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• idei wielojęzyczność w naszym
powiecie i wielu podjętych inicjatywach w tym obszarze;
• innowacjach edukacyjnych;
• inwestycjach Powiatu Tureckiego w infrastrukturę drogową;
• wielkich zmianach w turkowskim szpitalu;
• celach, które zostały zrealizowane z wielkim sukcesem;
• efektach projektów unijnych;
• zupełnie nowej odsłonie Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Turku;
• aktywności seniorów;
• sukcesach kulinarnych;
• wielu przydatnych informacjach
natury prawnej.
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nad polską edukacją przez Centrum Innowacyjnej Edukacji.
Udział dyrektora ZSR w panelu dotyczącym istoty promocji kształcenia zawodowego był okazją do wymiany doświadczeń na poziomie europejskim oraz do
zaznaczenia pozycji powiatu tureckiego,
jako istotnego miejsca rozwoju nowoczesnych trendów kształcenia zawodowego.

Konferencja

„Języki obce do zadań specjalnych” z konkretnymi efektami

W

alnej auli był pierwszym etapem dwudniowego
wydarzenia pod hasłem Dni języków obcych
w Powiecie Tureckim. Konferencję objęło
honorowym patronatem Kuratorium Oświaty
w Poznaniu. Spotkanie miało charakter międzynarodowy i dotyczyło współpracy, korzyści i możliwości płynących z tej współpracy.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
zastępca dyrektora Kuratorium Oświaty w Po-

znaniu Delegatura w Koninie Agnieszka Mirecka – Katulska, Radna Powiatu Tureckiego
Aneta Seńko, członek zarządu Ambro Logistics Janusz Ambroziak, Dyrektor Sun Garden
Witold Jarecki, Prezes Mirandy Piotr Bąk oraz
wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu
tureckiego, kaliskiego, poddębickiego, sieradzkiego, a także kierownicy i dyrektorzy
jednostek oświatowych, nauczyciele, praktycy
cd. na s. 4
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EDUKACJA
biznesu oraz licealiści. Spotkanie pokazało
zgromadzonym, jakie inicjatywy planuje podjąć 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 Dyrektora 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 specjalistów do spraw nauczania języków obcych.
Z kolei Dyrektor ds. Egzaminów Cambridge
English British Council Justyna Powałowska
opowiadała o Egzaminach Cambridge English, 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, zdobędą honorowany na całym świecie certyfikat
potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy
(CEFR). Kolejnym efektem konferencji było
podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy Cembridge English Britush Council a I Liceum Ogólnokształcącym w Turku.
Swój wykład zaprezentowały zgromadzonym
także doradca języka niemieckiego ZfA przy
Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Andrea Goldman oraz
Angelika Menze, które zajmują się tworzeniem 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 biznesu, Dyrektor handlowy G Data Software Polska z Piły Piotr Klockiewicz oraz pełnomocnik zarządu ds. projektów międzynarodowych
– Centrum Kształcenia Zawodowego Przemy-
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A Kaczki działają!

O kształceniu zawodowym
w powiecie tureckim głośno w Europie

N

Nowoczesne metody kształcenia zawodowego wypracowane przez zespół
pracowników ZSR CKP w Kaczkach
Średnich – budowane w porozumieniu

Warto zaakcentować, że InfoBase to przykład
firmy, która potwierdza, że w naszym powiecie
nie ma żadnych ograniczeń, a wręcz przeciwnie
– istnieje szeroki wachlarz możliwości kształcenia i zdobycia dobrej pracy. Spotkanie młodzieży ze specjalistami nie miało jedynie formy
wykładowej. Druga część konferencji pokazała
uczestnikom, że przyszłość naszego powiatu
tkwi w nowoczesnej gospodarce, opartej na
innowacji i branży IT. Dlatego też niezbędne
jest odpowiednie kształcenie młodych ludzi, po
to, żeby mogli osiągnąć pewien stopnień wiedzy pozwalający na swobodne poruszanie się
w świecie Industry 4.0. Starosta Turecki podkreślał, że wszystkie te założenia i idee zawiera
koncepcja INTJO, projekt Powiatu Tureckiego.
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z uczniami oraz rodzicami – zostały dostrzeżone w trakcie badań prowadzonych
nad polską edukacją przez Centrum Innowacyjnej Edukacji.
Udział dyrektora ZSR w panelu dotyczącym istoty promocji kształcenia zawodowego był okazją do wymiany doświadczeń na poziomie europejskim oraz do
zaznaczenia pozycji powiatu tureckiego,
jako istotnego miejsca rozwoju nowoczesnych trendów kształcenia zawodowego.

Waldermar Werbiński prezes InfoBase Systemty Informatyczne prezentuje nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w przemyśle

Europejskiej i podniesienie jakości kształcenia zawodowego.
Do udziału w międzynarodowym panelu dyskusyjnym w Turynie zaproszono Dyrektora
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Agrotronika staje się faktem

834 309zł. To jednak nie koniec inwestycji,
niedługo kolejna część dostawy.

C

Najnowocześniejszy sprzęt
rolniczy dla ZSR w Kaczkach Śr.
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Nowe
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na najwyższym poziomie. Wobec tego Powiat
Turecki nie przestaje inwestować w szkolnictwo i dostrzega konieczność wyposażania
pracowni dydaktycznych w innowacyjne maszyny, które będą umieli profesjonalnie obsługiwać absolwenci szkół technicznych, gdy
podejmą pracę zawodową.
Idea proinnowacyjności naszego powiatu uwidacznia się w konkretnych działaniach
i przekłada się na rzeczywiste realizacje. Do
pracowni obrabiarek skrawających w ZST
zostały dostarczone tokarki i frezarki konwencjonalne wraz z zestawami odpowiednich
narzędzi. Tego typu obrabiarki wykorzystywane są w branżach przemysłowych i technologicznych z istotnym potencjałem rozwojowym. Zakup nowoczesnego sprzętu wynosi
709 353,30zł. Wiedza z zakresu obsługi konwencjonalnych obrabiarek jest przydatna
w każdym zawodzie związanym z mechaniką.
Zarówno elektromechanicy, mechanicy samochodowi, technicy mechaniki, operatorzy
obrabiarek skrawających czy nawet ślusarze
powinni potrafić obsługiwać każdy rodzaj obrabiarek.

w kształceniu zawodowym

Dostawa obrabiarek konwencjonalnych do
pracowni w ZST

N

adchodząca rewolucja przemysłowa jest
bodźcem do stworzenia inteligentnego,
wyróżniającego się na gospodarczej mapie
Polski regionu. Intensywny rozkwit przedsiębiorstw, postępująca mechanizacja i rozwój
wielu dziedzin nauki stawiają wyzwania dla
obszaru współczesnej edukacji, dlatego niezmiernie istotna jest integracja tych środowisk.
Ważne więc, aby praktyczne nauczanie zawodu przyszłych specjalistów mogło przebiegać

Szkolenie z całą pewnością pozwoliło
na lepsze przygotowanie młodzieży zarówno do odbycia stażu jak i do przyszłej
pracy zawodowej. Uczniowie poznali różne techniki efektywnego wykorzystania
czasu pracy, radzenia sobie ze stresem,
podnoszenia efektywności produkcji.
Zdobyli wiedzę z zakresu umiejętności
miękkich, strategii rozwiązywania problemów, planowania pracy w zakładzie.
Przed
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różnych środowisk
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urządzeń
wdrażaniem innowacyjnych procesówdo
obróbki materiałów.
technologicznych
i obsługą wyspecjalizowanych maszyn.
Przekonają się także jak wygląda organizacja zadań w wysoce wyspecjalizowanym segmencie „wnętrz przyszłości”,
gdzie wykorzystuje się inteligentne technologie i nowoczesne rozwiązania.
Podjęcie stażu otwiera szereg możliwości samorozwoju, kładzie nacisk na zdobywanie i poszerzanie kompetencji zawodowych. Daje realną szansę na późniejsze
zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie
i stwarza warunki skrócenia czasu adaptacji przyszłych pracowników.
Program współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

Nowoczesna metodyka języków obcych
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Justyna
Dłuudział w specjalnych,
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i
Iwona
Skiba,
nauczycielki
języka
nieBędą się one odbywały cyklicznie - począwmieckiego i angielskiego Szkoły Podstawowej
szy od bieżącego roku aż do 2019r. (w okrenr 61 im. Mikołaja Kmiecika w Szczecinie.
sie wakacyjnym) w renomowanych firmach
Panie przyjechały na zaproszenie Starosty Tuz terenu powiatu tureckiego i nie tylko!
reckiego i pracowników Wydziału Rozwoju
i Edukacji, którzy mieli okazję uczestniczyć
w obchodach Dni Współpracy Polsko – Niemieckiej w Szczecinie. Z kolei w grudniu zajęcia dla nauczycieli z naszego powiatu poprowadziła ekspertka Programu Delfort Instytutu
Goethego Agnieszka Krajewska.
Warsztaty wyposażyły nauczycieli języków obcych w szereg narzędzi metodycznych i teoretycznych, dzięki którym stworzyli
ciekawy zestaw innowacyjnych pomysłów
wychodzący naprzeciw utartym schematom
lekcyjnym. Spotkanie obfitowało w szereg aktywności praktycznych, było także doskonałą
okazją do wymiany doświadczeń i omówienia
koncepcji metod pracy z uczniami na lekcjach
języków obcych.

W

Udział w stażu został poprzedzony szkoleniem Lider Lean Manufacturing ukazującym mechanizmy zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, w taki sposób, aby
metodami organizacyjnymi likwidować
wszelkiego rodzaju straty. Każdy z uczestników szkolenia wziął udział w grze symulacyjnej i wcielił się w logistyka, kontrolera
czy operatora, po to, aby z różnych punktów widzenia wpłynąć na poprawę kondycji stworzonej na potrzeby szkolenia firmy.

