolskiego” z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego i z budżetu Powiatu Tureckiego.

Warto dodać, że tablet graficzny zinte-
growany z oprogramowaniem CATIA, które 
znajduje się na wyposażeniu ZST w Turku, 

otwiera przed uczniami możliwości projekto-
wania urządzeń przemysłowych, m.in. części 
do pojazdów, samolotów, czy robotów.

Tablety graficzne zakupione przez Powiat Turecki dla ZST
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Jaka jest alternatywa dla społeczeństwa, któ-
re stoi w obliczu końca przemysłu paliwo-

wo – energetycznego, który był siłą napędową 
gospodarki przez ostatnie 50 lat? Co można 
zrobić, żeby przeciwdziałać niekorzystnym 
skutkom niżu  demograficznego? Jakie należy 
podjąć działania zmierzające do wszechstron-
nego wykształcenia młodych pokoleń?  Odpo-
wiedzią na powyższe pytania jest INTJO – In-
nowacje, Nowoczesne Technologie, Języki 
Obce, czyli hasło przewodnie przyświecające 
zainicjowanej przez Powiat Turecki idei łącze-
nia kompetencji kluczowych niezbędnych na 
współczesnym rynku pracy z nauką języków 
obcych, techniką, informatyką, matematyką, 
kodowaniem i programowaniem.

W auli Zespołu Szkół Technicznych w Tur-
ku odbyło się spotkanie dotyczące nowego 
projektu edukacyjnego łączącego działania 
w obszarze INTJO i będącego rozszerzeniem 
„Pilotażowego programu wsparcia nauczania 
języka niemieckiego przez samorząd Powiatu 
Tureckiego w klasach I-III szkół podstawo-
wych w latach 2017-2020” na wszystkie od-
działy w taki sposób, żeby wielojęzyczność 
była w naszym powiecie praktyką powszech-

Nauka przez działanie
ną, a nie incydentalną. W tym celu Starosta 
Turecki Mariusz Seńko zaprosił na spotkanie 
wszystkich wójtów i burmistrzów gmin z te-
renu naszego powiatu, a także kierowników 
i dyrektorów jednostek oświatowych, aby 
zachęcić ich do udziału w tym przedsięwzię-
ciu. Specjalnymi gośćmi wydarzenia była 
grupa 88 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Turku, która uczy się dwóch języków ob-
cych od pierwszej klasy szkoły podstawowej. 
Gdy włodarze skupili się na głównej idei pro-
jektu, dzieci  za sprawą młodzieży ZST miały 
możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności 
w praktyce biorąc udział w  innowacyjnych 
lekcjach. Aby zwizualizować zgromadzonym, 
jak będą mogły wyglądać efekty projektu za-
proszono uczniów z „Czwórki” do działania 
razem z młodzieżą ZST. Podczas spotkania 
w sali audiowizualnej uczestnicy mogli „pod-
glądać”  to, co jednocześnie działo się w po-
szczególnych salach turkowskiego technikum, 
czyli zajęcia z robotyki, kodowania, sterowa-
nia, a wszystko w języku niemieckim i angiel-
skim z wykorzystaniem nowoczesnych metod. 
Ta konkretna realizacja to przykład gotowej 
propozycji upowszechniania działań, które 

biznesu oraz licealiści. Spotkanie pokazało 
zgromadzonym, jakie inicjatywy planuje pod-
jąć Powiat Turecki w szkołach oraz jak będzie 
przebiegała koordynacja tych działań na rzecz 
programu wielojęzyczności w partnerstwie 
z instytucjami, które zadeklarowały swoje 
wsparcie. O tym dlaczego opłaca się wcześnie 
rozpocząć przygodę z językiem niemieckim 
mówili specjaliści z Niemiec, Zastępca Dyrek-
tora Instytutu Goethego w Warszawie Ulrike 
Würz oraz Konsultant ds. Nauczania Języka 
Niemieckiego z Instytutu Geothego Christoph 
Mohr. W trakcie spotkania Starosta Turecki 
podpisał porozumienie z przedstawicielką 
Instytutu Goethego dotyczące cyklu szkoleń 
dydaktyczno – metodycznych dla nauczycieli 
– germanistów prowadzonych przez specja-
listów do spraw nauczania języków obcych. 
Z kolei Dyrektor ds. Egzaminów Cambridge 
English British Council Justyna Powałowska 
opowiadała o Egzaminach Cambridge En-
glish, które są dobrze znane na całym świecie 
i uznawane przez szkoły, uniwersytety oraz 
pracodawców. Uczniowie z terenu powiatu 
tureckiego, którzy po odbyciu odpowiedniej 
liczby godzin języka w procesie kształcenia  

uzyskają pozytywny wynik egzaminu, zdo-
będą honorowany na całym świecie certyfikat 
potwierdzający znajomość języka angielskie-
go zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy 
(CEFR). Kolejnym efektem konferencji  było 
podpisane porozumienia o współpracy po-
między  Cembridge English Britush Coun-
cil a I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. 
Swój wykład zaprezentowały zgromadzonym 
także doradca języka niemieckiego ZfA przy 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republi-
ki Federalnej Niemiec Andrea Goldman oraz 
Angelika Menze, które zajmują się tworze-
niem szkół niemieckich na całym świecie oraz 
wspierają sieć placówek, w których młodzież 
przygotowuje się do certyfikatu Deutsches 
Sprachdiplom DSD. Wobec tego, w szkołach 
z terenu powiatu tureckiego uczniowie będą 
mieli szansę na zdobycie tego certyfikatu. 
Przykładami dobrym praktyk podzielili się 
z gośćmi Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
w Turku Maria Kukulska oraz praktyk bizne-
su, Dyrektor handlowy G Data Software Pol-
ska z Piły Piotr Klockiewicz oraz pełnomoc-
nik zarządu ds. projektów międzynarodowych 
– Centrum Kształcenia Zawodowego Przemy-

słu Budowlanego Berlina i Brandenburgii Ja-
cek Jeremicz. Konferencja była doskonałą 
okazją do wymiany doświadczeń i koncep-
cji, a co najważniejsze dała konkretne efekty 
w postaci porozumień, których postulaty już 
są realizowane w szkołach.

