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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.
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Erasmus + 
Bus zaparkował 
w Kaczkach 
Średnich
O tym, jak istotne jest zdobywanie 

nowych doświadczeń, poznawa-
nie europejskiej kultury oraz poszerzanie 
umiejętności zawodowych i językowych 
przekonywali specjaliści Narodowej Agen-
cji Programu Erasmus+ podczas spotkania 
z samorządowcami, dyrektorami, nauczy-
cielami z terenu powiatu tureckiego, któ-
re odbyło się w 28 marca br. w Kaczkach 
Średnich. Szkoła ma już doświadczenie 
w dziedzinie realizacji unijnych inicja-
tyw edukacyjnych i szuka kolejnych 
dróg rozwoju.

Przez cały rok specjaliści programu 
Erasmus+ planują dotrzeć z ofertą edu-
kacyjną do ok. 20 miejscowości w ca-
łej Polsce. Kaczki Średnie były siódmym 
przystankiem na trasie Erasmus+ Busa. 
Zebrani uzyskali niezbędne informacje na 

temat priorytetów programu, korzyści wy-
nikających z uczestnictwa w międzynaro-
dowych projektach wymian i możliwości 
współpracy. Dzięki programowi Erasmus+ 
osoby uczące się zawodu mogą zdobyć 
praktyczne doświadczenie zawodowe za 
granicą oraz podwyższać swoje umiejętno-
ści językowe. Tego rodzaju wyzwanie uła-
twi przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

W ramach wydarzenia odbyły się też 
zajęcia pod hasłem „Papiery do karie-
ry”, adresowane do młodzieży. Uczniowie 

dowiedzieli się, jak odnaleźć się na rynku 
pracy i edukacji, rozpoznać swoje słabe 
i mocne strony. Nauczyli się analizować 
i wypełniać dokumenty składające się na 
portfolio „paszportu do kariery w Euro-
pie” – Europass, który jest przydatny do 
prezentowania swoich kwalifikacji poten-
cjalnym pracodawcom.

Po powrocie z Kaczek Średnich licznik 
Erasmus+ Busa pokaże 2500 kilometrów, 
a jego mobilna załoga ruszy dalej, by in-
spirować do działania kolejne placówki.

A Kaczki działają!
O kształceniu zawodowym 
w powiecie tureckim głośno w Europie
New Education Forum to konferencja 

mająca na celu pokazanie dobrych 
praktyk, stworzenie koncepcji rozwojo-
wych oraz wypracowanie strategii ukie-
runkowanych na przyrost liczby wykwali-
fikowanych pracowników na terenie Unii 
Europejskiej i podniesienie jakości kształ-
cenia zawodowego.

Do udziału w międzynarodowym pa-
nelu dyskusyjnym w Turynie zapro-
szono Dyrektora ZSR CKP w Kaczkach 
Średnich Krzysztofa Świerka. Wśród 
piętnastu prelegentów NEF byli prezy-
denci i dyrektorzy międzynarodowych in-
stytucji, przedstawiciele z Niemiec, Szko-
cji, Włoch, a także szefowie najprężniej 
rozwijających się przedsiębiorstw na świe-
cie oraz europosłowie.

Spotkanie pod hasłem „Wzmocnienie 
Europejskiego Rynku Pracy” skupiło we 
Włoszech zainteresowanych kształceniem 
młodzieży i europejską edukacją, dostoso-
waną do wyzwań stawianych przez praco-
dawców.

Nowoczesne metody kształcenia za-
wodowego wypracowane przez zespół 
pracowników ZSR CKP w Kaczkach 
Średnich – budowane w porozumieniu 

z uczniami oraz rodzicami – zostały do-
strzeżone w trakcie badań prowadzonych 
nad polską edukacją przez Centrum Inno-
wacyjnej Edukacji.

Udział dyrektora ZSR w panelu doty-
czącym istoty promocji kształcenia zawo-
dowego był okazją do wymiany doświad-
czeń na poziomie europejskim oraz do 
zaznaczenia pozycji powiatu tureckiego, 
jako istotnego miejsca rozwoju nowocze-
snych trendów kształcenia zawodowego.
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Zagraniczne praktyki
szansą na sukces zawodowy
Liczna grupa uczniów z Zespołu Szkół 

Rolniczych w Kaczkach Średnich 
biorąca udział w projekcie „Europejskie 
praktyki w ramach programu Erasmus+ 
Twoją szansą na sukces zawodowy” odby-
ła staż w hiszpańskiej Walencji. Europej-
skie praktyki realizowane w dniach od 8 
maja do 2 czerwca, przeznaczone były dla 
uczniów III klas uczących się w zawodach: 
technik budownictwa, technik pojazdów 
samochodowych, technik mechanizacji 
rolnictwa, technik informatyk, technik ży-

wienia i usług gastronomicznych, technik 
urządzeń i systemów energetyki odnawial-
nej.

W trakcie trwania praktyk ucznio-
wie mieli okazję poznać warunki pra-
cy w Hiszpanii, w specjalnie dobranych, 
najlepszych w swej branży zakładach 
pracy. Wśród firm znalazły się autoryzo-
wane serwisy obsługi marek Seat i Fiat, 
specjalistyczne gospodarstwa rolne, firmy zaj-
mujące się kompleksową obsługą instalacji 
elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych,  

renomowane restauracje i hotele zlokalizowa-
ne w Walencji i okolicach.

Praktyki zawodowe to nie tylko szan-
sa na poszerzenie wiedzy i umiejętności 
praktycznych z zakresu danej dziedziny, 
to także najbardziej efektywny sposób roz-
wijania kompetencji językowych, społecz-
nych oraz kształtowania postaw otwartości 
i rozumienia różnic kulturowych.