Spotkanie nauczycieli z ekspertką programu Delfort z Instytutu Goethego

Warsztaty metodyczne prowadzone przez szczecińskich wykładowców
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Nowa
odsłona
Erasmus
+ budynku „E” w ZST w Turku

RBus zaparkował

ozbudowa oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej w zakresie kształcenia
technicznego i ogólnego stanowi priorytetowe zadanie dla Powiatu Tureckiego, który pozyskał środki z funduszy europejskich
i dokonał przebudowy II piętra budynku „E”
w Zespole Szkół Technicznych w Turku wraz
z parkingiem przystosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
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umiejętności zawodowych i językowych
przekonywali specjaliści Narodowej Agencji Programu Erasmus+ podczas spotkania
z samorządowcami, dyrektorami, nauczycielami z terenu powiatu tureckiego, które odbyło się w 28 marca br. w Kaczkach
Średnich.
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gości Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Mirosław Pawlak, który
5/6 budynku, należącego do filii uczelni prze-

kazał Starostwu Powiatowemu w Turku. 1/6
budynku Starostwo odkupiło od Miasta Turek,
za kwotę w wysokości 240 tysięcy zł i może
w pełni dysponować obiektem. W ramach robót budowalnych wykonano prace z zakresu
branży sanitarnej, budowalnej, elektrycznej
i zagospodarowania ternu. Na korytarzu znajduje się schodołaz – urządzenie, które sprawi
przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.
Ponadto celem zwiększenia bezpieczeństwa
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A Kaczki działają!

Sala dydaktyczna turkowskiego technikum

Oficjalne otwarcie nowego budynku szkoły

nie cyklu kształcenia z 4- letniego technikum
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denci i dyrektorzy międzynarodowych instytucji, przedstawiciele z Niemiec, Szkocji, Włoch, a także szefowie najprężniej
rozwijających się przedsiębiorstw na świecie oraz europosłowie.
Spotkanie pod hasłem „Wzmocnienie
Europejskiego Rynku Pracy” skupiło we
Włoszech zainteresowanych kształceniem
młodzieży i europejską edukacją, dostosowaną
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Nowoczesne metody kształcenia zawodowego wypracowane przez zespół
pracowników ZSR CKP w Kaczkach
Średnich – budowane w porozumieniu

Robotech ZST

czeń na poziomie europejskim oraz do
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i informatyki
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rozwiązań
technologicznych. Zajmują się nie tylko działaniami konstruktorskimi ale również popularyzują ideę innowacyjności wśród najmłodszych kreując wiele przedsięwzięć naukowych
i promocyjnych.

Czwarte urodziny TV sala 100

TV Sala 100
Uczniowie ILO emitują interesujące reportaże od 2013r., a ILO stanowi ośrodek rzetelnej informacji szkolnej. Są wszędzie tam,
gdzie dzieje się coś ważnego i interesującego.
Przeprowadzają wywiady ze znanymi osobistościami i nie boją się pytać. Warto dodać,
że bardzo dużą oglądalnością cieszyło się 95
wydanie serwisu prezentujące wydarzenia
w ramach Dni Języków Obcych w Powiecie
Tureckim. Na każdym kroku udowadniają, że
wspólnymi siłami potrafią wiele zdziałać.

Szkolne koło Robotech
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Turkowska „Chirurgia” to od tej pory nowoczesny oddział

oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych. Z kolei
ceniony chirurg i proktolog, profesor Adam
Dziki zapewnił, że służy wsparciem w turkowskim szpitalu i opieką nad pacjentami.
Warto dodać, że uruchomiono już radiograf
cyfrowy, który jest alternatywą dla tradycyjnych (analogowych) zdjęć rentgentowskich
i umożliwia zapis obrazu w formie cyfrowej.

Należy nadmienić, że głównymi sponsorami inwestycji byli: Andrzej Opłatek oraz firma
Sun Garden z Malanowa. Oprócz tego szpital
otrzymał wsparcie finansowe od przedsiębiorstw:
Elektorkabel, Alexas, Davpol, Ambro logistic,
DrewTur oraz od państwa Violetty i Marka Sawickich. Wsparciem w kwestiach organizacyjnych służyła Turecka Izba Gospodarcza.
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cym 30 272 595, 67zł z prognozą na 2018r.
w kwocie 18 630 300,71zł co jest w historii
naszego powiatu niebywałym skokiem inwestycyjnym. Co więcej, o progresie finansowym Powiatu Tureckiego można przeczytać
na łamach ogólnopolskiego pisma „Wspólnota”, w którym opublikowano raport dotyczący wskaźnika zdolności kredytowej (WZK)
wśród jednostek samorządu terytorialnego.
W latach 2006 - 2008 Powiat Turecki zajmował 272 pozycję pod względem WZK w skali
powiatów z całego kraju. Natomiast w latach
2014-2016 odnotowuje się duży skok naszego samorządu, który awansował o 131 pozycji
poprzez podwyższenie wskaźnika zdolności
kredytowej. W strategii władz Powiatu Tureckiego infrastruktura społeczna: zdrowotna,
drogowa, edukacyjna jest zaliczana do kluczowych w rozwoju naszego powiatu.

kwestionowanym centrum ogrodnictwa, i słodkości były prawdziwą ucztą nie
rolnictwa, wyjątkowych smaków, a przede tylko dla żołądków komisji oceniającej,
wszystkich dobrej zabawy, za sprawą Ma- ale także dla oczu, bowiem reprezentanci
jówki Powiatu Tureckiego zorganizowanej gmin wykazali się prawdziwym kunsztem
przez Powiat Turecki i Zespół Szkół Rol- kulinarnej prezentacji. Komisja oceniała,
niczych Centrum Kształcenia Praktyczne- przede wszystkim smak dań, ale także
go w Kaczkach Średnich.
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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
Zywcięska drużyna z ILO
Wyniki rywalizacji:
2. Zuzanna Ćwiek
Kategoria: Dziewczęta
3. Karolina Jońska
Klasy I-IV-Szkoły Podstawowe
Kategoria: Chłopcy-Gimnazja
1. Dominika Zakrzewska
1. Mateusz Filipiak
2. Maja Janiak
2. Norbert Rykowski
3. Julia Sobczak
3. Łukasz Budka
kwietniu
Szkoła
Podstawowa
nr 5 im. UNICEF w Turku stała się
miejscem zaciekłej rywalizacji powiatowych tenisistów reprezentujących różne
pokolenia, w tej edycji turnieju udział wzięły 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 Gminy Przykona. Okazało się, że impreza ta,
to doskonała okazja do wielopokoleniowej
wymiany doświadczeń, bowiem znaleźli się i tacy, którym można pozazdrościć
dobrej kondycji mimo słusznego wieku.

„Halowe”

zmagania
samorządowców

T

radycyjnie, 18 marca 2017 roku odbyły się XVIII Mistrzostwa Samorządowców Powiatu Tureckiego w Halowej
Piłce Nożnej. Tym razem samorządowi
sportowcy rywalizowali w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im M. Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.
W Turnieju zmierzyli się urzędnicy,
radni, sołtysi oraz dyrektorzy jednostek
organizacyjnych samorządów reprezentujących Powiat Turecki oraz Gminy: Dobra, Kawęczyn i Gminy Turek.
Kadra Powiatu Tureckiego składała się
zawodników: Tadeusza Geblera, Andrzeja

Ognik

„Ognik” to miejsce zajęć praktycznych dla dzieci
z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego

S

ala edukacyjna "Ognik" w Państwowej
Straży Pożarnej w Turku to ważne miejsce, które przede wszystkim będzie służyło edukowaniu najmłodszych mieszkańców naszego
powiatu. Dzieci będą tu mogły uzupełnić i wy-

Wojtkowiaka, Michała Harasnego i Piotra
Siwińskiego.
W finale spotkali się zawodnicy z Gminy Dobra i Gminy Kawęczyn. Najlepszą
drużyną okazała się reprezentacja Gminy Kawęczyn, która pokonała rywali
pięcioma bramkami (5:2).
W meczu o trzecie miejsce reprezentacja
Gminy
emocjonującym
pojeMistrzostwaTurek
Rejonu po
Konińskiego
w Piłce Ręcznej
dynku pokonała drużynę powiatu tureckiego.
Królem strzelców został zawodnik
korzystać zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu
zwycięskiej drużyny – Sebastian Janiak
przeciwdziałania pożarom, dowiedzą się także jak
(12 bramek),
natomiastzagrażających
najlepszym bramsobie
radzić w sytuacjach
życiu.
karzem
mistrzostw
okazał
został zaW uroczystym otwarciu sali się
uctzestniczyli
wodnik reprezentacji
Gminy
Dobra
– Mifunkcjonariusze
Państwowej
Straży
Pożarnej
Ignaczak.
wchał
Turku,
reprezentanci środoStarostysamorządoTureckiego, na ręce
wiskPuchar
politycznych,
wych,
religijnych,Jana NowaWójtaoświatowych,
Gminy Kawęczyn
aka
także
przedstawiciele drużyny,
Powiatu uroczyście
i mistrzowskiej
Tureckiego.
Warto dodać,
żeMariusz
Powręczył Starosta
Turecki
Seńko.
wiat Turecki realizuje zadania
związane z ochroną przeciwpożarową i wsparł przedsięwzięcie
przekazując na stworzenie sali
edukacyjnej „Ognik” środki finansowe w kwocie 10 tysięcy zł.
Należy podkreślić, że przestrzeń
"Ognika" powstała w ramach
rządowego programu "Bezpieczna +", który ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów nie
tylko w szkole ale i poza nią. W
ramach programu w Państwowej Straży Pożarnej w Turku powstała sala edukacyjna do pro-

SPORT

spółzawodnictwo
Kategoria:
Dziewczęta Sportowe Dzieci
i Młodzieży
Szkół Powiatu Tureckiego
Szkoły
Ponadgimnazjalne
prowadzone
i
w
całości
1. Małgorzata Kujawa finansowane przez
Starostwo
Powiatowe
w Turku to cykliczne
2. Bernadetta
Banasiak
spotkania
uczniów
szkół
Kategoria: Chłopcy z całego powiatu,
które są doskonałą okazją do tego, by młoSzkoły Ponadgimnazjalne
dzi, aktywni ludzie mogli sprawdzić się w roli
1. Szymon Rosiak
sportowców.
Oprócz rozgrywek na szczeblu
2. Tomasz Krysztoforski
powiatowym
odbyły się także Mistrzostwa
3. Mateusz
Papierkowski
Rejonu
Konińskiego
w Piłce Ręcznej. Okazało
Kategoria:
Roczniki
się,
że nie tylko
fitness 1996
i aerobik są sportami
i starsze-kobiety
najchętniej
uprawianymi przez kobiety. O tym,
że
mogą zostać
prawdziwymi mistrzyniami
1. Katarzyna
Derucka
piłki
ręcznej Roczniki
przekonały1996-1977
publiczność uczenKategoria:
nice
biorące
udział
w
zawodach
rejonowych.
mężczyźni
Zmagania
dowiodły,
że
na
najwyższe
wyróż1. Dariusz Trzmielewski
nienie
zapracowały
dziewczęta
z
turkowskie2. Marcin Mazurek
go ogólniaka.
3. Maciej Wojtkowiak
Wyniki klasyfikacji sportowej:
Kategoria:
Roczniki
1976-1963
I m-ce - ILO
W Turku
mężczyźni
II m-ce - ZS Konin Kopernik
1. III
Jacek
m-ceBudka
- ZSR Kaczki Średnie
2. Krzysztof Darul
3. Marek Baranowski
Kategoria: Roczniki 1962 i starsze
mężczyźni
1. Andrzej Ratajczyk
2. Marek Kamiński
3. Tadeusz Kamiński