mogą być urzeczywistniane w naszym powie-
cie i będą służyć rozwojowi młodych ludzi. 
Spotkanie to było jednocześnie zaproszeniem 
dla samorządów gminnych, które są organa-
mi prowadzącymi dla szkół podstawowych 
do współtworzenia nowej, lepszej przyszłości 
w obszarze innowacyjnej edukacji. Gospodar-
ka oparta na wiedzy łącząca wielojęzyczność 
i innowacyjne technologie jest tą propozycją 
zainicjowaną przez Powiat Turecki, która wy-
pełni tak zwaną „lukę” po sektorze paliwowo 
– energetycznym. O tym, że dwujęzyczność 
jest niezbędną kompetencją w obecnych cza-
sach opowiedziała zgromadzonym Dyrektor 
SP nr 4 w Turku Maria Kukulska, która umoż-
liwiła osiem latem temu swoim uczniom na-
ukę dwóch języków obcych już od pierwszej 
klasy. Okazuje się, że uczniowie z klas dwu-
języcznych nie czują się obciążeni nadmiarem 
obowiązków, a ponadto mają jeszcze lepsze 
wyniki w nauce. O głównych ideach projektu 
edukacyjnego INTJO opowiadał szczegółowo 
inicjator przedsięwzięcia – Starosta Turecki 
Mariusz Seńko. Budowa „nowej gospodar-
ki”, w której kluczową rolę będzie odgrywała 
wiedza oraz innowacje, staje się podstawo-
wym wyzwaniem w dążeniu  do osiągnięcia 
wysokiego poziomu rozwoju oraz konkuren-
cyjności. Jednym z elementów tej strategii jest 
wyposażanie mieszkańców powiatu tureckie-
go, a zwłaszcza dzieci i młodzieży – w kom-
petencje potrzebne do przeprowadzenia proce-
su przedmiotowej zmiany. Mające na uwadze 
rozwój edukacji wielojęzycznej i kształcenie 
dzieci i młodzieży w zakresie nowoczesnych 
technologii Dyrektor SP nr 4, Dyrektor ZST 
i właściciele firmy InfoBase Systemy Infor-
matyczne dokonali także podpisania stoso-
wanego porozumienia o współpracy w tym 
zakresie.

Angelika Menze i Andrea Goldman  podczas 
konferencji „Języki obce do zadań specjalnych”

O doświadczeniach związanych z wielojęzyczno-
ścią opowiadali uczniowie ILO

Uczestnicy spotkania dotyczącego INTJO

Uczniowe ZST i SP4 w działaniu

Nowe horyzonty rozwoju
w kształceniu zawodowym

W ramach projektu- Kształcenie zawodo-
we młodzieży priorytetem w rozwoju 

społeczno – gospodarczym powiatów turec-
kiego i kolskiego uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych w Turku i Zespołu Szkół 
Rolniczych w Kaczkach Średnich wezmą 
udział w specjalnych, płatnych stażach. 
Będą się one odbywały cyklicznie - począw-
szy od bieżącego roku aż do 2019r. (w okre-
sie wakacyjnym) w renomowanych firmach 
z terenu powiatu tureckiego i nie tylko!

Udział w stażu został poprzedzony szko-
leniem Lider Lean Manufacturing uka-
zującym mechanizmy zarządzania produk-
cją w przedsiębiorstwie, w taki sposób, aby 
metodami organizacyjnymi likwidować 
wszelkiego rodzaju straty. Każdy z uczest-
ników szkolenia wziął udział w grze symu-
lacyjnej i wcielił się w logistyka, kontrolera 
czy operatora, po to, aby z różnych punk-
tów widzenia wpłynąć na poprawę kondy-
cji stworzonej na potrzeby szkolenia firmy.

Szkolenie z całą pewnością pozwoliło 
na lepsze przygotowanie młodzieży za-
równo do odbycia stażu jak i do przyszłej 
pracy zawodowej. Uczniowie poznali róż-
ne techniki efektywnego wykorzystania 
czasu pracy, radzenia sobie ze stresem, 
podnoszenia efektywności produkcji.

Zdobyli wiedzę z zakresu umiejętności 
miękkich, strategii rozwiązywania proble-
mów, planowania pracy w zakładzie.

Przed młodzieżą otwierają się nowe ho-
ryzonty rozwoju dzięki zdobyciu pierw-
szych umiejętności zawodowych u praco-
dawców, u których kształcenie jest zgodne 
z zapotrzebowaniem rynku pracy, w bran-
żach z największym potencjałem rozwojo-
wym i strategicznym dla naszego regionu.

Uczniowie z powiatu tureckiego już 
na etapie kształcenia ponadgimnazjalne-
go podejmą pracę w wiodących branżach 
stymulujących rozwój różnych środowisk 
zawodowych.

Poznają specyfikę pracy w sektorach 
„przemysłu jutra”, które odznaczają się 
wdrażaniem innowacyjnych procesów 
technologicznych i obsługą wyspecjalizo-
wanych maszyn.

Przekonają się także jak wygląda or-
ganizacja zadań w wysoce wyspecjalizo-
wanym segmencie „wnętrz przyszłości”, 
gdzie wykorzystuje się inteligentne tech-
nologie i nowoczesne rozwiązania.

Podjęcie stażu otwiera szereg możliwo-
ści samorozwoju, kładzie nacisk na zdoby-
wanie i poszerzanie kompetencji zawodo-
wych. Daje realną szansę na późniejsze 
zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie 
i stwarza warunki skrócenia czasu adapta-
cji przyszłych pracowników.

Program współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Poddzia-
łanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

EDUKACJA

POWIATOWE PERSPEKTYWY | Nr 2/20172

Do Zespołu Szkół Technicznych w Turku, zostało dostarczone i za-
montowane innowacyjne urządzenie do cięcia wodą oparte na 

technologii WATERJET. Zakup najnowocześniejszego pod względem 
technologicznym sprzętu, jest kolejnym działaniem Samorządu Powiatu 
Tureckiego na drodze do budowania w powiecie nowoczesnego szkol-
nictwa zawodowego.

Oczywistym wszak jest, że inwestowanie w edukację w momencie 
fundamentalnych przemian gospodarczych w naszym regionie, a szcze-
gólnie inwestowanie w innowacje związane z automatyzacją procesów 
przemysłowych jest dowodem na to, że koniecznym staje się przygoto-
wanie wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą potrafili odnaleźć 
się w świecie nowoczesnych technologii.

Dzięki pozyskanym przez Powiat Turecki środkom na rozbudowę 
infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach projektu - "Nowo-
czesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju 
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskie-
go” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Powiatu Tureckiego 
- młodzież ucząca się w Zespole Szkół Technicznych w Turku od nowe-
go roku szkolnego będzie mogła uczyć się zawodu z użyciem maszyn 
wykorzystywanych w nowoczesnych branżach przemysłowo - techno-
logicznych z największym potencjałem rozwojowym. 