Czterotygodniowy staż w Hiszpa-
nii stał się lekcją niezależności, a także 
zdobywania umiejętności radzenia sobie 
w zagranicznym środowisku pracy. Do-
pełnieniem praktyk u hiszpańskich pra-
codawców był bogaty program kulturo-
wy, podczas którego, w czasie wolnym 
od pracy, „erasmusi” z Kaczek Średnich 
poznawali zakątki Walencji, uczestniczy-
li w licznych lokalnych wydarzeniach po-
zwalających poczuć wyrazistość hiszpań-
skiej kultury z salsą w roli głównej. Podczas 
pobytu uczniowie zwiedzili między innymi 
największe Oceanarium w Europie i mieli 
też okazję poczuć klimat stadionowych sza-
leństw podczas meczu Valencia-Villarreal.

Doświadczenia przywiezione z Wa-
lencji pozwolą uczniom na lepszy start 
i ukierunkowanie własnej kariery zawo-
dowej, a przede wszystkim zwiększą 
konkurencyjność i szanse zatrudnienia  
na polskim i europejskim rynku pracy.

Podczas polsko-niemieckiej konferen-
cji, która służyła wymianie dobrych 

praktyk dotyczących międzyregionalnych 
sieci współpracy, prezentacji osiągnięć 
oraz realizacji projektów w zakresie edu-
kacji zawodowej - działania powiatu tu-
reckiego w tym zakresie prezentował 
Starosta Mariusz Seńko. 

Spotkanie odbyło się 2.06.2017 r. 
w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. 
Wzięli w nim udział nauczyciele, kadra 
zarządzająca placówkami oświatowymi 
i przedstawiciele samorządów z Wielko-
polski i Brandenburgii. Zaproszono re-
prezentantów: Starostw Powiatowych 
w Turku, Pile i w Poznaniu, Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Poli-
techniki Poznańskiej. 

W konferencji uczestniczyli także: 
Radna Powiatu Tureckiego Aneta Seń-
ko, Wielkopolski Kurator Oświaty Elż-
bieta Leszczyńska, Członek Zarządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Marzena 
Wodzińska, Zastępca Prezydenta Miasta 

Nowe idee, 
możliwości i wyzwania!

Poznania Mariusz Wiśniewski, Sekretarz 
Stanu ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu 
Brandenburgii Thomas Drescher, repre-
zentant Państwowego Urzędu Szkolnego 
we Frankfurcie nad Odrą Uwe Falk, Ko-
ordynator Pełnomocnika ds. Partnerstwa 
Kraju Związkowego Brandenburgia na 
Wielkopolskę Magdalena Antoniewicz.

Starosta Turecki Mariusz Seńko mówił 

o partnerstwie na rzecz innowacyjnego 
kształcenia zawodowego w naszym po-
wiecie poruszając jednocześnie szereg 
istotnych kwestii w sferze działań samo-
rządu i szkolnictwa. Podkreślił również, 
że w powiecie tureckim jest tworzona no-
woczesna baza techniczno-dydaktyczna. 
Uruchomiono także proces przygotowania 
wykwalifikowanych pracowników pod za-
potrzebowanie regionu i podjęto konkret-
ne kroki w celu ścisłej współpracy z lokal-
nymi przedsiębiorcami. 

Pełnomocnik ds. Partnerstwa Kraju 
Związkowego Brandenburgia na Wielko-
polskę Magdalena Antoniewicz zauważy-
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W powiecie tureckim nieustannie za-
biega się o to, aby kształcenie mło-

dzieży przebiegało w sposób innowacyjny. 
Miejsce, w którym uczniowie się uczą nie 
jest w naszym powiecie ograniczone mu-
rami szkolnymi, lecz może tworzyć się 
wszędzie tam, gdzie edukacja otwiera swe 
horyzonty.

Postępujący proces globalizacji, ko-
nieczność posiadania kompetencji języ-
kowych, wielość środków nowoczesnej 
komunikacji oraz multikulturowość wy-
znaczają kształt współczesnego naucza-
nia. Dzięki staraniom powiatu tureckiego 
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Turku, z klasy 
europejskiej 1L, wyjechali z dwiema opie-
kunkami: Anetą Seńko i Agatą Dobrowol-
ską na tygodniowy obóz młodzieżowy do 
miasta Hamm w Niemczech. Międzynaro-
dowe spotkanie Youth Camp o charakterze 
sportowo-festiwalowym trwało od 10 do 
18 czerwca i odbywało się w ramach co-
rocznego wydarzenia Ruhr Games 1000 
osób z 16 państw.

Projekty wymian zagranicznych będą 
organizowane cyklicznie i stanowią cie-
kawą ofertę edukacyjną zorientowaną 

Innowacyjny wymiar 
edukacji wielojęzykowej

na efektywne nauczanie wielojęzykowe. 
Nauka języków obcych nie będzie mia-
ła wyłącznie charakteru teoretycznego, 
istotne jest „upraktycznienie” nauczania 
poprzez zagraniczne wyjazdy. W Zespole 
Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Ka-
liskiego w Turku oraz w Zespole Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Kaczkach stawia się na naukę 
języka niemieckiego, która jest niezbęd-
na w takich zawodach jak: technik han-
dlowiec (manager handlu) i logistyk, czy 
technik pojazdów samochodowych i spe-
dytor. Z kolei w I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Tadeusza Kościuszki tworzone są 
klasy o profilu lingwistyczno-biznesowym 
i matematyczno-ekonomicznym, gdzie sil-
nie akcentuje się obecność wielojęzycz-
ności w nauczaniu. Potencjalni uczniowie 
z wyżej wymienionych klas stoją więc 
przed szansą zagranicznych wyjazdów 
współfinansowanych przez powiat turecki!