Nasi
siatkarze

zdominowali
Mistrzostwa
Rejonu Konińskiego
wadzenia
ciekawych,
praktycznych zajęć dla
w Piłce
Siatkowej

M

dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. łodzi
Sala przypomina
mieszkanie
sportowcy ztypowe
powiatu
tureckiewraz ze sprzętem i wyposażeniem, które mogą
go zdominowali
być źródłem
zagrożeń. 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, Gimnazjum 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

Sala edukacyjna „Ognik” w Państwowej Straży
tureckiego,
składamy gratulacje!
Pożarnej w Turku

www.powiat.turek.pl
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WYDARZENIA

kraju i z zagranicy
IZPowiatowe
Kulinaria
na Majówce w Kaczkach

J

W poszukiwaniu dobrych praktyk wielojęzyczności w Szczecinie

ak na majówkę, to tylko do Kaczek!
Szczecin - centrum transgranicznej koopeJuż po raz kolejny teren wokół Zespołu
racji, inicjator działań w obszarze wielojęSzkół Rolniczych
Kaczkach
Średnich,
zyczności
i wreszciewmiasto,
o którym
głośno
tętnił
życiem
i
gromadził
ogromne
rzesze
w Polsce i w Europie. Co stanowi o sukcesie
osób zainteresowanych
kupnem
gospodarczym
i społecznym
tegoogrodnimiasta?
czych artykułów
w tym
kwiaOdpowiedź
jest prosta
– to sadzonek
właśnie edukacja
wielojęzyczna
jest siłą edukacyjną
szczecińtowych, warzywnych,
drzew i krzewów
skich
szkół, placówek
oświatowych.
Jest to
ozdobnych,
miłośników
pszczelarstwa
jednocześnie
i rolnictwa. odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnemu
Powiat
14 maja Kaczkikształceniu.
Średnie stały
sięTurecnieki
podobnie
jak
Miasto
Szczecina
stawia
na
kwestionowanym centrum ogrodnictwa,
budowanie kompetencji językowych, szczerolnictwa, wyjątkowych smaków, a przede
gólnie na naukę języka niemieckiego i angielwszystkich dobrej zabawy, za sprawą Maskiego już od pierwszego etapu edukacyjnego.
jówki budować
Powiatu Tureckiego
zorganizowanej
Żeby
stabilny fundament
edukacji
przez
Powiat
Turecki
i
Zespół
SzkółodRolw naszym powiecie trzeba zaczynać
poniczychczyli
Centrum
Kształcenia Praktyczneczątku,
od pierwszoklasistów.
Szczecigo w Kaczkach
Średnich.
nianie
poszli nawet
o krok dalej i dwóch językówZainteresowani
obcych uczą sięrolnictwem
już przedszkolaki.
O tym
przyglądali
jak
sobie z nauką języków
przesię dobrze
pracy radzą
najnowocześniejszych
maszyn
konali
się delegaci
z Starostwa
Powiatowego
i pokazom
precyzyjnego
rolnictwa.
Imprew
obserwujący
zajęcia
otwarte z dziećzę Turku
uświetniły
także zlot
motocyklistów
i pomi
6
–
letnimi,
które
od
marca
2016r. uczą
kazy zabytkowych pojazdów przygotowane
się niemieckiego poprzez zabawę i nie miały
przez Automobil Klub Turek. Wiele atrakcji
żadnych obaw przed zaprezentowaniem swozapewniono również dzieciom, które mogły
miło i aktywnie spędzić czas na wszelkiego
rodzaju „dmuchańcach”.
Tegoroczna Majówka miała również
wymiar kulinarny. Dużą atrakcją był wyjątkowy pokaz barmański przeprowadzony przez światowej sławy miksologa
Karola Rybickiego.
Artystyczne doznania zostały zapewnione przez Adriana Jaworskiego-Mistrza Polski Juniorów w Carvingu, który
pokazał mieszkańcom powiatu tureckiego,
jakie rzeźby można wyczarować z owoców.
Forum Oświatowe w ramach Dni Współpracy
Gwoździem programu było Wielkie
Polsko - Niemieckiej
Grillowanie w wykonaniu finalisty IV
ich zdolności językowych. Nowa baza kontaktów nawiązana podczas Forum Oświatowego
w ramach Dni Współpracy Polsko - Niemieckiej nakreśliła przed Powiatem Tureckim obszary działania z kolejnymi partnerami, którzy
skupiają się na realizowaniu i rozszerzaniu
idei wielojęzyczności wśród społeczeństwa.

Estońskie rozwiązania edukacyjne najlepsze w Europie
Dzieci uczą się tu programowania już
w szkole podstawowej, prawo dostępu do
internetu jest zagwarantowane przez konstytucję, wszystkie urzędowe sprawy można
załatwić leżąc na kanapie z tabletem w ręku,
nawet głosowanie w wyborach odbywa się
online, a wielojęzyczność jest na porządku
dziennym. Tak dzieje się od lat w Estonii,

edycji programu „Master Chef” Adama Kozaneckiego, który przygotował
dla tłumnie zgromadzonych uczestników
majówki przekąski, pyszne dania i garść
cennych porad kulinarnych. W tym dniu
zainicjowane zostały również I Kulinaria Powiatu Tureckiego, w których
wzięło udział 5 gmin z terenu powiatu
tureckiego: Tuliszków, Kawęczyn, Dobra,
StarostaiTurecki,
ZST w Turku
oraz
Malanów
Turek.Dyrektor
Przygotowane
potrawy
Członek Zarządu Powiatu Tureckiego w Estoi nii
słodkości
byłystudyjnej
prawdziwą
ucztąz Liisi
nie
podcza wizyty
w Parnawie
tylko
dla żołądków
komisji
oceniającej,
Kruusimägi
- koordynatorem
projektu
Kutsehariduskeskus
ale także dla oczu,
bowiem reprezentanci
gmin
wykazali
się
prawdziwym
w państwie, które od kilku lat jest kunsztem
globalnym
kulinarnej
Komisja oceniała,
liderem w prezentacji.
dziecinie informatyzacji.
Ale co
przede
wszystkim
smak dań,
ale także
łączy nasz
powiat z Estonią?
Odpowiedź
jest
wykorzystanie
lokalnychna edukację
produktów,
prosta - to samo spojrzenie
i rozwój społeczno pomysł,
– gospodarczy.
Nie
od dziś wiakreatywność,
wygląd
i zapach.
domo,
że członków
uczyć się należy
od najlepszych
stąd
Serca
komisji
skradły Panie
też Stowarzyszenia
przedstawiciele Powiatu
Tureckiego
wzięli
ze
„Razem
dla dzieci”
w wizycie
studyjnej
z reprezentantami:
zudział
gminy
Tuliszków,
które
przygotowały
urzędu
w
Parnawie,
szkoły
Pärnumaa
Vocatioczarninę oraz pierś z kaczki z pieczonynal Education Centre oraz firm Note AS oraz
mi ziemniakami i młodą kapustą. Drugie
Oshino Electronics. Estończycy nazywani są
miejsce
zajęła Gmina Turek, natomiast
nie bez przyczyny cyfrowym społeczeństwem.
trzecie
miejsce
przypadło Gminie
KaDzieci już od najmłodszych
lat zdobywają
węczyn.
Wyróżnioną
słodkością
został
wiedzę z zakresu informatyki. Programowanie
sernik
Stowarzyszejest na przygotowany
stałe wpisane doprzez
programu
nauczania
nie
„Folwarczanie”
z Gminy
Malanów.
siedmiolatków.
Ta regulacja
oświatowa
cieszy
sięW
wielkim
strony firm informatrakciepoparciem
imprezy ze
rozstrzygnięto
rówtycznych,
które
zainteresowane
nież
konkurs
na są
najlepszą
aplikacjęwczesnym
promuetapem
kształceniem
swoich przyszłych
prającą
kształcenie
zawodowe,
który Zespół
cowników.
W
estońskim
systemie
edukacji
Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
duży nacisk kładzie
się także naz naukę
języzorganizował
przy współpracy
Prezesem
ków obcych i tzw. „sztucznych” oraz rozwój
Centrum Innowacyjnej Edukacji Joanną
kompetencji matematyczno - technicznych.
Bochniarz.
Największą kreatywnością
Nie tylko edukacja w Estonii ma innowacyjny
wykazał
się
Dombrowski,
który za
wymiar. PozaPiotr
tym, cyfrowe
usługi administraswoją
pracę
otrzymał
z
rąk
Starosty
cyjne to zwyczajnie „norma”, nikt wTurecEstonii
kiego
i Dyrektora
w Kaczkachmiejsce
Średnie czeka
w kolejce,ZSR
by zarezerwować
w kolejce do urzędu czy lekarza. Do stworzenia cyfrowo - technologicznego obszaru dążą
także władze Powiatu Tureckiego. Do turkowskiego szpitala zostanie wprowadzona cyfryzacja, podobnie jak w Wydziale Komunikacji
i Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku.
W tym celu 19 grudnia została już podpisana kolejna umowa w sprawie Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej. Oznacza to, że już
niedługo w powiatowym szpitalu będzie funkcjonował system, za pomocą którego udostępnione zostaną pacjentom usługi: e-rejestracji
i e-dokumentacji.
Ministerstwo z Brandenburgii z wizytą
w naszym powiecie
Działania w obszarze nowoczesnych
technologii, rozkwit innowacyjnych przed-