Warto podkreślić, że technologia WATERJET, wykorzystując stru-
mień wody o ekstremalnie wysokim ciśnieniu pozwala na cięcie najroz-
maitszych surowców i tworzyw od bardzo cienkich folii po materiały 
o grubości 30 cm. W przeciwieństwie do cięcia laserem czy plazmą, 
praca maszyny do cięcia wodą nie pozostawia nierówności na krawę-
dziach, które wymagałyby dodatkowej obróbki, a sam materiał nie 
zmienia się pod wpływem wysokiej temperatury, nacisków mechanicz-
nych, ani oddziaływań chemicznych. Technologia hydro-ścierna weszła 
już na stałe do niemalże każdej gałęzi przemysłu i wciąż poszerza bazę 
możliwych zastosowań. Prezes Firmy JET SYSTEM z Elbląga, która 

Urządzenie do cięcia 
strumieniem wody 
już w ZST !

dostarczyła maszynę do ZST w Turku w obecności Koordynatora Pro-
jektu Andrzeja Rossy oraz dyrekcji szkoły, wręczył nauczycielom za-
wodu z ZST certfikaty z odbytych teoretycznych i praktycznych szkoleń 
z zakresu obsługi maszyn do cięcia wysokociśnieniowym strumieniem 
wody.Umiejętności obsługi tego urządzenia, który Powiat Turecki za-
kupił za 485.850,00 zł - to innowacyjna droga do osiągnięcia przez 
uczniów ZST w Turku sukcesów na rynku pracy. Cięcie przy pomocy 
wysokociśnieniowej wody znalazło szerokie zastosowanie w przemyśle 
mechanicznym, transportowym, lotniczym, kolejowym, szklarskim, pa-
pierniczym, tekstylnym, drzewnym, czy elektronicznym.

Urządzenie do cięcia strumieniem wody już w ZST !

Urządzenie do cięcia strumieniem wody w technologii Waterjet

Uroczyste otwarcie pracowni Waterjet Academy w ZST w Turku
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Dygestorium, GPS, nawigacja satelitarna, cyfrowe laboratorium fo-
netyczne, kopuła do obserwatorium astronomicznego to wszystko 

i wiele więcej pomocy dydaktycznych pojawiło się dzięki projektowi 
Powiatu Tureckiego w Zespole Szkół Technicznych w Turku oraz w Ze-
spole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. 

W Zespole Szkół Technicznych w Turku i Zespole Szkół Rolniczych 
w Kaczkach Śr. zostały oddane do użytku nowe sale lekcyjne z inno-
wacyjnym wyposażeniem. Symbolicznego przecięcia wstęg do nowych 
klasopracowni dokonali m.in. sami uczniowie. 

Zadania te są realizowane w ramach projektu „Innowacyjne i kre-
atywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddzia-
łanie 9.3.3. - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólno-
kształcącej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Wartość zakupionego sprzętu dla obu szkół 
wynosi 536.025,36zł

Zmiany w powiatowych szkołach !

Cyfrowe labolatorium fonetyczne w ZST w Turku

Otwarcie nowej sali chemicznej w ZSR w Kaczkach Śr. 

Parcowania fizyki w Kaczkach Średnich

Uczniowie turkowskiego technium dokonują symbolicznego przecięcia wstęgiZestaw demonstracyjny do badania sił, tarcza do badania momentów 
sił, mechaniczna pompka próżniowa, Generator Van der Graffa, dyge-
storium, modele atomów, model DNA, model kwiatu pszenicy i wiele 
innych pomocy dydaktycznych czekają na młodzież, która od nowego 
roku szkolnego przystąpiła do nauki w nowo wyposażonych pracow-
niach. Co więcej, uczniowie mogą zdobywać wiedzę  przyrodniczo 
- geograficzną dzięki nowoczesnym urządzeniom GPS czy nawigacji 
satelitarnej. W ZST szybsze i efektywniejsze nabywanie kompetencji 
w obszarze języków obcych stało się możliwe za sprawą innowacyj-
nego wyposażenia sali językowej, gdzie pojawi się cyfrowe laborato-
rium fonetyczne usprawniające ćwiczenia artykulacyjne i służące do 
rozróżniania dźwięków mowy i prawidłowej intonacji. Ponadto Powiat 
Turecki zakupił innowacyjne zestawy do pracowni multimedialnej: 
komputery, tablice interaktywne, wizualizery. Nauka fizyki i chemii 
nie ma charakteru wyłącznie teoretycznego bo w klasach będą sprzęty 
z zakresu optyki, termodynamiki, indukcji elektromagnetycznej, elek-
trostatyki. W Kaczkach zamontowano  także kopułę obserwatorium 
astronomicznego do pracowni geograficznej.

Powstała infrastruktura szkolna umożliwi realizację wielu dodat-
kowych funkcji edukacyjnych, a nowoczesna baza dydaktyczna nada 
kształceniu innowacyjny wymiar. Pozostaje nam więc życzyć uczniom 
miłej nauki w nowych salach. 
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2015
Przebudowa mostu w Brudzewie, rozbudowa drogi Szadów Pański 

– Żuki w Pęcherzewie, wyrównanie zaniżeń nawierzchni bitumicznej 
drogi Grąbków – Kowale Pańskie. Dokumentacja projektowa budowy 
chodnika przy drodze powiatowej w Kowalach Pańskich oraz chodnika 
w Przykonie. Utrwalenie emulsją asfaltową i grysami dróg w gminach: 
Tuliszów, Dobra i Malanów.

suma inwestycji drogowych w roku 2015 to 1 221 628,48 zł

2016
Przebudowa drogi Kuny-Natalia-Władysławów w Russocicach wraz 

z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania, wykonanie budo-
wy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze Koło-Brudzew-Bru-
dzyń w Cichowie, przebudowy ulicy Południowej w Turku oraz Tadeusz 
Kościuszki w Dobrej. Przebudowa drogi Grzymiszew-Piętno- Malanów 
na odcinku Grzymiszew-Piętno oraz Malanów-Żdżary na odcinku Mi-
łaczew-Skarżyn. Przebudowa chodnika przy drodze Zieleń-Skęczniew 
oraz Przykona-Dobra w Przykonie. 

Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Krasickiego w Tu-
liszkowie, przebudowę drogi Dzierzbin-Smaszew-Wrząca w Piętnie, 
przebudowę skrzyżowania ulic Dobrskiej i Uniejowskiej i Placu Sien-
kiewicza w Turku oraz ul. Zdrojki Lewe w Turku. Dokumentacja na bu-
dowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze Marcjanów-Mikulice 
w Kawęczynie, przebudowę ul. Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, ul. 
Świętojańską i ul. Słoneczną w Dobrej oraz ul. Rogozińskiego w Tulisz-
kowie i ul. Smorawińskiego w Turku.

suma inwestycji drogowych w roku 2016 to 4 205 628,27 zł

Infrastruktura drogowa
PODSUMOWANIE INWESTYCJI POWIATU TURECKIEGO W KADENCJI 2014-2018

2017
Przebudowa ul. Smorawińskiego w Turku, drogi Tuliszków-Sma-

szew na odcinku Smaszew-Wróblina, ul. Sperczyńskiego, Placu Zamy-
słów, ul. Świętojańskiej oraz ul. Słonecznej w Dobrej, przebudowy drogi 
Grzymiszew –Piętno Malanów na odcinku Grzymiszew- Piętno, ul. Dą-
browskiego w Turku, drogi powiatowej Tuliszków- Smaszew na odcin-
ku Tuliszków- Wróblina i drogi powiatowej Sarbice-Słomów-Smulsko. 
Remont chodnika przy ul. Chopina w Turku, budowa chodnika przy dro-
dze powiatowej Malanów-Skrażyn-Żdżar w Skarżynie, chodnika wraz 
z odwodnieniem przy drodze Koło-Brudzew- Brudzyń w Cichowie.

suma inwestycji drogowych w toku 2017 wyniosła 6 231 225,42 zł

2018
Przebudowa drogi powiatowej Malanów-Żdżary na odcinku Miła-

czew-Skarżyn, Tuliszków- Smaszew na odcinku Tuliszków-Wróblina 
oraz Smulsko- Dąbrowica- Wygoda na odcinku Smulsko-Boleszczyn. 
Przebudowa ul. Krasickiego w Tuliszkowie, ul. Dąbrowskiego w Turku 
i skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej i Plac Sien-
kiewicza w Turku.

Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania w Smulsku 
i Laskach. Dokumentacja budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy 
drodze powiatowej Koło-Brudzew-Brudzyń w Brudzewie i chodnika 
przy drodze Genowefa-Władysławów-Turek w Chylinie.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przykona –Dobra w Dłu-
giej Wsi, przy drodze Malanów- Skarżyn- Żdżary w Skarżynie i przy 
drodze Kaczki Średnie –Przykona w Kaczkach Średnich.

suma inwestycji drogowych w roku 2018 to 4 045 562,00 zł

Jednym z filarów kadencji 2014 – 2018 była infrastruktura drogowa. Obszar działań charakteryzował się aspektem zrównowa-
żonych inwestycji na terenie poszczególnych gmin powiatu tureckiego. Zainwestowana kwota ponad 15 milionów zł w poprawę 
bezpieczeństwa, przebudowę i remont ulic i dróg, chodników oraz innych elementów infrastruktury drogowej w każdej gminie 
i każdym mieście naszego powiaty to – duży sukces!  Na podkreślenie zasługuje fakt, że w realizację inwestycji drogowych włą-
czyły się samorządy gminne. Łącznie przekazały 5 270 658,13 zł w formie dotacji na poprawę infrastruktury drogowej. 

Podsumowanie wydatków na inwestycje i remonty drogowe
w latach 2015 - 2018

rok 2015: 1 221 628, 48zł
rok 2016: 4 205 628, 27zł
rok 2017: 6 231 225, 42zł
rok 2018: 4 045 562, 00zł

łącznie - 15 704 044, 17zł
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Inwestycje i pozyskane środki na służbę zdrowia

2015
1. ,,Przebudowa budynku A SP ZOZ w Tur-

ku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją 
I piętra budynku na oddział chirurgii”- doku-
mentacja techniczna. 

88.683,00 zł

2. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
w tym informatyzacji szpitala.

550.000,00zł (w tym 300 000,00zł
na pierwszy etap informatyzacji)

2016
1. Zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ w Turku

1.213.001,00 zł

- ,,Zakup radiografu cyfrowego dla Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Turku”

1.198.000,00 zł

- Zakup drzwi przeciwpożarowych

15.000,00 zł

2. ,,Dofinansowanie zadania przebudowa 
budynku A SP ZOZ  w Turku wraz  z termomo-
dernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na 
oddział chirurgii”.

2.766.066,10 zł

2017
1. ,,Zakup mebli dla Oddziału Dziecięce-

go, Pracowni RTG, Bloku Operacyjnego, Izby 
Przyjęć, Poradni Specjalistycznych”.

34.000,00 zł

2. ,,Ocieplenie ściany budynku przychodni 
SP ZOZ w Turku”.

54.801,78 zł

3. ,,Przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku 
wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I pię-
tra budynku na oddział chirurgii”.

1.173.627,00 zł

2018
1. ,,Budowa i wyposażenie rozdzielnicy 

zasilającej oddziały szpitalne Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tur-
ku”.

50.000,00 zł

2.  ,,Zakup aparatu USG z głowicą do badań 
ginekologicznych i łóżka porodowego dla Sa-
modzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Turku”.

80.000,00 zł

3. ,,Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych 
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Turku”.

2.810.000,00 zł (1.300.000,00-dotacja 
celowa od Wojewody Wielkopolskiego  + 
1.510.000,00 dotacja z budżetu Powiatu 

Tureckiego)

4. ,, Przebudowa budynku głównego SP 
ZOZ w Turku związaną z adaptacją III piętra 
na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu z pododdziałem Rehabilitacji”.

4.440.000,00 zł

5. ,,Wyposażenie środowisk informacyjnych 
wojewódzkich, powiatowych  i miejskich pod-
miotów leczniczych w narzędzia informacyjne 
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Do-
kumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 
wymiany danych między podmiotami leczni-
czymi samorządu województwa” (318.055,70zł 
- wkład własny Powiatu). Program realizowany 
w latach 2018-2019 na łączn kwotę:

2 120 371,33 zł

6. Zakup karetki dla SP ZOZ w Turku.

375.000,00zł (300.000,00zł – dotacja celowa 
Wojewody Wielkopolskiego, 75 000,00zł – 

budżetu Powiatu Tureckiego)

7. Dotacja na zakup aparatu do znieczulania 
przy badaniach endoskopowych.

30.000,00 zł

Suma wydatków na modernizację szpitala
i zakup sprzętu medycznego

rok 2015: 638 683,00zł
rok 2016: 3 979 067,10zł
rok 2017: 1 262 428,78zł 
rok 2018: 9 905 371,33zł