Myśląc o obszarze nowoczesnego 
kształcenia młodzieży należy mieć na uwa-
dze przede wszystkim możliwość wszech-
stronnego rozwoju, poznawania nowych 
kultur i nabywania niezbędnych umiejęt-
ności językowych. Uczniowie turkowskie-

go liceum będąc w Hamm, Hagen i Dort-
mundzie poznali rówieśników z Czech, 
Niemiec, Holandii, Rosji, Rumunii, Anglii, 
Afryki Południowej, Turcji, Iranu, Kam-
bodży, Syrii a nawet z Brazylii. Europej-
ski projekt wymiany młodzieży udowod-
nił, że istnieje wiele wymiarów przestrzeni 
uczenia się: językowo-mobilnych, wirtu-
alno-technologicznych oraz społecznych 
i kulturowych. Niepowtarzalną okazją do 
nawiązania sieci kontaktów były między-
narodowe wieczory integracyjne, a także 
ważne rozmowy o tolerancji i szacunku dla 
indywidualności i odmienności. Licealiści 
z Turku zaprezentowali zgromadzonym na 
międzynarodowym forum swój kraj, opo-
wiedzieli o polskich zwyczajach i tradycji 
regionu. Poszerzanie kompetencji języko-
wych odbywało się poprzez szereg intere-
sujących aktywności, choćby za sprawą 
organizowanych warsztatów; teatralnych, 
filmowych, muzycznych, tanecznych, pi-

ła fakt, że nasz powiat stał się liderem 
współpracy z Brandenburgią dzięki cze-
mu młodzież będzie miała okazję wzięcia 
udziału w międzynarodowych projektach 
wymian do krajów europejskich a współ-
praca z Instytutem Goethego zaowocuje 
wsparciem metodyczno-dydaktycznym 
kadry nauczycielskiej języka niemieckie-
go w powiecie.

Prelegenci niemieccy akcentowali, 
że wspólnym obszarem zainteresowa-
nia polskiego i niemieckiego kształcenia 
jest gruntowne przygotowanie do wejścia 
w sferę nowoczesnych technologii i prze-
mysłu 4.0 przy koniecznym nacisku na 
edukację wielojęzykową. Do takich reali-
zacji zmierzają również władze powiatu 
tureckiego. W obecnej perspektywie ob-
szar aktywizacji rynku pracy i interdyscy-
plinarnego kształcenia opartego na mię-
dzynarodowych kontaktach jest jednym 
z filarów rozwoju naszego regionu. 

Władze samorządowe powiatu podej-
mują tez wyzwanie polegające na przej-
ściu od gospodarki materiałochłonnej do 

gospodarki opartej na wiedzy. Siłą napę-
dową powiatu w najbliższych latach będą 
nowoczesne technologie i rozwój oparty 
na ICT, który integruje obszary inteligent-
nego otoczenia człowieka, najnowszych 
rozwiązań informatyczno – komunikacyj-
nych i automatyki. Jednocześnie w celu za-
pewnienia właściwej synergii kształcenia 
językowego w powiecie tureckim przygo-
towano pilotażowy program wspierania 
nauczania języka niemieckiego w klasach 
I-III szkół podstawowych na lata 2017-
2020, który zakłada przekazanie środków, 
z budżetu powiatu, w formie dotacji gmi-
nom na naukę języka niemieckiego od 
pierwszego etapu edukacyjnego, już od 
września 2017 roku. Język niemiecki bę-
dzie nauczany równolegle z angielskim na 
każdym szczeblu edukacji, po to, aby wy-
kształcić absolwentów szkół średnich, któ-
rzy będą posługiwali się dwoma językami 
nowożytnymi. W trakcie pobytu w Pozna-
niu doszło do spotkania Starosty Tureckie-
go i Radnej Powiatu Tureckiego z doradcą 
języka niemieckiego Andreą Goldman 

działającą z ramienia Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Republiki Federalnej Nie-
miec. Specjalistka zajmuje się tworzeniem 
sieci szkół niemieckich na całym świecie, 
w których przygotowuje się młodzież do 
certyfikatu Deutsches Sprachdiplom. Ce-
lem wsparcia tych działań, Andrea Gold-
man zapowiedziała swą wizytę w Turku. 

Przed powiatem tureckim otwierają się 
kolejne rozdziały współpracy i partner-
stwa oparte na budowaniu nowych form 
wsparcia dla kształcenia zawodowego 
i tworzenia rozległej bazy językowej. 
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Nauka języków obcych stanowi istotny 
komponent kształcenia, a jej ważność 

silnie podkreśla się w Zaleceniach Norym-
berskich. Uznając wagę kształcenia dzieci 
i młodzieży, Powiat Turecki dąży do roz-
woju innowacyjnej edukacji wielojęzyko-
wej. Język angielski już dawno przestał 
być językiem obcym. Jego znajomość to 
absolutne minimum. W obecnej perspek-
tywie to znajomość drugiego języka nowo-
żytnego daje znaczącą przewagę na rynku 
pracy. 

Władze Powiatu Tureckiego stworzyły 
Pilotażowy programu wsparcia naucza-
nia języka niemieckiego przez samorząd 

Zalecenia Norymberskie 
stają się faktem w Powiecie Tureckim

sarskich, artystycznych, a także koncer-
tów, wystaw. Fenomenem Youth Camp był 
fakt, że uczestnicy sami decydowali, jak 
będzie wyglądał ich dzień. 