10
POWIATOWE PERSPEKTYWY | Nr 2/2017
12 www.powiat.turek.pl

siębiorstw,
przeobrażenia
wlem
na- zainicjowania dyskusji publicznej
oraz Turecki Inkubator Przedsiębiorczonich
nagrodę
główną w gospodarcze
wysokości 1000
szym
regionie,
a
także
sfera
wielojęzyczności
nad
tym
zagadnieniem
Starosta
Turecki
ści. Podczas spotkania omówiona zozłotych. Wśród uczestników Majówki rozwsparta silną kooperacją z Instytutem Mariusz
GoSeńko
wraz
z
Wójtem
Gminy
stała koncepcja klastrów energii będąlosowano nagrody w postaci weekendowej
ethego skłoniły przedstawicieli Ministerstw
Przykona
Mirosławem
Broniszewskim
cych
alternatywą dla konwencjonalnych
przejażdżki
samochodem FORD oraz cztez Brandenburgii do odwiedzenia Powiatu Tudnia
14
marca
2017r.
zorganizowali
seźródeł
energii. Do największych korzyrogodzinnej
pracy
nowoczesnym
reckiego, jako
tego rolniczej
regionu Wielkopolski,
któminarium
„Innowacyjna
energetyka
ści
wynikających
z uczestnictwa w klaciągnikiem
KUBOTA. rozwiązaniami
ry odznaczamarki
się nowoczesnymi
lokalna
w
Wielkopolsce”.
Współorgastrach
energetycznych
zalicza się tańszą
się ogromną
popularnością
tew Ciesząca
zakresie edukacji,
współpracy
europejskiej
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
nizatorem
przedsięwzięcia
była
Wielenergię
i
ograniczenie
emisji dwutlenku
goroczna
Majówkanowoczesnych
Powiatowa przeszła
już
i funkcjonowania
firm. PrzyZespołu Szkół Technicznych w Turku rozkopolska
Agencja
Zarządzania
Energią
węgla
do
atmosfery.
Zaproszeni
na semikładem
przedsiębiorstwa
o innowacyjnym
do
historii.
Zapraszamy ponownie
za rok!
poczęło swoją działalność w 2017 roku i od

Emeryci
na start

charakterze na terenie wiejskim w powiecie
tureckim jest bez wątpienia Vet – Lab Brudzew. Firma doktora Piotra Kwiecińskiego to
laboratorium weterynaryjne o holistycznym
podejściu do diagnostyki weterynaryjnej, które obejmuje swoimi działaniami badania rutynowe i naukowe. Ponadto jest nowoczesną,
dynamiczną i sprawnie działającą jednostką,
przyjazną i otwartą na potrzeby społeczności
lokalnej. Vet-Lab Brudzew działa od 1990
roku, w ciągu tych lat zbudowana została
prężnie funkcjonująca lecznica dla zwierząt,
nowoczesne laboratorium weterynaryjne
oraz hurtownia farmaceutyczna o standardzie
europejskim. W jego lecznicy wykonuje się
nowoczesne procedury diagnostyczne, w tym
zaawansowaną diagnostykę obrazową RTG
i USG dla zwierząt. Na uwagę zasługuje aktywność doktora Kwiecińskiego w obszarze
edukacji młodych pokoleń i jego zaangażowanie w propagowanie idei wielojęzyczności.
Sam zna języki obce i m. in. dzięki współpracy zagranicznej odniósł duży sukces na euro-

początku swojego istnienia, w ramach działań
statutowych, intensywnie angażuje się w życie
ZST, promuje i wspiera inicjatywy szkoły, integruje społeczność szkolną, w tym pielęgnuje
kontakty z absolwentami, a także dba o zdrowie oraz kondycję intelektualną członków
stowarzyszenia oraz emerytów i rencistów.
W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym stowarzyszenie zrealizowało
pod koniec ubiegłego roku projekt "Aktywny
emeryt z duszą artysty”, który swoim zasięgiem objął kilka obszarów.
W ramach współpracy ze Środowiskowym
Domem Samopomocy w Młodzianowie przeprowadzono z grupą jego mieszkańców warsztaty z zakresu terapii zajęciowej. W wymienione działania zaangażowała się grupa uczniów
kształcących się w zawodach: technik usług
fryzjerskich, technik przemysłu mody, technik
usług gastronomicznych oraz technik cyfrowych procesów graficznych. „Graficy” przyłą-

narium eksperci w dziedzinie energetyki lokalnej przekazywali zgromadzonym
wiedzę na temat efektywności energetycznej obszarów korzystających z odnawialnych źródeł energii. Spotkanie było
także okazją do przybliżenia lokalnym
przedsiębiorcom możliwości uzyskania
środków zewnętrznych na inicjatywy
wspierające energooszczędność.

w Turku, Państwowa Straż Pożarna w Turku, Nadleśnictwo Turek.
Spośród uczestników wydarzenia wylosowano osobę, która wygrała nowoczesnego DRONA wyposażonego w kamerę HD
Uczestnicy projektu „Aktywny emreyt z duszą artysty”
ufundowaną przez Powiat Turecki.
czyli się do wykonania kartek z pozdrowieniami O
sprzed
szkołyturecki
aż do lasu
w okolicy
tym,budynku
że powiat
poprzez
szeoraz życzeniami świątecznymi, które następnie,regulicy
Chopina
w
Turku.
Zrealizowane
zadaprzedsięwzięć przyciąga innowacyjw imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów ZST,nością
nia arteterapeutyczne,
i sportowe
i zaraża pasjąrekreacyjne
do nowoczesnych
wręczono dyrektorowi SP ZOZ w Turku Grze-technologii
oraz wspólnie
spędzony
czas
wpłynęły
pomogli przekonać się wszyscy
gorzowi Gibaszkowi z prośbą o przekazanie
zytywnie zarówno na beneficjentów przedsięuczestnicy sobotniego wydarzenia. Warto
chorym przebywającym na oddziałach.
wzięcia, jak i na wszystkich zaangażowanych
że święto
innowacji iprojektu
techniIntegralną częścią projektu, w ramach upo-nadmienić,
w jego realizację.
Przeprowadzenie
ki
to
edukacyjne
wyzwanie
mające
wywszechniania turystyki, sportu i rekreacji, były
„Aktywny emeryt z duszą artysty” było możlijest odpowiedzią
także wyjazdy na basen do Uniejowa oraz nor-miar
weinterdyscyplinarny,
dzięki środkom finansowym
przekazanym
ciekawość
i potrzeby
dzieci
dic walking, w którym wzięło udział kilkuna-na przez
Powiat Turecki,
który badawcze
realizuje działania
stu emerytów oraz grupa uczniów ZST podi młodzieży.
w obszarze polityki senioralnej, wspierającej

Przyszli inżynierowie
na tropach nauki...

P

aktywności osób starszych.

Wypożycz audiobooki
i e-czytniki w zupełnie nowej
bibliotece powiatowej

o placu Zespołu Szkół Technicznych
podążali przyszli inżynierowie, pasjonaci techniki, miłośnicy nauki, ciekawi świata młodzi odkrywcy. Tegoroczny
II Powiatowy Piknik Innowacji i Techniki, który powstał z inicjatywy Starosty Tureckiego Mariusza Seńko i Dyrektor ZST
Wioletty Adamiak przyciągnął 3 czerwca
Ministerstwo z Brandenburgii w klinice Vet Lab
doktora Kwiecińskiego
br. tłumy! Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Absolwentów
pejskiej arenie naukowej. Na uwagę zasługuje
i Przyjaciół ZST w Turku.
fakt, że lekarz z Brudzewa objął stanowiskoMieszkańcy powiatu tureckiego doWiceprezesa Europejskiej Unii Lekarzy świadczyli
Wewirtualnej przygody dzięki
terynarii Wolnej Praktyki. Z całą pewnością
nowoczesnym przestrzeniom informajego kariera oparta na fundamencie wiedzy
medycznej i wielojęzycznej może być wzorem
dla młodzieży. W kwestii szkolnictwa zawodowego, uwagę gości zwróciła nowoczesna
baza dydaktyczna w ZST w Turku. Z kolei
w centrum nowoczesnych rozwiązań w zakresie precyzyjnego rolnictwa w ZSR CKP
w Kaczkach Śr.
Edukacja oparta na innowacjach, zaawansowanych technologiach, wielojęzycznym
nauczaniu oraz rozkwit nowoczesnych przedsiębiorstw pokazują, że Powiat Turecki jest
rozpoznawany na arenie międzynarodowej.

opieką instruktora. Miłośnicy „marszu z kijami” każdorazowo pokonywali trasę wiodącą

tycznym i urządzeniom w technologii 3D.
Miłośnicy nowinek technologicznych nie
dla wszystkich
moli książkowych,
przeszli sce
obojętnie
obok kamery
inspekcyj-gdzie
można spokojnie
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lizakoPrzyjdź i skorzystania z bogatej oferty nowej. Uwagę nie tylko dzieci ale i dorowości wydawniczych. Znaleźć tutaj można
słych skupiły roboty miniSUMO, pojazdy
książki z różnych dziedzin, zarówno powieści
zdalnie sterowane
i zestawy
LEGO
obyczajowe jak
i sensacyjne,
dużyMindwybór fanstorms. Co
więcej,
pokazano,
że
nauka nie
tastyki i literaturę w językach obcych.
Możesz
musi realizować
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w wymiarzebiografiateotakże zapoznać
się z interesującymi
retycznym.
Główną
rolę odgrywała
edukami znanych
osobistości
i z rozszerzoną
ofertą
cja oparta
na doświadczaniu,
po to,
żeby
literatury
dla dzieci i młodzieży.
Ciekawostką
ostatnio utworzony
dział komiksów.
pokazaćjest
młodym
mieszkańcom
naszego Dla
i studentów
literaturę
powiatu,uczniów
że wiedzę
można polecamy
zdobywać
w in- naukową,
podręczniki
nauce. Biblioteresujący
sposób,
nawetpomocne
poprzezw zabawę.
teka gościom
dysponuje w
633odkrywaniu,
tytułami audiobooków.
Wszystkim
twoKażdy czytelnik może tez wypożyczyć czytrzeniu i analizowaniu towarzyszyli speniki książek elektronicznych.
o można robić przez 7 godzin 10minut
cjaliści, by dzielić się swoim doświadczeMultimedialna przygoda z nauką języi 50sekund w długi, zimny weekend? Słuniem i zarażać pasją.
chać audiobooków, które można wypożyczyć ków obcych
Do świata
innowacyjności
wprowaW ofercie
biblioteki również
propozycje
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku
dziły
zebranych
uczestniczące
w
pikniku
z pakietaprzy ul. T. Kościuszki 6, budynek B I Liceum rozpoczęcia nauki języków obcych
ASTOR,
mi językowymi.
ZestawyMiranda,
zawierają Sun
wysokiej
Ogólnokształcącego. Biblioteka zyskałafirmy
zu- i instytucje:
Garden, jakości
Dell EMC,
nagraniaAxidro,
i programyMikroprint,
multimedialny do
pełnie nowe oblicze dzięki nowej lokalizacji
nauki słówek,
samodzielnego
wymoLenso, Radio
TECH,
Inea, Hairtreningu
koncept,
(drugie piętro). Posiada więcej pomieszczeń,
i ćwiczeń gramatycznych.
jest przestronna i przytulna. To idealneSouvre,
miej- wyKomenda
Powiatowa Policji