łącznie - 15 785 550,21zł

Poprawa standardu służby zdrowia zrealizowana w wyniku przeprowadzonych i trwających inwestycji w szpitalu powiatowym jest 
przede wszystkim istotna z punktu widzenia mieszkańca ale ma również wpływ na pracę personelu lecznicy. Jest to bardzo ważny 
obszar funkcjonowania powiatu ze względu na fakt, że szpital w Turku jest zaliczany do kluczowej infrastruktury powiatu stanowiącej 
o bezpieczeństwie mieszkańców jak również o jakości usług medycznych tak istotnych dla każdego mieszkańca. Dzisiaj możemy się 
pochwalić nowoczesnym Oddziałami: Chirurgii Ogólnej oraz Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (w już wkrótce planowane jest za-
kończenie prac na Oddziale Chorób Wewnętrznych), nowoczesnym sprzętem medycznym, który pozwala zdobywać kolejne kontrakty 
z NFZ na realizację bezpłatnych badań dla mieszkańców, chociażby ostatnio uzyskany kontrakt na badania endoskopowe.  
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Zmieniająca się rzeczywistość związana 
z likwidacją przemysłu paliwowo – ener-

getycznego w Powiecie Tureckim zmusza 
do realizacji szybkich działań w obszarze 
edukacji. Dzięki pozyskanym środkom ze-
wnętrznym  (ponad 20 milionów zł w ramach 
projektów finansowanych przez Unię Euro-
pejską), stworzone zostało na terenie powiatu 
tureckiego w ostatnim czasie jedno z najno-
wocześniejszych w Polsce i Europie centrów 
szkolnictwa technicznego. 

Najnowsze technologie z jakimi stykają się 
uczniowie jak również osoby dorosłe podno-
szące swoje kwalifikacje zawodowe, pozwala-
ją lokalnym przedsiębiorstwom na moderniza-
cję rozwiązań technologicznych stosowanych 
w zakładach, wzmacniając tym samym ich 
przewagę konkurencyjną. Nowoczesne szkol-
nictwo jest również bardzo istotne dla nowych 
inwestorów poszukujących terenów pod in-
westycję, ze względu na fakt, że przy dzisiej-
szych uwarunkowaniach rynku pracy podsta-
wowym argumentem rozwoju gospodarczego 
i podejmowania decyzji o ulokowaniu nowej 
inwestycji jest dostępność wysokiej klasy spe-
cjalistów w regionie. 

Ponadto idea wielojęzyczności przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych technologii stanowi 
jeden z filarów budowania nowej przyszłości 
„INTJO – nasza przyszłość”. W oparciu o za-
warte w tej inicjatywie rozważania, budowa-
nia jest nowa jakość edukacji, która pozwoli 
wykształcić absolwentów, którzy z kolei zmie-
rzą się w przyszłości z koniecznością transfor-
macji gospodarki opartej na wiedzy. Jednakże 
nie stanie się to z dnia na dzień. Przewiduje 
się, że proces transformacji naszej gospodarki 
potrwa ok. 15 lat i należy się do niego dobrze 
przygotować, a nowoczesna edukacja będzie 
kluczem do sukcesu. 

Innowacyjna edukacja

 
Projekty realizowane w ramach środków 

zewnętrznych:
1. „Innowacje i kreatywne kształcenie 

młodzieży w powiecie tureckim”
Wartość całkowita projektu: 437 862,66 zł
Czas realizacji: 2017-2018
Szkoły objęte projektem: ZST w Turku, 

ZSR CKP w Kaczkach Średnich
Projekt realizowany w partnerstwie z Lasa-

mi Państwowymi Nadleśnictwa Turek
2. „Edukacja w Powiecie Tureckim opar-

ta na innowacji”
Wartość całkowita projektu: 212 485,00 zł
Czas realizacji: 2017-2018
Szkoły objęte projektem: ZST w Turku, 

ZSR CKP w Kaczkach Średnich
Projekt realizowany w partnerstwie z Lasa-

mi Państwowymi Nadleśnictwa Turek
3. „Nowoczesne technologie w kształce-

niu zawodowym elementem rozwoju gospo-
darczego obszaru funkcjonalnego powiatów 
tureckiego i kolskiego”

Wartość całkowita projektu: 15 000 000,00 zł
Czas realizacji: 2017-2018
Szkoły objęte projektem: ZST w Turku, 

ZSR CKP, ZST w Kole
Projekt realizowany w partnerstwie z po-

wiatem kolskim.
4. „Kształcenie zawodowe młodzieży 

priorytetem w rozwoju społeczno – gospo-
darczym powiatów tureckiego i kolskiego”

Wartość całkowita projektu: 1 982 227,20 zł
Czas realizacji: 2017-2019
Szkoły objęte projektem: ZST w Turku, 

ZSR CKP, ZST w Kole
Projekt realizowany w partnerstwie z po-

wiatem kolskim.
5. „INTJO – nasza przyszłość”
Wartość całkowita projektu: 1 712 448,00 zł

Czas realizacji: 2018-2021
Szkoły objęte projektem ZST w Turku, 

ZSR CKP w Kaczkach Średnich, ILO w Tur-
ku, ZPEW w Turku oraz 20 szkół podstawo-
wych z terenu 6 gmin powiatu tureckiego

Projekt realizowany w partnerstwie z Go-
ethe Institut w Warszawie -, Gminą Dobra, 
Gminą Kawęczyn, Gminą Malanów, Gminą 
Przykona, Gminą Tuliszków, Gminą wiejską 
Turek.

6. Erasmus+ „Nowe horyzonty ZSR – 
szansą na twój sukces zawodowy”

Całkowita kwota dofinansowania: 167 424,00 zł
Czas realizacji: 2018-2020
Szkoły objęte projektem: ZSR CKP w Kaczkach 

Średnich
Projekt realizowany przez ZSR w Kaczkach 

Średnich w partnerstwie ze szkołami średnimi 
z Polski, Niemiec oraz przedsiębiorcami z Hiszpanii

7. Erasmus+ ”Rozszerzanie, rozwijanie 
i zwiększanie mobilności VET na poziomie 
4EQT w transporcie i logistyce”

Maksymalna kwota grantu dla partnera tj.  
ZSR CKP w Kaczkach Średnich – 26 775, 00 eu.

Czas realizacji: 2017-2020
Szkoły objęte projektem: ZSR CKP 

w Kaczkach Średnich
Projekt realizowany przez ZSR CKP 

w kaczkach Średnich i  zakłada stałą współ-
pracę szkoły z instytucjami partnerskimi (11 
partnerów z 10 krajów). Szkoła jest liderem 
w zakresie spedycji i logistyki.