Już pod koniec czerwca br. kolejna 
grupa młodzieży z powiatu tureckiego 
weźmie udział w projekcie (Prze)żyć bez 
granic i wyjedzie do Niemiec na wymia-
nę polsko-niemiecko-markokańską. Nato-
miast w połowie sierpnia grupa 10 dziew-
cząt z ZST i I LO w Turku wyjedzie 
do Krzyżowej i weźme udział w projekcie 
pod nazwą Girls-Inclusion-Empowerment 
w ramach wymiany polsko-niemiecko-
-chorwackiej. Ten jak i dwa wcześniejsze 
projekty były możliwe do realizacji dzięki 
owocnej współpracy i porozumieniu z Po-
znańską  Akademią Rozwoju.

Powiatu Tureckiego w klasach I-III szkół 
podstawowych w latach 2017-2020, który 
zakłada przekazanie środków, w formie 
dotacji gminom na naukę języka nie-
mieckiego od pierwszego etapu eduka-
cyjnego. 

Program będzie realizowany w szko-
łach podstawowych w gminach z powiatu 
tureckiego i łódzkiego. Wójtowie i bur-
mistrzowie zgromadzeni w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w Turku 
w dniu 20 czerwca br. spotkali się, żeby 
dokonać podpisania intencyjnego poro-
zumienia o przystąpieniu do realizacji 
„Pilotażowego programu...”

Program zakłada także wsparcie me-
todyczne dla nauczycieli, które będzie 
udzielane przez specjalistów z Wydzia-
łu Filologicznego PWSZ w Koninie oraz 
z Instytutu Goethego w Warszawie. Ger-
maniści z naszego powiatu już otrzymali 
pierwsze wskazówki dotyczące realizo-
wania programu nauczania języka ob-
cego w klasach I - III od pracowników 
Instytutu Geothego z Niemiec: Christo-
pha Mohra i Urlike Wurz. Po to, aby 
doskonalić i pogłębiać wiedzę z zakresu 
nauczania języka obcego, a także dzielić 
się własnymi spostrzeżeniami i pomy-
słami. Wzięli też udział w warsztatach 
metodyczno – dydaktycznych przepro-
wadzonych przez ekspertkę programu 
DELFORD – Ksenię Herbst Buchwald. 
Co więcej, nauczyciele szkół z powiatu tu-
reckiego podjęli inicjatywę zawiązania po-
wiatowego oddziału Polskiego Stowarzy-
szenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. 

Kolejnym założeniem programu jest 
przygotowanie uczniów do procesu cer-
tyfikacji. Uczniowie ze szkół z terenu 
powiatu tureckiego będą mieli szansę na 
zdobycie certyfikatu Deutsches Sprach-
diplom, który jest egzaminem państwo-
wym opartym o standardy europejskie, 
a jego znajomość sprawdza się w sposób 
zewnętrzny. Co ważne, DSD II honoro-
wany jest przez wszystkich pracodaw-
ców w Polsce i za granicą. To właśnie 
przedsiębiorcy zgłaszali zapotrzebowa-
nie na wykwalifikowanych pracowników 
z bardzo dobrą znajomością niemieckiego. 
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Certyfikat DSD daje kompetencje języko-
we bez konieczności podejmowania stu-
diów filologicznych. 

Porozumienie samorządu powiatowego 
z samorządami gminnymi pokazuje rangę 
idei wielojęzyczności. Efektywne kształ-
cenie musi opierać się na synergicznym 
działaniu samorządów, dla których ważne 
jest budowanie potencjału kapitału ludz-
kiego. Zawarte porozumienie z włodarza-
mi gmin, którzy deklarują chęć współpra-
cy z powiatem tureckim udowadnia, że ich 
celem jest dążenie do zapewnienia jak naj-
lepszych warunków sprzyjających działa-
niom na rzecz nauczania języków obcych, 
szczególnie języka niemieckiego. 

Starosta Turecki
zaprasza mieszkańców Powiatu Tureckiego
do udziału w wakacyjnym

KONKURSIE

„Niezwykła, zwykła
przyroda Powiatu Tureckiego”

FOTOGRAFICZNYM

WEź UDZIAŁ
i odbierz atrakcyjne
nagrody!

szczegóły dotyczące konkursUu: www.powiat.turek.pl

Termin nadsyłania prac:

15 września
2017
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Corocznie, 2 kwietnia na całym świe-
cie obchodzony jest Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu. W tym roku, po-
wiat turecki włączył się w obchody tego 
święta.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wycho-
wawczych w Turku zorganizował „Nie-
bieski Happening”, w którym uczest-
niczyli młodzi ludzie ze szkół naszego 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 
na niebie(sko)!

powiatu. Wydarzenie poprzedziła I Po-
wiatowa Konferencja pod hasłem „Au-
tyzm – poznaj, zrozum, zaakceptuj”. 
Spotkanie w gronie przedstawicieli śro-
dowiska naukowego, samorządowców, 
dyrektorów placówek oświatowych i ro-
dziców stało się okazją do wymiany do-
świadczeń dotyczących pracy z dziećmi 
ze spektrum autyzmu. Z kolei, miłośnicy 

aktywności fizycznej pobiegli „Na nie-
biesko dla autyzmu”, a członkowie Sto-
warzyszenia „Morsy Turek” urządzili 
„Niebieską Kąpiel”. Na znak solidarno-
ści z osobami autystycznymi budynki: 
Starostwa Powiatowego w Turku, Zespo-
łu Placówek Szkolno-Wychowawczych 
i Muzeum Miasta Turek zaświeciły się na 
niebiesko.