Przyjdź do zupełnie odmienionej Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Turku
ul. Tadeusza Kościuszki 6
(drugie piętro)
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek,
piątek 9. - 15.00
http://www.bibliotekapowiatowa.turek.pl/
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INFORMACJE
bardziej rozrywkowym i hucznym. W gronie około 180-200
gości tej części Pierzoka znaleźli
się m.in. Starosta Mariusz Seńko
oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Tadeusz Gebler. W sobotę
również darto pierze, ale też bawiono się podczas biesiady, którą
uświetniły występy takich zespołów, jak Jarzębinki z Dziadowic,
Tradycja z Malanowa, Korzeniewianki z Korzeniewa, Stawiszynianki ze Stawiszyna, Nie Umim
Nic z Potworowa-Marcinowa.
Nikt nie opadł z sił podczas tańców, trwających do późnych godzin nocnych, gdyż wcześniej podano na stół pieczone kaczki, gęś,
czerninę itp.
Podczas obu wieczorów odbywały się również rozgrywki
w szachy i warcaby, tenisa stołowego oraz piłkarzyki. Nie zabrakło też zajęć plastycznych dla
dzieci. Najmłodsi, wykorzystując
farby, wycinanki, kleje, brokaty, bibułę, tworzyli barwne gęsi,
kaczki i jaja, a twórcy najciekawszych prac otrzymali nagrody
książkowe, ufundowane przez
zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu
Marszałkowskiego – Rafała Gila.
Wsparcie organizacyjne i sponsorskie okazały także następujące osoby i instytucje: Centrum
Kultury i Biblioteka Publiczna
w Malanowie, Karol Płóciennik
i Roman Ścisły (nagłośnienie,
oprawa muzyczna), radna Zofia
Gruszczyńska, radny Jan Gruca,
radny Michał Harasny.

Będzie
bezpieczniej
na darcia
drogach powiatowych!
W Bibiannie
tradycja

O
pierza nie wymarła

kres letni to czas intensywnych prac
na drogach powiatu tureckiego.
Zakończył się pierwszy etap przebudowy ulicy Smorawińskiego w Turku.
Zakres prac związany z infrastrukturą
techniczną polegał na budowie nowego odcinka kolektora deszczowego, renowacji istniejącego odcinka kanalizacji
oraz na przebudowie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Wykonawcą prac było
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Turku. Aktualnie rozpoczęły się prace drogowe polegające na
ułożeniu nowej nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc parkingowych. Wykonawcą
zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane
ANBUD Sp. z o. o. z Konina. Zakończenie realizacji wskazanej inwestycji zaplanowane jest w m-cu sierpniu br.
Trwa również przebudowa drogi Wrząca-Piętno. Wykonawca przystąpił do prad około 10 lat w Bibiannie
Co roku za sprawą Pierzoka
cy nad
przebudową
skrzyżowania
i budo- wiejska w Bibiannie
(gmina
Malanów),
zimowo- świetlica
wą
zatokporą,
autobusowych
najest
tym odcinku
-jesienną
organizowany
zamienia się poniekąd w wehikuł
drogi.
wymianę
Pierzok.Podjęto
Jest to także
impreza
integra-konstrukcji
czasu. Osoby, które znalazły się
jezdni
miejscach tradycyjne
przełomowych.
Tercyjna, w
kultywująca
w jej
gościnnych progach i tym
darciezakończenia
pierza, a także
oferująca
razem, miały okazję przekonać
min
inwestycji
zaplanowany
szereg
innych lipca
atrakcji.
się, jak przed laty mieszańcy wsi
jest
na koniec
2017Kolejna
roku.
edycja
wydarzenia,
zorganizospędzali
Zakończyły
się prace
na na drodze
po- długie wieczory. Jedną
wanego tym razem przez Poro- z opcji było właśnie darcie pierza.
wiatowej w Russocicach. Aktualnie trwazumienie Kulturalno-Sportowe Ta czynność była działaniem ze
ją
roboty
wykończeniowe,i powstaje
ozna- miar pożytecznym. OsoOrzeł
Dziadowice-Folwark
spo- wszech
kowanie
pionowe Bibianna,
i poziome.odNa podanym
łeczność sołectwa
by uczestniczące w Pierzoku nie
odcinku
drogi
już nowa
była się 17
i 18 powstała
listopada 2017
tylkonanadarły puchu na pierzynę
wierzchnia
jezdni,
chodnik i skrzyżowanie
roku. Działanie
współfinansowaczy poduszkę, ale też mogły pone było
przez Powiat Turecki oraz rozmawiać, pożartować, podzietypu
rondo.
lić sięnrspostrzeżeniami i wymieGminę
Malanów.
Z kolei
przy drodze powiatowej
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 zatem uwagę na zachowanie szczególnej
ostrożności, a także o cierpliwość i wyrozumiałość.
Wkrótce zostaną też podpisane umowy
i rozpoczną się prace nad:
- przebudową drogi w miejscowości
Wróblina;
- przebudową ul. Rogozińskiego w Tuliszkowie (II etap);
- budową drogi w miejscowości Cichów
(II etap);
- przebudową drogi na odcinku Miłaczew – Skarżyn (II etap);
- remontem chodnika na ul. Chopina
w Turku.

O
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nić anegdotami.
Piątek 17 listopada był dniem
typowo roboczym. Przybyłe do
świetlicy panie zajęły się darciem pierza, a panowie – którzy
nie mają aż tak zwinnych palców
– postanowili spożytkować wieczór na grę w karty i warcaby.
Wszystkie te działania wymagały
skupienia i energii, więc uczestników Pierzoka w międzyczasie posilono piątkowymi, jarskimi potrawami: zupą śledziową, rybami,
sałatkami warzywnymi, racuszkami z gziką itp. Sobota 18 listopada była natomiast dniem nieco

uchnia ekologiczna kojarzy się jeszcze
EKO…przepiśnik
Powiatu Tureckiego K
pewnie większości z dużym wydatkiem
Załatw sprawę
Powiat
i wysiłkiem. Otóż Monika Mrozowska w swej

w wydziale komunikacji
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 wyrejestrowania pojazdu klient wydziału ma możliwość zarezerwowania terminu wizyty 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

•

•

pozwala na przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
rejestracji, wyrejestrowania pojazdu
lub wymiany dokumentu rejestracyjnego pojazdu.
Zapewniona jest możliwość wydrukowania:
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 związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy.
Za pośrednictwem strony www.powiat.
turek.pl można sprawdzić bieżący
stan kolejki (ilość osób w kolejce oraz
aktualnie obsługiwany numer).

Kulinarny sukces
rogaliki z powidłami śliwkowymi, naleśniki
czy ciasteczka z jabłkami. Komisja oceniała,
przede wszystkim smak dań, ale także wykorzystanie lokalnych produktów, kreatywność,
pomysł, wygląd i zapach. W zmaganiach kulinarnych Powiat Turecki reprezentowały Panie
ze Stowarzyszenia „Razem dla dzieci" z gminą Tuliszków (laureatki I Kulinariów Powiatu
Tureckiego, które odbyły się podczas Majówki Powiatu Tureckiego w ZSR w Kaczkach
Średnich). Panie na stoisku Powiatu Tureckiego, na pięknie przystrojonym stole prezentowały czerninę oraz pierś z kaczki z pieczonymi ziemniakami i młodą kapustą, natomiast

POWIATOWE
PERSPEKTYWY

Reprezentantki naszego powiatu na konkursie
kulinarnym w Pile razem z Karolem Rybickim

P

książce „Ekonomiczna, ekologiczna kuchnia” przekonuje, że tak wcale nie musi być!
Ponadto potrawy „eko” mogą być naprawdę
smaczne, a co najważniejsze – zdrowe. Na
tymże właśnie zdrowiu nam najbardziej zależy. A więc – bądźmy zdrowi, bądźmy „eko”!
Szanowni Państwo, Przepiśnik „Powiat
Turecki tkany nożem” cieszył się bardzo dużą
popularnością i uznaniem, dlatego też zbieramy przepisy do naszego kolejnego powiatowego zbioru przepisów, tym razem na smaczne, sprawdzone „eko – dania” z niedrogich
i nieprzetworzonych produktów ogólnie dostępnych i kojarzonych z naszym regionem.
Konkurs adresujemy do Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i sołectw z terenu powiatu tureckiego. Jego finał odbędzie się podczas
Powiatowej Majówki w Kaczkach Średnich.