8. Erasmus+ „Szansą na rozwój innowa-
cyjności”

Całkowita kwota dofinansowania: 157 109,00 zł
Czas realizacji: 2018-2020
Szkoły objęte projektem: ZST w Turku
Projekt realizowany przez ZST w Turku 

w partnerstwie ze szkołami zawodowymi/
technicznymi z Niemiec, Hiszpanii, Estonii, 
Słowacji

9. Przebudowa budynku warsztatow-dy-
daktycznego wraz z termomodernizacją i infra-
strukturą towarzyszącą w ZSR CKP w Kacz-
kach Średnich na kwotę 1 755 776,00 zł ze 
środków własnych Powiatu.

Ponad 20 000 000,00 zł
pozyskanych środków zewnętrznych na rozwój

nowoczesnej edukacji

PODSUMOWANIE INWESTYCJI POWIATU TURECKIEGO W KADENCJI 2014-2018
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Smaczne bo zdrowe 
Na tropie (EKO)przepisów !

Zywcięzcy konkursu na ekologiczne przepisy kulinarne

KĄCIK KULINARNY

Kolorowe kaszotto

SKŁADNIKI:
1 woreczek kaszy gryczanej niepalonej, 
1 papryka czerwona, 1 papryka zielo-
na, 1 papryka żółta, czerwona cebula, 
pietruszka, sól, pieprz, olej rzepakowy 

Dygresja
To danie jest bardzo sycące, pożywne 
i zdrowe. Kasza kojarzy nam się bar-
dzo często jako danie obiadowe, które 
jest podawane z sosem i porcją mięsa. 
Chcieliśmy „odczarować” taki obraz 
kaszy i pokazać, że może być ona wy-
korzystana w inny sposób, bardziej po-
mysłowy i kolorowy. 

Sposób wykonania
Kaszę ugotować do miękkości, wystu-
dzić. Papryki i cebulę pokroić w bardzo 
drobną kostkę, a pietruszkę poszatko-
wać. Połączyć składniki, wymieszać, 
doprawić. 

Dygresja
Ogórek faszerowany to dobry pomysł 
na przystawkę do grillowanego mięsa. 
Można go też zastąpić młodą cukinią, 
która puszcza mniej wody. 

Sposób wykonania
Ogórka przekroić na spore kawałki, wy-
drążyć środek. Ser połączyć ze szczy-
piorem i koprem, doprawić. Faszero-
wać ogórka serem. Na wierzch położyć 
kawałki łososia. 

SKŁADNIKI:
2 duże ogórki zielone, łosoś wędzony, 
ser biały, szczypior, koper, sól, pieprz

Faszerowany ogórekChłodnik wiejski

Sposób wykonania
Do garnka wsypać pokrojone warzywa, 
doprawić je solą i pieprzem. Dokładnie 
wymieszać i odstawić na 15-20 minut. 
Po upływie tego czasu dodać maślankę, 
cytrynę albo ocet, doprawić jeszcze solą 
i pieprzem, odstawić do lodówki. Poda-
wać dobrze schłodzone i przechowywać 
w lodówce.

SKŁADNIKI:
1/2 pęczka rzodkiewki, pokrojone w cienkie 
plasterki, 4 małe ogórki gruntowe, pokrojo-
ne w cienkie plasterki, 3 średnie pomidory, 
pokrojone w kostkę, 1/2 pęczka szczypior-
ku, drobno pokrojonego, 2 ząbki czosnku, 
drobno poszatkowane, 1 pęczek koperku, 
drobno pokrojony, 1 łyżka soku z cytryny 
albo octu, 1 l maślanki wiejskiej , sól, pieprz

Mimo że słynna w regionie Majówka 
w Kaczkach Średnich już dawno za 

nami, to wszyscy jej uczestnicy pamiętają ją 
jako wydarzenie upływające w klimacie nieza-
pomnianych smaków i fantastycznych recep-
tur na ekologiczne dania. Wszystko za sprawą 
konkursu ogłoszonego przez Starostę Turec-

kiego Mariusza Seńko na EKO-przepisy. Tym 
razem poszukiwano najciekawszych, zdro-
wych, ekonomicznych przepisów na smacz-
ne potrawy kojarzone z naszym powiatem. 
Wszystkie receptury zostały wydane w formie 
zbioru EKO - Przepiśnik Powiatu Tureckiego, 
które podczas Majówki Powiatu Tureckiego 

w Kaczkach Śr. i Dożynek Powiatowo – Gmin-
no – Parafialnych w Rogowie „rozchodziły” 
się w zawrotnym tempie. Najciekawsze prze-
pisy nadesłały Panie ze Stowarzyszenia Fol-
warczanie, a ich krem z gruszki i pietruszki nie 
miał sobie równych, II miejsce powędrowało 
do przedstawicieli Stowarzyszenia Sportowo 
– Kulturalnego Wsi Czachulec za przepis na 
jogurt naturalny. Z kolei na III miejscu upla-
sowali się ex aequo – Koło Gospodyń Wiej-
skich Marianów Kolonia, sołectwo Pęcherzew 
– Grupa Odnowy Wsi, oraz Stowarzyszenie 
Nasze Kowale. Podczas tegorocznej Majówki 
wyłoniono również zwycięzców II Kulinariów 
Powiatu Tureckiego. I miejsce zajęli członko-
wie Stowarzyszenia „Kaczkowiacy”, którzy 
reprezentowali nasz powiat na VIII Festiwalu 
Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej. Przygoto-
wany przez „Kaczkowiaków” sernik z musem 
malinowym zajął III miejsce w kategorii wiel-
kopolska słodkość. 
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Z myślą o Was! Potrzebujesz pomocy prawnika? Te informacje są dla Ciebie. W ubie
głym roku na terenie naszego powiatu funkcjonowały trzy punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej wyłącznie w miejscowości Turek. Od 
2018r. z porad prawnika będzie można skorzystać również w Dobrej i w 
Tuliszkowie. Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: 
prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpie
czenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłą
czeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. W poniższym zestawieniu prezentujemy gdzie i kiedy 
można skorzystać z usług nieodpłatnej pomocy prawnej. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO 

Szanowni Mieszkańcy powiatu tureckiego, 
uprzejmie informuję, 11 w 2018 roku nast4pll111 zmiana lokalizacji punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie tureckim 

I) Powiatowy Urząd Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 61-700 Turek, pok. 1 b (parter), tel.: 63 280 23 80 

2) Urz1td Gminy i Mlasta Tuliszków,P/. Pow. Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, tel.: 6327917 61 

3) Urzęd Miejski w Dobrej, Plac Wojska Polskiego JO, 61-730 Dobra, tel.: 63 279 90 J J 