Stworzenie bezpiecznego, przyjaznego 
i ekologicznego regionu nie może od-

być się bez troski   o zdrowie jego miesz-

Możliwości drzemiące 
w „zielonej energii”

kańców i stan środowiska. Władze Samo-
rządu Powiatu Tureckiego są inicjatorami 
dyskusji  na  temat  alternatywnych  źródeł 

energii  i  wprowadzają  innowacje  dążące 
do uzyskania efektu energooszczędności.

Działania  powiatu w  tym  zakresie  zo-
stały dostrzeżone na arenie krajowej.

Sala sportowa przy Zespole Szkół 
Technicznych w Turku jest pierwszym 
obiektem w Wielkopolsce, posiadającym 
certyfikat nadany przez Polski Instytut 
Budownictwa Pasywnego i Energii Od-
nawialnej. Wybudowana w technologii 
pasywności hala posłużyła jako wzór 
nowoczesnego budownictwa w prelekcji 
Prezesa Stowarzyszenia Wielkopolski 
Dom Pasywny – Bartosza Królczyka, 
podczas poznańskiej konferencji „Do-
bra Energia”.

Powiat turecki wspiera inicjatywy zmie-
rzające do efektywnego wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii i wprowadzenia 
technologii  sprzyjających  energooszczęd-
ności. „Zielona energia” jest istotna także 
w obszarze zmieniających się realiów go-
spodarczych  w  naszym  powiecie  i  może 
stanowić  alternatywę  dla  wygasającego 
przemysłu paliwowo-energetycznego. Ce-

WYDARZENIA
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Po placu Zespołu Szkół Technicznych 
podążali przyszli inżynierowie, pa-

sjonaci techniki, miłośnicy nauki, cieka-
wi świata młodzi odkrywcy. Tegoroczny 
II Powiatowy Piknik Innowacji i Techni-
ki, który powstał z inicjatywy Starosty Tu-
reckiego Mariusza Seńko i Dyrektor ZST 
Wioletty Adamiak przyciągnął 3 czerwca 
br. tłumy! Współorganizatorem wydarze-
nia było Stowarzyszenie Absolwentów 
i Przyjaciół ZST w Turku.

Mieszkańcy powiatu tureckiego do-
świadczyli wirtualnej przygody dzięki 
nowoczesnym przestrzeniom informa-

Przyszli inżynierowie 
na tropach nauki...

tycznym i urządzeniom w technologii 3D. 
Miłośnicy nowinek technologicznych nie 
przeszli obojętnie obok kamery inspekcyj-
nej badającej silnik samochodowy, elek-
trycznego długopisu piszącego prądem 
czy robota Kawasaki w aplikacji lizako-
wej. Uwagę nie tylko dzieci ale i doro-
słych skupiły roboty miniSUMO, pojazdy 
zdalnie sterowane i zestawy LEGO Mind-
storms. Co więcej, pokazano, że nauka nie 
musi realizować się tylko w wymiarze teo-
retycznym. Główną rolę odgrywała eduka-
cja oparta na doświadczaniu, po to, żeby 
pokazać młodym mieszkańcom naszego 
powiatu, że wiedzę można zdobywać w in-
teresujący sposób, nawet poprzez zabawę. 
Wszystkim gościom w odkrywaniu, two-
rzeniu i analizowaniu towarzyszyli spe-
cjaliści, by dzielić się swoim doświadcze-
niem i zarażać pasją.

Do świata innowacyjności wprowa-
dziły zebranych uczestniczące w pikniku 
firmy i instytucje: ASTOR, Miranda, Sun 
Garden, Dell EMC, Axidro,  Mikroprint, 
Lenso, Radio TECH, Inea, Hair koncept, 
Souvre, Komenda Powiatowa Policji 

w Turku, Państwowa Straż Pożarna w Tur-
ku, Nadleśnictwo Turek.

Spośród uczestników wydarzenia wylo-
sowano osobę, która wygrała nowoczesne-
go DRONA wyposażonego w kamerę HD 
ufundowaną przez Powiat Turecki.

O tym, że powiat turecki poprzez sze-
reg przedsięwzięć przyciąga innowacyj-
nością i zaraża pasją do nowoczesnych 
technologii mogli przekonać się wszyscy 
uczestnicy sobotniego wydarzenia. Warto 
nadmienić, że święto innowacji i techni-
ki to edukacyjne wyzwanie mające wy-
miar interdyscyplinarny, jest odpowiedzią 
na ciekawość i potrzeby badawcze dzieci 
i młodzieży.

lem  zainicjowania  dyskusji  publicznej 
nad  tym  zagadnieniem  Starosta Turecki 
Mariusz  Seńko  wraz  z  Wójtem  Gminy 
Przykona  Mirosławem  Broniszewskim 
dnia  14 marca  2017r.  zorganizowali  se-
minarium „Innowacyjna energetyka 
lokalna w Wielkopolsce”. Współorga-
nizatorem  przedsięwzięcia  była  Wiel-
kopolska  Agencja  Zarządzania  Energią 

oraz Turecki Inkubator Przedsiębiorczo-
ści.  Podczas  spotkania  omówiona  zo-
stała  koncepcja klastrów energii będą-
cych alternatywą dla konwencjonalnych 
źródeł  energii.  Do  największych  korzy-
ści wynikających  z  uczestnictwa w kla-
strach energetycznych zalicza się tańszą 
energię  i ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Zaproszeni na semi-

narium  eksperci w  dziedzinie  energety-
ki lokalnej przekazywali zgromadzonym 
wiedzę  na  temat  efektywności  energe-
tycznej obszarów korzystających z odna-
wialnych źródeł energii. Spotkanie było 
także  okazją  do  przybliżenia  lokalnym 
przedsiębiorcom  możliwości  uzyskania 
środków  zewnętrznych  na  inicjatywy 
wspierające energooszczędność.
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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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do przerwanej lektury i kontynuować ją 
w dowolnym miejscu i czasie.