Turecki
- SMART
GEODEZJA

P
Szczegóły na stronie

owiat Turecki realizuje kolejne etapy projektu „Powiat Turecki-SMART
GEODEZJA”, na który pozyskał prawie
2 miliony złotych z Wielkopolskiego Rewww.powiat.turek.pl
gionalnego Programu Operacyjnego na
oraz
pod nr tel.: 632223256.
lata 2014-2020.
Celem projektu jest rozbudowa zasobów geodezyjnych i kartograficznych, tak
by ułatwić tworzenie i szybką aktualizację
baz danych. Zakłada się także wprowadzedo konkursu na wielkopolską słodkość przynie e-usług
obejmujących
pracy
gotowały
jabłecznik
z jabłek zzłoszenie
tuliszkowskich
geodezyjnej
lub
kartograficznej,
szybsze
sadów. Dużą atrakcją na stoisku naszego poudostępnianie
danych
z odpowiednich
baz
wiatu
był wyjątkowy
pokaz
barmański przeoraz
dostęp
do
baz
danych
Państwowego
prowadzony przez światowej sławy miksologa
ZasobuRybickiego.
Geodezyjnego
i Kartograficznego
Karola
Obecni
na VII Festiwalu
Tradycyjnej
Kuchniniezbędnych
Wielkopolskiej
w Pile
w celu uzyskania
informacji
ido
kibicujący
„wyśmienitej”
załatwienia
sprawy w drużynie
urzędzie.Powiatu
RealiTureckiego
- Starosta
Tureckiwiele
Mariusz
Seńko
zacja projektu
przyniesie
korzyści
imieszkańcom
Dyrektor Wydz.Powiatu
RozwojuTureckiego
i Edukacji iStaroWostwa
Powiatowego
w Turku Jacek Suszek
- nie
jewództwa
Wielkopolskiego.
Wdrażanie
mieli wątpliwości, że reprezentacja naszego
innowacji podniesie jakość i dostępność
powiatu otrzyma wysokie notowania. Tak też
usług
świadczonych
urząd,
a także
się
stało!
Reprezentacjaprzez
Powiatu
Tureckiego
doprowadzi
do
usprawnienia
komunikacji
zajęła II miejsce – gratulujemy sukcesu! Koz klientami.
lejna
edycja konkursu kulinarnego, już za rok,
tym razem w Powiecie Średzkim.

Znajdź
nas
na facebooku!

iła stała się niekwestionowanym centrum
wyjątkowych smaków, a przede wszystkich dobrej zabawy, za sprawą VII Festiwalu
Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej. W wielkim Skład
gotowaniu
na pilskim stadionie wzięredakcyjny:
Powiat Turecki jest na facebooku!
ło udział
12 Pawlaczyk,
zespołów z całej
Wielkopolski,
Patrycja
Izabela
Gradecka
w tym również z Powiatu Tureckiego. DruNajnowsze zdjęcia i filmy, aktualizacje
Powiatowe
w Turku
ul. naKaliska 59
żynyStarostwo
przyrządzały
dania, których
smak
informacji, ciekawe inicjatywy, a także
Wydział
Rozwoju
i Edukacji potrawy
stępnie
oceniało
jury. Przygotowane
relacje na żywo z powiatowych imprez!
e-mail: patrycja.pawlaczyk@powiat.turek.pl
i słodkości
były prawdziwą ucztą nie tylko
dla żołądków komisji oceniającej ale także
Dołącz i obserwuj nasze działania na:
Druk: LeonStudio.pl
dla oczu, bowiem reprezentanci powiatów zawww.facebook.com/powiatturekpl
dbali o estetykę podania potraw. Był pieczony
Powiat
Turecki
I NOWOCZENSYCH
TECHNOLOGII
prosiak,
dziczyzna,
kluskiPOWIAT
z kapustą,INNOWACJI
czernina,
Panie z Tuliszkowa zajęły II miejsce na VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej
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INFORMACJE

Będzie
bezpieczniej
drogach powiatowych!
Mnóstwo
dobrych,na
muzycznych
uczuć

O

kres letni to czas intensywnych prac
na drogach powiatu tureckiego.
Zakończył się pierwszy etap przebudowy ulicy Smorawińskiego w Turku.
Zakres prac związany z infrastrukturą
techniczną polegał na budowie nowego odcinka kolektora deszczowego, renowacji istniejącego odcinka kanalizacji
oraz na przebudowie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Wykonawcą prac było
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Turku. Aktualnie rozpoczęły się prace drogowe polegające na
ułożeniu nowej nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc parkingowych. Wykonawcą
zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane
ANBUD Sp. z o. o. z Konina. Zakończenie realizacji wskazanej inwestycji zaplanowane jest w m-cu sierpniu br.
Trwa również przebudowa drogi Wrząca-Piętno. Wykonawca przystąpił do pracy nad przebudową skrzyżowania i budową zatok autobusowych na tym odcinku
Koncert w wykonaniu Poznańskich Słowików
drogi.nóstwo
Podjęto
także
wymianę
konstrukcji
dobrych uczuć, muzyką malo- ne wszystkim Wielkopolanom dają rocznie kil- ny sukces jest muzyczną wizytówką Polski.
jezdniwane
w miejscach
przełomowych.
Terpejzaże emocji,
prawdziwa uczta
kadziesiąt koncertów. Śpiewały we wszystkich Koncert „Z dobrych uczuć” poświęcony pamięmin
zakończenia
inwestycji
zaplanowany
dla zmysłów i niecodzienne doświadczenie niemal krajach europejskich, a także w USA, ci Stefana Stuligrosza w piątą rocznicę śmierci
artystyczne
– tolipca
jedynie
część
tego, czego do- Kanadzie, Korei Płd. oraz Japonii. Chór wystę- był swoistym majstersztykiem muzycznym,
jest
na koniec
2017
roku.
świadczyli
15 października
mieszkańpował dla koronowanych głów i prezydentów, który zostanie w naszym powiecie zapamięZakończyły
się prace na2017r.
na drodze
pocy powiatuwtureckiego.
Wypełnione
po trwabrzegi a także wielokrotnie dla Jana Pawła II. Ponadto tany przez długi czas. Organizatorami koncertu
wiatowej
Russocicach.
Aktualnie
ławy
słuchających
i zafascynowanych
wykonuje dzieła mistrzów średniowiecznych, Poznańskich Słowików byli: Fundacja Chór Stują
roboty
wykończeniowe,
powstajemagiczoznanym śpiewem chóralnym dowiodły, że koncert epoki renesansu, wokalno-instrumentalne arcy- ligrosza, Starostwo Powiatowe w Turku oraz Pakowanie pionowe i poziome. Na podanym
Poznańskich Słowików w Kościele pw. św. dzieła baroku, romantyzmu oraz kompozycje rafia pw. św. Barbara w Turku. Przedsięwzięcie
odcinku
już wydarzeniem
nowa nawspółczesne. Obecnie „Poznańskie Słowiki” to było współfinansowane przez Powiat Turecki
Barbary wdrogi
Turku powstała
był ważnym
wierzchnia
jezdni,
chodnik
i
skrzyżowanie
kulturalnym. Poznańskie Słowiki’ dobrze zna- prawie stu śpiewających mężczyzn. Ich wspól- oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
typu rondo.
Z kolei przy drodze powiatowej nr
i z ogromną koncentracją o tytuł
4494P na trasie Marcjanów-Mikulice
mistrza szachownicy rywalizowaw miejscowości Kawęczyn trwa budowa
owiat Turecki stał się stoli- ło około 200 osób z całej Polski.
chodnika wraz z kolektorem deszczowym.
Zawodnicy rywalizowali w Klucą szachów za sprawą XVIII
Termin wykonania przewidziany jest na
Ogólnopolskiego
Festiwalu bie "Barbórka" w Turku. Zacięta gra
koniec czerwca bieżącego roku.
Szachowego, który został zor- pozwoliła wyłonić Mistrzów Powiaganizowany przez Starostwo Po- tu Tureckiego w kategoriach: dzieWskazane odcinki dróg powiatowych
wiatowe w Turku i Turkowskie ci, młodzież, dorośli. Wszystkim
są obecnie remontowane. Zwraca się zaTowarzystwo Szachowe "Tęcza". uczestnikom gratulujemy i zapratem uwagę na zachowanie szczególnej
W szachy grają wszyscy – dzieci, szamy na kolejne rozgrywki szaostrożności, a także o cierpliwość i wyromłodzież i dorośli. W skupieniu chowe już za rok.
zumiałość.
Wkrótce zostaną też podpisane umowy
i rozpoczną się prace nad:
- przebudową drogi w miejscowości
Wróblina;
- przebudową ul. Rogozińskiego w Tuliszkowie (II etap);
- budową drogi w miejscowości Cichów
(II etap);
- przebudową drogi na odcinku Miłaczew – Skarżyn (II etap);
- remontem chodnika na ul. Chopina
w Turku.Mistrzowie Ogólnopolskiego Festiwali Szachowego
Rywalizacja szachowa dorosłych

M

Powiat
obiektywie fotografa Powiat
Załatwwsprawę

Cw wydziale komunikacji
zy urząd to miejsce tylko i wyłącznie do
załatwiania spraw? Oczywiście nie bowiem Starostwo Powiatowe w Turku zamieniło się 30 listopada 2017r. w galerię sztuki. Starosta
Turecki
zaprosił
uczestników
konkursu
Godziny
pracy
Wydziału
Komunikacji
fotograficznego „Niezwykła, zwykła przyroda
Poniedziałek 9.00 – 17.00
Powiatu Tureckiego”, by dokonać oficjalnego
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30
podsumowania wyników i wręczenia nagród
laureatom.

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 wyrejestrowania pojazdu klient wydziału ma możliwość zarezerwowania terminu wizyty 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

Zywciężczyni konkursu „Niezwykła, zwykła
przyroda Powiatu Tureckiego” - Natalia Krauze

Szach i mat!

P
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Czym grozi i jak się go
pozbyć - informacje dla
osób fizycznych

I miejsce zdobyła Natalia Krauze, która
nadesłała zdjęcie obrazujące przyrodę Wietchinina, a swą pracę opatrzyła pomysłowym
tytułem – „Ciepła euforia”.
IIpozwala
miejsce napowędrowało
do Katarzyny
przygotowanie
dokumenSzulc za fotografię „Laguna” przedstawiającą
tów niezbędnych do przeprowadzenia
kadr na zbiornik w Przykonie.
rejestracji, wyrejestrowania pojazdu
III miejsce na podium zajęła Magdalena
lub wymiany
dokumentu
rejestracyjneMarciniak,
której grafika
ukazuje
„Kapliczkę

•

go pojazdu.
Zapewniona jest możliwość wydrukowania:
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 związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy.
Za pośrednictwem strony www.powiat.
turek.pl można sprawdzić bieżący
stan kolejki (ilość osób w kolejce oraz
aktualnie obsługiwany numer).

na starym dębie” w Zdrojkach Lewych.
Zwyciężczyni konkursu odjechała spod
urzędu nowym rowerem. Z kolei zdobywczyni II miejsca otrzymała namiot turystyczny,
torbę i plecak sportowy, natomiast plecak trekkingowy na wycieczki górskie powędrował do
autorki zdjęcia „Kapliczki na starym dębie”.
Nagrodzone i wyróżnione fotografie znalazły
się w kalendarzu Powiatu Tureckiego na rok
2018.