Powiatowy Urzęd Pracy w Turku Urz1td Gminy i Miasta Tuliszków Urząd Miejski w Dobrej 
Poniedziałek 8:00 do 12:00 8:00 do 12:00 8:30 do 12:30 

Wtorek 8:00 do 12:30 8:00 do 12:00 11:00 do IS:00 
Środa 8:00do 12:30 ll:00do 15:00 8:00do 12:00 

Czwartek 8:00 do 12:30 8:00 do 12:00 8:00 do 12:00 
Piątek 8:00 do 12:30 11 :00 do 15:00 8:00 do 12:00 

Punkty są czynne od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

W Wydziale Geodezji zapłacisz kartą i telefonem 
Czasy, w których nasi dziadkowie i babcie 

przechowywali pieniądze w poduszce już 
dawno odeszły w niepamięć. Nie zawsze mamy 
przy sobie gotówkę,a większość z nas woli pła
cić kartką z kilku powodów. Pierwszym z nich 
jest bezpieczeństwo - szanse na odzyskanie 
skradzionej gotówki są nikłe, a karta zawsze 
zabezpieczona jest numerem PIN, możemy ją 
też szybko zablokować, dzwoniąc na infolinię 
banku. Kolejnym powodem jest wygoda - nie 
musimy nerwowo szukać przy kasie monet 
i banknotów, które obciążają nam portfel - po 
prostu wyciągamy kartę i płacimy. W dobie 
innowacji technologicznych bardzo popularne 
są także metody płatności telefonem. Dzięki 
terminalom można bezgotówkowo zapłacić na 
przykład za dowód rejestracyjny bądż prawo 
jazdy w Wydziale Komunikacji w Turku. 

Idąc dalej ka1tą płatniczą i telefonem można 
też zapłacić w Wydziale Geodezji Starostwa 
Powiatowego w Turku. Urnchomiony został 
terminal płatniczy, za pomocą którego można 
dokonywać płatności kartą w technologii tra
dycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej, a do
datkowo płatności można również dokonywać 
telefonem poprzez bankowość mobilną z wy
korzystaniem usługi Paybynet. Niedługo bę
dzie też uruchomiona płatność przez internet. 

Magazyn samorządowy Powiatu Tureckiego 

 

Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59  
e-mail: starostwo@powiat.turek.pl

Druk: LeonStudio.pl 

Powiat Turecki POWIAT INNOWACJI I NOWOCZESNYCH TECHNOLOG/I 

Powiat Turecki jest na facebook:u! 
Najnowsze zdjęcia i filmy, aktualizacje 
informacji , ciekawe inicjatywy, a także 
relacje na żywo z powiatowych imprez! 
Dołącz i obserwuj nasze działania na: 
www.facebook.com/powiatturekpl 

www.powiat.turek.pl 

Ministerstwo Środowiska szykuje się na walkę ze smogiem. W tym 
celu uruchomiło program „Czyste powietrze”, który zakłada fi-

nansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła. 
Wnioski można składać od września.

Za pogarszającą się jakość powietrza w polskich miastach odpo-
wiada głownie spalanie odpadów i słabej jakości opału oraz używanie 
przestarzałych instalacji piecowych. Ministerstwo Środowiska posta-
nowiło podjąć walkę ze smogiem, w wyniku czego powstał rządowy 
program „Czyste powietrze”. Jego celem jest ochrona powietrza i po-
prawa jego jakości. W związku z czym na termomodernizację oraz 
finansowanie źródeł ciepła przewidziano wydatki w wysokości 103,0 
mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu 
programu i wkładu własnego beneficjentów).

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa 
efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych bu-
downictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację 
i wymianę palenisk. Aby móc zrealizować jego założenia, zostało pod-
pisane porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 16 Wojewódzkimi Fun-
duszami Ochrony Środowiska (WFOŚ i GW) oraz Bankiem Ochrony 
Środowiska.  

Rządowy program, w przypadku już istniejących domów jednoro-
dzinnych, przewiduje głownie finansowanie wymiany źródeł ciepła 
starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na pali-
wo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, 
kotły gazowe kondensacyjne bądź pompy ciepła. Dodatkowo, aby 
poprawić efektywność energetyczną budynków, przewidziane jest 
dofinansowanie na termoizolację budynków jednorodzinnych. 

Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie 
budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elek-
trycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych. Natomiast osoby, które dopiero budują domy, mogą liczyć na 
dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na pali-
wo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kon-
densacyjnych czy pomp ciepła.

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-
2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 
r. Jego budżet opiewa na 103 mld zł –   63,3 mld zł w formie dotacji 
oraz 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych. 

Wysokość przyznanej dotacji będzie jednak zależała od dochodu 
przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby 
zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosz-

Czyste powietrze !

tów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 
tys. zł. Przy czym na 90 proc. finansowania mogą liczyć gospodarstwa 
o najniższych dochodach osiąganych na jednego członka rodziny, tj. 
do 600 zł miesięcznie. Natomiast przy dochodach powyżej 1600 zł/os. 
dotacja wyniesie 32 proc. Pozostały koszt inwestycji będzie można sfi-
nansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych. Osoby, które 
skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzie-
lane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt 
bazowych nie mniej niż 2 proc. w skali roku (obecnie wynosi 2,4 proc.)

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia do-
tacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wynoszą 53 tys. zł. 
Przy czym dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opo-
datkowaniu.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające 
prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Ponadto 
dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak 
i nowo budowane. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że w ramach 
programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów 
jednorodzinnych.

Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do programu oraz poszerzyć ich 
wiedzę na jego temat, resort przygotował szkolenia dotyczące „Czyste-
go powietrza”, które będą prowadzone w gminach. Dodatkowo Bank 
Ochrony Środowiska uruchomił specjalną EKOlinię, gdzie można 
uzyskać informacje na temat warunków i możliwości skorzystania 
z programu oraz pożyczki.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu 
„Czyste powietrze” będą mogły składać wnioski najprawdopodobniej 
od połowy września br. w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środo-
wiska oraz Banku Ochrony Środowiska. Natomiast informacja  o nabo-
rze wraz ze wzorami wniosków pojawi się na stronie NFOŚiGW.

 Źródła informacji:
- Strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Katarzyna Rostowska – „Od września nabór wniosków w programie 

„Czyste powietrze”. Dla kogo dofinansowanie?”– źródło   Bankier.pl.