Ponadto, placówka zachęca czytelni-
ków do skorzystania z bogatej oferty au-
diobooków, w której skład wchodzi aż 
500 tytułów!

Wciąż doskonalą swoje umiejętności…
Mowa o Paniach pracujących w biblio-

tekach powiatu tureckiego, które wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom czytelni-
ków, stale podnoszą swoje kompetencje.

5 czerwca br. pracownice bibliotek pu-
blicznych powiatu tureckiego uczestniczy-
ły w szkoleniu przeprowadzonym przez 
Beatę Stokowską z Działu Opracowania 
Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Koninie. Uczestniczki szkolenia dowie-
działy się jakie innowacje należy wprowa-
dzić, aby ułatwić obsługę katalogów czy-
telniczych. Już wkrótce Panie odwiedzą 
także jedną z najnowocześniejszych bi-
bliotek w Polsce – Bibliotekę Publiczną 
w Śremie. Doświadczenia związane z no-
woczesnymi metodami zarządzania pla-
cówką niebawem będą mogły przenieść na 
grunt bibliotek w naszym powiecie.

„Z książką na walizkach”
Jednym z zadań Powiatowej Biblioteki 

Publicznej jest organizacja wydarzeń kul-
turalnych.

W kwietniu placówka wraz z wydawnic-

twem „Literatura” i bibliotekami z terenu 
powiatu zorganizowała niezwykłe przed-
sięwzięcie dla najmłodszych czytelników. 
W ramach akcji – „Z książką na waliz-
kach – I Wielkopolskie Spotkania Pisarzy 
z Młodymi Czytelnikami” – do powiatu 
tureckiego przybyli autorzy poczytnych 
książek młodzieżowych m.in.: prof. Joan-
na Papuzińska, Izabela Klebańska, Joanna 
Wachowiak, Marcin Brykczyński oraz Pa-
weł Beręsewicz. Niepowtarzalna okazja zo-
baczenia słynnych twórców spowodowała, 
że na spotkanie przybyło wielu młodych 
ludzi z rodzicami. Oprócz zapoznania się 
z szeregiem atrakcyjnych nowości wydaw-
niczych, istotna była także możliwość roz-
mowy z ulubionym pisarzem. Autorzy „na 
walizkach” odwiedzili także uczniów szkół 
podstawowych z terenu naszego powiatu. 
Dzieci mogły zapytać, w jaki sposób zro-
dził się pomysł na powstanie danej postaci li-
terackiej i o dalsze losy ulubionych bohaterów 
książkowych.

Takie wydarzenia udowadniają, że w obec-
nych czasach książki mają wielką wartość.

Historie opisywane na kartach lektur 
dziecięcych i młodzieżowych pomagają 
oswoić strach, umożliwiają poznawanie 
świata, rozbudzają ciekawość i wyobraźnię.

A Ty jaką lekturę chciałbyś przeczy-
tać? Budzący dreszcz emocji kryminał? 
Może wolisz sagi fantasy albo interesu-
jesz się biografiami znanych ludzi? Nie 
czekaj…

Zaproponuj książkę!
Czytelniku, jeżeli uważasz, że na na-

szych półkach powinny znaleźć się także 
inne książki, audiobooki, czasopisma – po-
wiedz nam o tym! Zachęcamy do wspólne-
go tworzenia księgozbioru. Swoje propo-
zycje lekturowe możesz wysyłać pod adres 
e-mail: biblioteka@powiat.turek.pl 

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, 
czwartek, piątek
9.00-15.00
http://www.bibliotekapowiatowa.turek.pl/

Powiatowa 
Biblioteka 
Publiczna 
w Turku
ul. Tadeusza Kościuszki 6,
62-700 Turek

Okres wakacji to czas zasłużonego od-
poczynku i nadrabiania zaległości, 

również tych lekturowych. Wobec tego, 
warto udać się do Powiatowej Biblioteki 
Publicznej, aby choć na moment zatrzy-
mać się w książkowym świecie.

O bibliotece słów kilka…
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Tur-

ku istnieje od 2014 roku. Posiada boga-
ty zbiór literatury popularnej i naukowej. 
Pełni również nadzór nad działalnością 
20 placówek bibliotecznych na terenie po-
wiatu tureckiego.

Biblioteka nieustannie dba o powięk-
szanie księgozbioru złożonego z nowości 
czytelniczych. Zaprasza do swojego świa-
ta czytelników i prezentuje wiele cieka-
wych propozycji książkowych, autorstwa 
polskich i zagranicznych twórców.

Co wyróżnia powiatową bibliotekę?
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Tur-

ku to placówka idąca z duchem czasu 
i z sukcesem łącząca tradycję z nowocze-
snością. Czytelnicy mają możliwość wy-
pożyczenia czytników książek elektro-
nicznych, które można wszędzie ze sobą 
zabrać. Biblioteka posiada bardzo łatwe 
w obsłudze e-czytniki, które poprzez nie-
wielki rozmiar i wagę zmieszczą się wszę-
dzie. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, 
dzięki któremu zawsze możemy powrócić 

KULTURA

Odwiedź 
Powiatową Bibliotekę Publiczną!
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Mieszkańcy powiatu tureckiego, któ-
rzy uwielbiają ruch, świeże powie-

trze i jazdę na rowerze
3  czerwca br. wzięli  udział w XV Po-

wiatowy Rajdzie Rekreacyjnym ścieżkami 
dydaktycznymi  „Panorama”.  Organizato-

Aktywny wypoczynek 
z Powiatem Tureckim

rem  przedsięwzięcia  było  Starostwo  Po-
wiatowe w Turku wraz  z Nadleśnictwem 
Turek.