Turecki
- SMART
GEODEZJA

P

owiat Turecki realizuje kolejne etapy projektu „Powiat Turecki-SMART
GEODEZJA”, na który pozyskał prawie
•
2 miliony złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020.
Celem projektu jest rozbudowa zasobów geodezyjnych i kartograficznych, tak
by ułatwić
tworzenie i szybką aktualizację
Wystawa fotograficzna w Starostwie
Powiatowym
baz danych. Zakłada się także wprowadzenie e-usług obejmujących złoszenie pracy
ny
nie stanowi lub
zagrożenia
dla zdrowia.szybsze
Jednak
geodezyjnej
kartograficznej,
ze
względu na zagrożenie,
stwarzają wyroudostępnianie
danych zjakie
odpowiednich
baz
by
azbestowe
usunięte
z wszystoraz
dostęp powinny
do baz zostać
danych
Państwowego
kich
obiektów
w kraju do 31.12.2032
roku.
Zasobu
Geodezyjnego
i Kartograficznego
Nie usuwaj azbestu samodzielnie!!
w celu uzyskania niezbędnych informacji
Jeśli musisz usunąć wyroby azbestowe ze
do załatwienia sprawy w urzędzie. Realiswojego gospodarstwa, pamiętaj, że może
zacjadokonać
projektu
przyniesie
wielefirma,
korzyści
tego
tylko
specjalistyczna
któmieszkańcom
Powiatu
Tureckiego
Wora posiada uprawnienia, odpowiedni isprzęt
Wielkopolskiego.
ijewództwa
przeszkolonych
pracowników. Wdrażanie
innowacji
jakość
i dostępność
Tylko takapodniesie
firma może
prawidłowo
usunąć
usług świadczonych
przez
urząd, a także
azbest
nie narażając na
niebezpieczeństwo
• międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowo- Ciebie,
Twoichdobliskich
i sąsiadów.
doprowadzi
usprawnienia
komunikacji
twory o wysokiej złośliwości).
Wsparcie finansowe
z klientami.

Kto jest zagrożony?
Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na
charakter wykonywanej pracy, ale i te, które
Dlaczego azbest jest niebezpieczny?
Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych narażone są na długotrwałe wdychanie włózanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są kien azbestowych o małym stężeniu lub na
praktycznie niezniszczalne. Obecnie wia- krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich
domo, że może być szkodliwy dla zdrowia. bardzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że wyOddychanie powietrzem, w którym znajdują konując wielokrotnie drobne naprawy w matesię niewidzialne
dla oka włókna azbestu pro- riale zawierającym azbest, czy też mieszkając
Skład redakcyjny:
wadzi
do szeregu
poważnych
chorób
układu lub spędzając wakacje w okolicy, gdzie w pobliPatrycja
Pawlaczyk,
Izabela
Gradecka
żu znajduje się nielegalne wysypisko wyrobów
oddechowego:
Starostwo
Powiatowe
59
zawierających
azbest, zdrowie Twoje i Twojej
• pylicy
azbestowej
(azbesto- w Turku ul. Kaliska
Wydział Rozwoju i Edukacji
rodziny może być zagrożone. Im więcej włókien
zy),
azbestu wdychanych jest do układu oddechoe-mail: zmian
patrycja.pawlaczyk@powiat.turek.pl
• łagodnych
opłucnowego, tym większe ryzyko choroby, która może
wych,
Druk:
pojawić się nawet po 30 latach od momentu
• raka
płucLeonStudio.pl
(najpowszechkontaktu z wyrobami azbestowymi.
niejszy nowotwór złośliwy
Powiatprzez
Turecki
TECHNOLOGII
Azbest dobrze zabezpieczony
i nieuszkodzopowodowany
azbest),POWIAT INNOWACJI I NOWOCZENSYCH

POWIATOWE
PERSPEKTYWY

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających
azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na
terenie którego się znajdują. Istnieje jednak
możliwość uzyskania wsparcia finansowego
na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości znajdujących się na terenie
powiatu tureckiego. Kwota dofinansowania
przedsięwzięcia może wynieść do 100% koszPowiat
Turecki
jest na facebooku!
tów
demontażu
i odbioru
eternitu lub 100%
samego
odbioru
zdjętego
już eternitu.
Najnowsze
zdjęcia
i filmy,
aktualizacje
Gdzie można uzyskac informacji!
informacji, ciekawe inicjatywy, a także
Szczegółowe informacje na temat usuwana żywo
z powiatowych
imprez!
niarelacje
wyrobów
zawierających
azbest,
w tym
o Dołącz
profesjonalnych
oraz składowii obserwujfirmach
nasze działania
na:
skach
odpadów azbestowych można uzyskać
www.facebook.com/powiatturekpl
w urzędzie gminy oraz powiatu oraz na stronie
internetowej: www.bazaazbestowa.pl.

Znajdź
nas
na facebooku!
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INFORMACJE

Będzie bezpieczniej
Miliony
w drogi ! na drogach powiatowych!
C
O
oraz
i najważniejszeprac
– bezpieczniej, jeździ się po
kreslepiej,
letni sprawniej
to czas intensywnych
drogach naszego powiatu! Sukcesywnie znikają z otaczającego nas
na drogach powiatu tureckiego.
krajobrazu te fragmenty drogowej przestrzeni, które budzą niepokój i
Zakończył
się pierwszy
etapzmotoryzowanego
przebuprzysłowiową frustrację
każdego
jej użytkownika.
dowy
Smorawińskiego
w aTurku.
Zmieniaulicy
się infrastruktura
drogowa,
dotarcie do celu nie wymaga już
Zakres
prac czasu.
związany
z infrastrukturą
„podwójnego”
Przemierzając
mapę prac remontowych na drotechniczną
budowie
nowegach powiatu polegał
tureckiegonanależy
zatrzymać
się na chwilę, by spojrzeć na
to, czego
udałokolektora
się już dokonać
w ostatnimreczasie.
go
odcinka
deszczowego,
Wykazistniejącego
inwestycji i remontów
na sieci dróg powiatowych wykonowacji
odcinka kanalizacji
nanych
2017 r.
oraz
na wprzebudowie
sieci wodociągowej

i Nazwa
kanalizacyjnej.
zadania Wykonawcą prac było
Przedsiębiorstwo
Przebudowa drogiGospodarki
powiatowej Komunalnej
nr 4530P ul. Dąi browskiego
Mieszkaniowej
w
Aktualnie
rozw TurkuTurku.
– wykonano
dokumentację
poczęły
się
prace
drogowe
polegające
na
projektową.
ułożeniu
nowej
nawierzchni
jezdni,
chodRemont chodnika na ulicy Chopina w m. Turek.
nika i miejsc parkingowych. Wykonawcą
Przebudowa
drogi powiatowej nrBudowlane
4529P ul. Smozadania
jest Przedsiębiorstwo
rawińskiego w Turku.
ANBUD Sp. z o. o. z Konina. ZakończePrzebudowa
powiatowych:
ulicyzaplaSperczyńnie
realizacji ulic
wskazanej
inwestycji
skiego,
Plac
Zamysłów,
ulicy
Świętojańskiej
oraz
nowane jest w m-cu sierpniu br.
ulicy Słonecznej w miejscowości Dobra.
Trwa również przebudowa drogi Wrząca-Piętno. Wykonawca przystąpił do praPrzebudowa
drogi powiatowej
nr 4480P
Tuliszcy
nad przebudową
skrzyżowania
i budoków-Smaszew na odcinku Smaszew-Wróblina.
wą zatok autobusowych na tym odcinku
Przebudowa
drogi
powiatowej
4583P Dzierzdrogi.
Podjęto
także
wymianęnrkonstrukcji
bin-Smaszew-Wrząca
dł.
5,070km
od13+jezdni w miejscach przełomowych. Ter412do18+482 wraz z przebudową skrzyżowania
min zakończenia inwestycji zaplanowany
z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew-Piętjest
na koniecwlipca
2017 roku.
no-Malanów
m. Piętno.
Zakończyły się prace na na drodze poPrzebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszwiatowej w Russocicach. Aktualnie trwaków-Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tuliszjąków
roboty
wykończeniowe, powstaje ozna(II etap).
kowanie pionowe i poziome. Na podanym
odcinku drogi powstała już nowa naPrzebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiwierzchnia
jezdni, chodnik i skrzyżowanie
szew-Piętno-Malanów na odc. Grzymiszew-Pięttypu
rondo.
no dł. 2,89 km.
Z kolei przy drodze powiatowej nr
Przebudowa drogi-budowa chodnika wraz z od4494P na trasie Marcjanów-Mikulice
wodnieniem przy drodze pow. nr 3400P Kołow-Brudzew-Brudzyń
miejscowości Kawęczyn
trwastrona
budowa
w m. Cichów,
lewa.
chodnika wraz z kolektorem deszczowym.
Termin wykonania przewidziany jest na
Przebudowa drogi-budowa chodnika wraz z odkoniec
czerwca
roku.
wodnieniem
przebieżącego
drodze pow.
nr 4494P MarcjaWskazane
odcinki
dróg
powiatowych
nów-Mikulice w m. Kawęczyn.
są obecnie remontowane. Zwraca się zatem
uwagę drogi
na zachowanie
Przebudowa
powiatowej szczególnej
nr 4489P Malaostrożności,
o cierpliwość
i wyronów-Żdżary anatakże
odcinku
Miłaczew-Skarżyn.
zumiałość.
Wkrótce zostaną też podpisane umowy
i Przebudowa
rozpoczną siędrogi-przebudowa
prace nad:
chodnika prze
- drodze
przebudową
w miejscowościw m.
pow. nr drogi
4497P Przykona-Dobra
Wróblina;
Przykona.
- przebudową ul. Rogozińskiego w Tuliszkowie (II etap);
- Przebudowa
budową drogi
miejscowości
Cichów
drogiwpowiatowej
nr 4502P
Smulsko-Dąbrowica-Wygoda
na odcinku Smulsko(II etap);
- wykonano
dokumentację
projekto- -Boleszyn
przebudową
drogi na
odcinku Miławą.
czew – Skarżyn (II etap);
- remontem chodnika na ul. Chopina
w Turku.