Wydział Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Turku

Siedziba ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Interesanci przyjmowani w punkcie obsługi Interesanta pok. nr 224.
Do podstawowych zadań należy : 
1. Wydawanie pozwoleń na budowę
2. Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę
3. Przyjmowanie zgłoszeń budynków jednorodzinnych
4. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub zamiaru wykonania robót 
budowlanych
5. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali
6. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
7. Wydawanie dziennika budowy
8. Upoważnienie do udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów 
technicznych

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
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Z myślą o Was! Potrzebujesz pomocy prawnika? Te informacje są dla Ciebie. W ubie
głym roku na terenie naszego powiatu funkcjonowały trzy punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej wyłącznie w miejscowości Turek. Od 
2018r. z porad prawnika będzie można skorzystać również w Dobrej i w 
Tuliszkowie. Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: 
prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpie
czenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłą
czeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. W poniższym zestawieniu prezentujemy gdzie i kiedy 
można skorzystać z usług nieodpłatnej pomocy prawnej. 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO 

Szanowni Mieszkańcy powiatu tureckiego, 
uprzejmie informuję, 11 w 2018 roku nast4pll111 zmiana lokalizacji punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie tureckim 

I) Powiatowy Urząd Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 61-700 Turek, pok. 1 b (parter), tel.: 63 280 23 80 

2) Urz1td Gminy i Mlasta Tuliszków,P/. Pow. Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, tel.: 6327917 61 

3) Urzęd Miejski w Dobrej, Plac Wojska Polskiego JO, 61-730 Dobra, tel.: 63 279 90 J J 

Powiatowy Urzęd Pracy w Turku Urz1td Gminy i Miasta Tuliszków Urząd Miejski w Dobrej 
Poniedziałek 8:00 do 12:00 8:00 do 12:00 8:30 do 12:30 

Wtorek 8:00 do 12:30 8:00 do 12:00 11:00 do IS:00 
Środa 8:00do 12:30 ll:00do 15:00 8:00do 12:00 

Czwartek 8:00 do 12:30 8:00 do 12:00 8:00 do 12:00 
Piątek 8:00 do 12:30 11 :00 do 15:00 8:00 do 12:00 

Punkty są czynne od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

W Wydziale Geodezji zapłacisz kartą i telefonem 
Czasy, w których nasi dziadkowie i babcie 

przechowywali pieniądze w poduszce już 
dawno odeszły w niepamięć. Nie zawsze mamy 
przy sobie gotówkę,a większość z nas woli pła
cić kartką z kilku powodów. Pierwszym z nich 
jest bezpieczeństwo - szanse na odzyskanie 
skradzionej gotówki są nikłe, a karta zawsze 
zabezpieczona jest numerem PIN, możemy ją 
też szybko zablokować, dzwoniąc na infolinię 
banku. Kolejnym powodem jest wygoda - nie 
musimy nerwowo szukać przy kasie monet 
i banknotów, które obciążają nam portfel - po 
prostu wyciągamy kartę i płacimy. W dobie 
innowacji technologicznych bardzo popularne 
są także metody płatności telefonem. Dzięki 
terminalom można bezgotówkowo zapłacić na 
przykład za dowód rejestracyjny bądż prawo 
jazdy w Wydziale Komunikacji w Turku. 

Idąc dalej ka1tą płatniczą i telefonem można 
też zapłacić w Wydziale Geodezji Starostwa 
Powiatowego w Turku. Urnchomiony został 
terminal płatniczy, za pomocą którego można 
dokonywać płatności kartą w technologii tra
dycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej, a do
datkowo płatności można również dokonywać 
telefonem poprzez bankowość mobilną z wy
korzystaniem usługi Paybynet. Niedługo bę
dzie też uruchomiona płatność przez internet. 

Magazyn samorządowy Powiatu Tureckiego 

 

Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59  
e-mail: starostwo@powiat.turek.pl

Druk: LeonStudio.pl 

Powiat Turecki POWIAT INNOWACJI I NOWOCZESNYCH TECHNOLOG/I 

Powiat Turecki jest na facebook:u! 
Najnowsze zdjęcia i filmy, aktualizacje 
informacji , ciekawe inicjatywy, a także 
relacje na żywo z powiatowych imprez! 
Dołącz i obserwuj nasze działania na: 
www.facebook.com/powiatturekpl 

www.powiat.turek.pl 

Godziny pracy Wydziału Komunikacji
Poniedziałek 9.00 – 17.00
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30
Rejestracja pojazdów oraz wydawanie do-
wodów rejestracyjnych i uprawnień do kie-
rowania pojazdami odbywa się:
Poniedziałek 9.30 – 16.30
Wtorek 8.00 – 14.00
Środa – Piątek 8.00 – 14.30

W celu zarejestrowania lub wyrejestrowa-
nia pojazdu klient wydziału ma możliwość 
zarezerwowania terminu wizyty za pośrednic-
twem internetu poprzez rejestrację na stronie 
internetowej: www.powiat.turek.pl.

Serwis www.rejestracja.powiat.turek.pl po-
zwala na przygotowanie dokumentów niezbęd-
nych do przeprowadzenia rejestracji, wyreje-
strowania pojazdu lub wymiany dokumentu 
rejestracyjnego pojazdu.

Zapewniona jest możliwość wydrukowania:

Załatw sprawę w Wydziale Komunikacji

-wypełnionego wniosku
-blankietu opłaty za rejestrację
-spisu dokumentów koniecznych do przed-

łożenia w urzędzie

Wprowadzono udoskonalenie związane 
z wnoszeniem na stanowiskach obsługi za po-

mocą kart płatniczych opłat związanych z re-
jestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy.

Za pośrednictwem strony www.powiat.tu-
rek.pl można sprawdzić bieżący stan kolejki 
(ilość osób w kolejce oraz aktualnie obsługiwa-
ny numer).

W dniu 05 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o  zmianie  ustawy  
o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone przepisy m.in. umożliwiać będą  

rozwiązanie problemu porzucania odpadów przez podmioty gospodarujące odpadami w miej-
scach na ten cel nieprzeznaczonych, jak również w miejscach, w których zakończono działalność 
w zakresie gospodarki odpadami, oraz zapobiegania wybuchom pożarów w miejscach składo-
wania i magazynowania odpadów. Wprowadzono kaucję finansową mającą zabezpieczyć samo-
rządy  na wypadek potrzeby wykonania zastępczego usunięcia odpadów. Przedsiębiorca wpro-
wadzić musi monitoring miejsc, w których odpady są magazynowane i składowane.   Posiadacz 
odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbiera-
nie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów 
uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględ-
niające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarzą-
dzający składowiskiem odpadów jest obowiązany spełnić wymagania określone w zmienianej 
ustawie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wydział Ochrony Środowiska informuje
o zmianach w ustawie o odpadach