Trasa dla rodzin z dziećmi wynosiła ok. 
20 km, a w trakcie postojów odbywały się 
ciekawe  konkursy  m.in.  jazda  w  żółwim 

tempie  i  rzut  kaloszem.  Czas  spędzony 
na  szlaku  rowerowym był  doskonałą  for-
mą sprawdzenia swojej kondycji i stał się 
okazją do integracji oraz umocnienia więzi 
rodzinnych.  Z  kolei,  trasa  dla  zaawanso-
wanych wynosiła aż 50km.

Wszyscy cykliści startujący sprzed par-
kingu Nadleśnictwa  dotarli  na  teren  ZST 
w Turku, gdzie odbywał się II Powiatowy 
Piknik  Innowacji  i Techniki. Starosta Tu-
recki Mariusz Seńko nagrodził  pucharem 
najmłodszego  uczestnika  rajdu,  którym 
był 18 – miesięczny Aleksander oraz jego 
tatę – zwycięzcę zmagań konkursowych.

Latem w powiecie tureckim nudzić 
nie będą się z pewnością sympaty-

cy turystyki; rowerzyści, spacerowicze, 
poszukiwacze osobliwości przyrodni-
czych i ciekawostek historycznych. Jed-
nym z atutów naszych terenów jest nie-
wątpliwie dydaktyczny szlak rowerowy 
„Panorama”, który przebiega przez na-
jatrakcyjniejsze pod względem krajobra-
zowym, kulturowym i przyrodniczym ob-
szary powiatu.

Podróżujący na dwóch kołkach szla-
kiem „Panoramy” mają do wyboru sześć 
interesujących etapów: „Przez uroczy-
sko Grzymiszew”, „Dworski – rezyden-
cje istniejące i utracone”, „U podnóża 
Wzgórz Malanowskich”, „Doliną rzeki 
Kełbaski” i „Doliną rzeki Teleszyny” 
oraz „Szlak jezior powiatu tureckiego”.

Na dwóch kółkach
przez powiat turecki

Każda z tras zauroczy nawet najbardziej 
wymagających turystów. Bogata historia 
regionu Wielkopolski przeplata się z no-
woczesnym charakterem powiatu turec-
kiego. Podróże rowerem są ciekawą alter-
natywą na weekendowy wyjazd rodzinny. 
Dydaktyczny szlak rowerowy obejmuje 
swym zasięgiem wszystkie gminy z te-
renu powiatu tureckiego, które kryją nie-
powtarzalne miejsca warte odwiedzenia. 
W gminie Brudzew warto zatrzymać się 
w parku przy zabytkowej wozowni z cza-
sów XIX wieku. Z kolei Dobra zaprasza 
do obejrzenia zespołu dworskiego i parku 
krajobrazowego z dwustumetrową aleją 
kasztanowców. Przez obszar gminy Ka-
węczyn rozciąga się malowniczy krajobraz 
rzeki Teleszyny, który zalicza się do Unie-
jowskiego Krajobrazu Chronionego, gdzie 

można obserwować rzadkie gatunki pta-
ków i roślin. Zwiedzając gminę Malanów 
nie można pominąć mającego ponad 500 
lat dębu Bartek i rosnącej w Celestynach 
sosny pospolitej o obwodzie pnia wyno-
szącym ponad 330 cm. Natomiast atrakcją 
turystyczną Przykony jest zbiornik wodny 
z wyznaczonym miejscem do kąpieli, po-
mostem, bogatą infrastrukturą rekreacyj-
ną i kompleksem leśnym. Podróżując po 
naszym powiecie warto obejrzeć zespół 
dworski w Tuliszkowie oraz pomniki przy-
rody (tj. dąb szypułkowy, jesion wyniosły, 
Trójglicznia) znajdujące się w zabytko-
wym parku w Piętnie. Zwiedzając teren 
gminy Władysławów warto odwiedzić 
przede wszystkim Wyszynę, gdzie znajduje 
się barokowy kościół pw. Narodzenia Mat-
ki Boskiej. W Turku można odpocząć na 
ławce w malowniczym rynku otoczonym 
kamienicami „z duszą”.

Ofertę turystyczną regionu wzbogaca-
ją historyczne zakątki, obiekty architek-
toniczne oraz świadectwa dawnej kultury. 
Dynamiczny rozwój naszego powiatu oraz 
prace związane z poprawą infrastruktury 
drogowej pozwalają w bezpieczny i kom-
fortowy sposób odkrywać to, co w turec-
kim najpiękniejsze.

TURYSTYKA
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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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INFORMACJE

Będzie bezpieczniej na drogach powiatowych!
Okres letni to czas intensywnych prac 

na drogach powiatu tureckiego.
Zakończył  się  pierwszy  etap  przebu-

dowy  ulicy Smorawińskiego w Turku. 
Zakres  prac  związany  z  infrastrukturą 
techniczną  polegał  na  budowie  nowe-
go  odcinka  kolektora  deszczowego,  re-
nowacji  istniejącego  odcinka  kanalizacji 
oraz  na  przebudowie  sieci wodociągowej 
i  kanalizacyjnej.  Wykonawcą  prac  było 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Turku.  Aktualnie roz-
poczęły  się  prace  drogowe polegające  na 
ułożeniu nowej nawierzchni jezdni, chod-
nika  i miejsc  parkingowych. Wykonawcą 
zadania  jest Przedsiębiorstwo Budowlane 
ANBUD Sp. z o. o. z Konina. Zakończe-
nie  realizacji wskazanej  inwestycji zapla-
nowane jest w m-cu sierpniu br. 