Wartość zadania
21 525 zł
75 138 zł

496 757 zł

Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze 13 000 zł
pow. nr 4498P Kaczki Średnie-Przykona w m.
Kaczki Średnie - wykonano dokumentację projektową.
Razem inwestycje i remonty:

6.189.927 zł

Powiat Turecki w 2018 roku planuje podjąć kolejne inwestycje z
zakresu poprawy infrastruktury drogowej. Na liście znajdują się między innymi drogi: Malanów- Żdżary na odcinku Miłaczew- Skarżyn,
Tuliszków- Smaszew na odcinku Tuliszków - Wróblina, przebudowa
ul. Krasickiego w Tuliszkowie, budowa chodnika w miejscowości
Długa Wieś, budowa chodnika ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku
Smulsko- Boleszczyn, przebudowa drogi Sarbice- Słomów- Smulsko
w miejscowości Radyczyny, budowa chodnika w miejscowości Chylin
(dokumentacja projektowa) oraz chodnika przy drodze Malanów- Skarżyn- Żdżary w miejscowości Skarżyn. Przed mieszkańcami również
budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze Koło- BrudzewBrudzyń w miejscowości Brudzew (dokumentacja projektowa), wymiana nawierzchni chodnika na ul. Chopina w Turku oraz przebudowa
skrzyżowania ulic Dobrskiej i Uniejowskiej.

649 275 zł
W tym udział
Gminy Dobra
– 324 000 zł
149 955 zł

2 303 516 zł
W tym udział
Gminy
Miejskiej Turek
– 1 052 000 zł

Kawęczyn

208 616 zł
W tym udział
Gminy Tuliszków – 100 000 zł
199 034 zł

338 730 zł
W tym udział
Gminy Brudzew
– 172 321, 42 zł

Piętno

291 737 zł
W tym udział
Gminy Kawęczyn
– 100 000 zł

Dobra

20 295zł
W tym udział
Gminy Przykona – 15 000 zł
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Pw
w wydziale
wydziale komunikacji
komunikacji

otrzebujesz pomocy prawnika? Te informacje są dla Ciebie. W ubiegłym 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
pozwala
na przygotowanie dokumenGodziny pracy
Wydziału
Tuliszkowie.
Uprawnieni
będąKomunikacji
mogli uzyskać informacje
w zakresie:
pozwala
na przygotowanie
dokumenGodziny pracy
Wydziału
tów
niezbędnych
do przeprowadzenia
Poniedziałek
9.00
– 17.00doKomunikacji
prawa
pracy, przygotowania
rozpoczęcia działalności
gospodarczej,
tów
niezbędnych
do
przeprowadzenia
Poniedziałek
9.00
–
17.00
prawa
cywilnego,
ubezpierejestracji,
wyrejestrowania pojazdu
Wtorek
– Piątekspraw
7.30 –karnych,
15.30 spraw administracyjnych,
rejestracji,
wyrejestrowania
pojazdu
Wtorek
– Piątek 7.30
– 15.30
czenia
społecznego,
spraw
rodzinnych, prawa podatkowego
z wyłąlub
wymiany
dokumentu rejestracyjnelub
wymiany
dokumentu
rejestracyjneczeniem
spraw
podatkowych
związanych
z
prowadzeniem
działalności
go pojazdu.
Rejestracja pojazdów oraz wydawanie
go gdzie
pojazdu.
Rejestracja
wydawanie
gospodarczej.
W pojazdów
poniższym oraz
zestawieniu
prezentujemy
i kiedy
Zapewniona
jest możliwość wydrukodowodów
rejestracyjnych
i uprawnień
do
Zapewniona
jest możliwość wydrukodowodów
rejestracyjnych
i
uprawnień
do
można
skorzystać
z
usług
nieodpłatnej
pomocy
prawnej.
wania:
kierowania pojazdami odbywa się:

kierowania pojazdami odbywa się:
Poniedziałek 9.30 – 16.30
Poniedziałek
– 16.30
Wtorek
8.00 –9.30
14.00
Wtorek
8.00
–
14.00
Środa – Piątek 8.00 – 14.30
Środa – Piątek 8.00 – 14.30

---

W Wydziale Geodezji zapłacisz kartą i telefonem

C

zasy, w których nasi dziadkowie i babcie

• przechowywali
W celu zarejestrowania
lubpoduszce
wyrejestropieniądze w
już
• wania
Wodeszły
celupojazdu
zarejestrowania
lub
wyrejestrodawno
w niepamięć.
Nie
zawsze
klient wydziału
mamamy
możwania
pojazdu
wydziału
mawizymożprzy liwość
sobie gotówkę,
aklient
większość
z nas woli
płazarezerwowania
terminu
liwość
zarezerwowania
terminu
wizycić kartką
z
kilku
powodów.
Pierwszym
z
nich
ty telefonicznie dzwoniąc pod nr tel.
ty telefonicznie
nr tel.
jest bezpieczeństwo
– dzwoniąc
szanse
na pod
odzyskanie
63
222 33 70 oraz
za pośrednictwem
skradzionej
gotówki
są
nikłe,
a
karta
zawsze
63
222
33
70
oraz
za
pośrednictwem
internetu poprzez rejestrację na stronie
zabezpieczona
jest numerem
PIN, możemy
ją
internetu poprzez
rejestrację
na stronie
internetowej:
www.powiat.turek.pl.
też szybko
zablokować,
dzwoniąc
na
infolinię
internetowej:
www.powiat.turek.pl.
• Serwis
www.rejestracja.powiat.turek.pl
banku.
Kolejnym
powodem jest wygoda – nie
• Serwis
www.rejestracja.powiat.turek.pl
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 bądź prawo
jazdy w Wydziale Komunikacji w Turku.
Idąc dalej kartą płatniczą i telefonem można
też zapłacić w Wydziale Geodezji Starostwa
Powiatowego w Turku. Uruchomiony został
terminal płatniczy, za pomocą którego można
dokonywać płatności kartą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej, a dodatkowo płatności można również dokonywać
telefonem poprzez bankowość mobilną z wykorzystaniem usługi Paybynet. Niedługo będzie też uruchomiona płatność przez internet.

•
•

•
•

Skład redakcyjny:
Skład redakcyjny:
Patrycja
Pawlaczyk, Izabela Gradecka
Patrycja Pawlaczyk, Izabela Gradecka
Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59
Starostwo
Powiatowe
w Turku ul. Kaliska 59
Wydział
Rozwoju
i Edukacji
Wydział
Rozwoju
i
Edukacji
e-mail: patrycja.pawlaczyk@powiat.turek.pl
e-mail: patrycja.pawlaczyk@powiat.turek.pl
Druk: LeonStudio.pl
Druk: LeonStudio.pl
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Miłaczew

Powiat
Powiat
Turecki
Turecki
-- SMART
SMART
GEODEZJA
GEODEZJA

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

wania:
wypełnionego
wniosku
wypełnionego
wniosku
blankietu
opłaty
za rejestrację
blankietu
opłaty
za rejestrację
spisu dokumentów
koniecznych do
spisu
dokumentów
koniecznych do
przedłożenia w urzędzie
przedłożenia
w
urzędzie
Wprowadzono udoskonalenie związane
udoskonalenie
zWprowadzono
wnoszeniem na
stanowiskachzwiązane
obsługi
zzawnoszeniem
na
stanowiskach
pomocą kart płatniczych
opłatobsługi
związa pomocą
kart płatniczych
opłat
związanych
z rejestracją
pojazdów
i wydazanych
z
rejestracją
pojazdów
i
wydawaniem prawa jazdy.
waniem
prawa jazdy.
Za
pośrednictwem
strony www.powiat.
Za
pośrednictwem
strony www.powiat.
turek.pl można sprawdzić
bieżący
turek.pl
można
bieżący
stan kolejki (ilość sprawdzić
osób w kolejce
oraz
stan
kolejki
(ilość
osób
w
kolejce
oraz
aktualnie obsługiwany numer).
aktualnie obsługiwany numer).
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703 185 zł
W tym udział
Gminy Malanów – 200 000 zł

304 164zł
W tym udział
Gminy Przykona – 152 000 zł

ZZałatw
myślą osprawę
Was!
Załatw
sprawę

P
P

owiat Turecki realizuje kolejne etaowiat
Turecki
realizuje
kolejne etapy
projektu
„Powiat
Turecki-SMART
py
projektu
„Powiat
Turecki-SMART
GEODEZJA”, na który pozyskał prawie
na zktóry
pozyskał prawie
2GEODEZJA”,
miliony złotych
Wielkopolskiego
Re2
miliony
złotych
z
Wielkopolskiego
gionalnego Programu Operacyjnego Rena
gionalnego
Programu Operacyjnego na
lata
2014-2020.
lataCelem
2014-2020.
projektu jest rozbudowa zasoCelem
projektu ijest
rozbudowa zasobów geodezyjnych
kartograficznych,
tak
bów
geodezyjnych
i
kartograficznych,
tak
by ułatwić tworzenie i szybką aktualizację
by
ułatwić
tworzenie
i
szybką
aktualizację
baz danych. Zakłada się także wprowadzebaz e-usług
danych.obejmujących
Zakłada się także
wprowadzenie
złoszenie
pracy
nie
e-usług
obejmujących
złoszenie
pracy
geodezyjnej lub kartograficznej, szybsze
geodezyjnej
lub
kartograficznej,
szybsze
udostępnianie danych z odpowiednich baz
udostępnianie
z odpowiednich
baz
oraz
dostęp dodanych
baz danych
Państwowego
oraz
dostęp
do
baz
danych
Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Zasobu
Geodezyjnego
i Kartograficznego
w
celu uzyskania
niezbędnych
informacji
w
celu
uzyskania
niezbędnych
informacji
do załatwienia sprawy w urzędzie.
Realido
załatwienia
sprawy
w
urzędzie.
Realizacja projektu przyniesie wiele korzyści
zacja
projektu
przyniesie
wiele
korzyści
mieszkańcom Powiatu Tureckiego i Womieszkańcom
Powiatu Tureckiego
i Województwa
Wielkopolskiego.
Wdrażanie
jewództwa
Wielkopolskiego.
Wdrażanie
innowacji podniesie jakość i dostępność
innowacji
podniesie przez
jakośćurząd,
i dostępność
usług
świadczonych
a także
usług
świadczonych
przez
urząd,
a także
doprowadzi do usprawnienia komunikacji
doprowadzi
do
usprawnienia
komunikacji
z klientami.
z klientami.

Znajdź
Znajdź
nas
nas
na
na facebooku!
facebooku!

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