Trwa również przebudowa drogi Wrzą-
ca-Piętno. Wykonawca przystąpił do pra-
cy nad przebudową skrzyżowania i budo-
wą  zatok  autobusowych  na  tym  odcinku 
drogi.  Podjęto także wymianę konstrukcji 
jezdni  w  miejscach  przełomowych.  Ter-
min  zakończenia  inwestycji  zaplanowany 
jest na koniec lipca 2017 roku. 

Zakończyły się prace na na drodze po-
wiatowej w Russocicach. Aktualnie trwa-
ją roboty wykończeniowe, powstaje ozna-
kowanie pionowe i poziome. Na podanym 
odcinku drogi powstała już nowa na-
wierzchnia jezdni, chodnik i skrzyżowanie 
typu rondo. 

Z  kolei  przy  drodze  powiatowej  nr 
4494P  na  trasie  Marcjanów-Mikulice 
w miejscowości Kawęczyn  trwa budowa 
chodnika wraz z kolektorem deszczowym. 
Termin  wykonania  przewidziany  jest  na 
koniec czerwca bieżącego roku. 

Wskazane odcinki dróg powiatowych 
są obecnie remontowane. Zwraca się za-
tem uwagę  na zachowanie szczególnej 
ostrożności, a także o cierpliwość i wyro-
zumiałość.

Wkrótce zostaną też podpisane umowy 
i rozpoczną się prace nad: 
-  przebudową drogi w miejscowości 

Wróblina;
- przebudową ul. Rogozińskiego w Tu-

liszkowie (II etap);
- budową drogi w miejscowości Cichów 

(II etap); 
- przebudową drogi na odcinku Miła-

czew – Skarżyn (II etap);
- remontem chodnika na ul. Chopina 

w Turku.
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Powiat Turecki POWIAT INNOWACJI I NOWOCZENSYCH TECHNOLOGII

Godziny pracy Wydziału Komunikacji
Poniedziałek 9.00 – 17.00
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Rejestracja pojazdów oraz wydawanie 
dowodów rejestracyjnych i uprawnień do 
kierowania pojazdami odbywa się:

Poniedziałek 9.30 – 16.30
Wtorek 8.00 – 14.00
Środa – Piątek 8.00 – 14.30

• W celu zarejestrowania lub wyrejestro-
wania pojazdu klient wydziału ma moż-
liwość zarezerwowania terminu wizy-
ty telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 
63 222 33 70 oraz za pośrednictwem 
internetu poprzez rejestrację na stronie 
internetowej: www.powiat.turek.pl.

• Serwis www.rejestracja.powiat.turek.pl 

Załatw sprawę 
w wydziale komunikacji

Znajdź 
nas 
na facebooku!
Powiat Turecki jest na facebooku! 
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

Powiat Turecki realizuje kolejne eta-
py projektu „Powiat Turecki-SMART 

GEODEZJA”, na który pozyskał prawie 
2 miliony złotych z Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozbudowa zaso-
bów geodezyjnych i kartograficznych, tak 
by ułatwić tworzenie i szybką aktualizację 
baz danych. Zakłada się także wprowadze-
nie e-usług obejmujących złoszenie pracy 
geodezyjnej lub kartograficznej, szybsze 
udostępnianie danych z odpowiednich baz 
oraz dostęp do baz danych Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
w celu uzyskania niezbędnych informacji 
do załatwienia sprawy w urzędzie. Reali-
zacja projektu przyniesie wiele korzyści 
mieszkańcom Powiatu Tureckiego i Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Wdrażanie 
innowacji podniesie jakość i dostępność 
usług świadczonych przez urząd, a także 
doprowadzi do usprawnienia komunikacji 
z klientami.

Powiat 
Turecki 
- SMART 
GEODEZJA

Skład redakcyjny:
Patrycja Pawlaczyk, Anita Janiszewska

Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59
Wydział Rozwoju i Edukacji
e-mail: patrycja.pawlaczyk@powiat.turek.pl

Druk: LeonStudio.pl

pozwala na przygotowanie dokumen-
tów niezbędnych do przeprowadzenia 
rejestracji, wyrejestrowania pojazdu 
lub wymiany dokumentu rejestracyjne-
go pojazdu.

 Zapewniona jest możliwość wydruko-
wania:

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

przedłożenia w urzędzie
• Wprowadzono udoskonalenie związane 

z wnoszeniem na stanowiskach obsługi 
za pomocą kart płatniczych opłat zwią-
zanych z rejestracją pojazdów i wyda-
waniem prawa jazdy.

• Za pośrednictwem strony www.powiat.
turek.pl można sprawdzić bieżący 
stan kolejki (ilość osób w kolejce oraz 
aktualnie obsługiwany numer).
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Starosta Turecki zaprasza koła gospodyń wiejskich
z terenu Powiatu Tureckiego
do udziału w konkursie

„Powiat Turecki
tkany nożem i widelcem”

Przepisnik

15 sierpniaTermin nadsyłania prac: 2017 r.

Weź udzał w konkursie
i odbierz atrakcyjne nagrody!
szczegóły dotyczące konkursu: www.powiat.turek.pl


