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Jak szybko i skutecznie uczyć się języków 
obcych? Jakie nazwisko jest najbardziej 

popularne w Niemczech? W jakim kraju tań-
czy się flamenco? I czy Francuzi rzeczywiście 
uwielbiają jeść żabie udka?

Jest takie miejsce na mapie powiatu turec-
kiego, które zamienia się w wielojęzyczne 
miasteczko edukacyjne, gdzie można znaleźć 
odpowiedź na wszelkie nurtujące pytania mul-
tikulturowe. Mowa oczywiście o przestrzeni 
boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Tur-
ku, które było głównym bohaterem drugiego 
etapu wydarzeń w ramach „Dni Języków Ob-
cych w Powiecie Tureckim”.

Rozbudzenie w dzieciach wewnętrznej mo-
tywacji do nauki języków obcych jest nie lada 
wyzwaniem. Kluczem do sukcesu może być 

W obecnej rzeczywistości społecznej zna-
jomość jednego języka obcego jest już 

niemal koniecznością. Wobec tego wymagana 
będzie umiejętności posługiwania się kilkoma 
językami. Tegoroczna konferencja “Języki 
obce do zadań specjalnych” odbyła z inicjaty-
wy Starosty Tureckiego Mariusza Seńko i Dy-
rektor I Liceum Ogólnokształcącego w Turku 
Danuty Szczepanik. Panel dyskusyjny w lice-

(INTJO) Innowacje, Nowo-
czesne Technologie, Języki Obce, 
to trzy kluczowe obszary, które 
stanowią o przyszłości naszego 
powiatu. Wydaje się, że  to wła-
śnie w tym kierunku - w zakresie 
przemyślanej edukacji, nastawio-
nej na nowoczesność i niestan-
dardowe metody w kształceniu, 
wysoko wyspecjalizowane kadry, 
Przemysł  4.0  - należy szukać 
istotnych rozwiązań będących ko-
nieczną alternatywą dla kończącej 
się  ery paliwowo – energetycznej 
w powiecie tureckim. Idea łącze-
nia w/w kompetencji, jakże po-
trzebnych  na dzisiejszym rynku 
pracy, jest  istotna dla  działań 
podejmowanych przez władze sa-
morządu powiatowego we współ-
pracy z przedsiębiorcami, insty-
tucjami wspierającymi, w celu 
budowania „nowej gospodarki” 
opartej na wiedzy i innowacyjno-
ści i wyposażenie mieszkańców 
powiatu tureckiego, a zwłaszcza 
dzieci i młodzież w kompetencje 
potrzebne do przeprowadzenia tej 

INTJO – to nasza przyszłość!!

istotnej zmiany.
W realizowanej strategii Po-

wiatu, ważną rolę odgrywają zna-
czące inwestycje w  infrastrukturę 
edukacyjną, w szczególności do-
tyczące nowoczesnych technolo-
gii i innowacyjności w kształce-
niu zawodowym, możliwe dzięki 
dofinansowaniu w ramach WRPO 
na lata 2014-2020, popularyzacja 
wiedzy w obszarze nowych tech-
nologii i innowacyjnej gospodar-
ki  wśród mieszkańców powiatu 
tureckiego w formie otwartych 
pikników, konferencji, dyskusji 
panelowych (Piknik Innowacji 
i Techniki, Wiosna z Techniką), 
wspieranie rozwoju szeroko poj-
mowanego handlu zagraniczne-
go w tym branży logistyczno – 
spedycyjnej, nauka co najmniej 
dwóch języków obcych w tym 
języka niemieckiego jako najbar-
dziej wiążącego nasz region z ob-
szarem europejskiej współpracy 
gospodarczej.

Istotnym przedsięwzięciem 
zmierzającym do upowszechnie-

nia podjętych już działań jest in-
westycja powiatu, w porozumie-
niu z samorządami gminnymi, 
w edukację wielojęzyczną. Zaini-
cjowanie wsparcia  nauki języka 
niemieckiego w ramach pilotażo-
wego programu nauczania dru-
giego języka obcego już od klasy 
I szkoły podstawowej zaowoco-
wało od września 2017 r. urucho-
mieniem dodatkowych godzin we 
wskazanych przez organy prowa-
dzące klasach I – III, a w niektó-
rych gminach (Dobra, Tuliszków) 
wprowadzeniem nauki dwóch ję-
zyków obcych (niemiecki, angiel-
ski) we wszystkich klasach I – VI 
szkoły podstawowej.

Szukać przykładów dobrych 
praktyk tzn. korzystać ze spraw-
dzonych rozwiązań, doświad-
czeń innych, czerpać pomysły, 
modyfikować i wdrażać własne. 
Zawiązana współpraca z Instytu-
tem Goethego to wsparcie w ob-
szarze metodyki nauczania języka 
niemieckiego dla wszystkich na-
uczycieli germanistów z powia-
tu tureckiego. Model programu 
wielojęzyczności Miasta Szcze-
cina to inspiracja do budowania 
na naszym powiatowym  gruncie 
stabilnego fundamentu edukacji 
wielojęzycznej od początku, czyli 
od pierwszoklasistów. Wymiany 
partnerskie (Niemcy, Estonia, Ir-

Wielojęzyczne 
Miasteczko Edukacyjne

nauka poprzez zabawę. Młodzi ludzie podczas 
kolejnego już pikniku mieli okazję bawić się 
z ILO i Powiatem Tureckim językami. Po-
wiatowa akcja o charakterze outdoorowym 
okazała się strzałem w dziesiątkę bowiem 
dzieci, ich rodzice i opiekunowie przekonali 
się jak fascynująca jest różnorodność języ-
kowa i narodowa. Młodzi pasjonaci języków 
odwiedzający sektor geograficzny odbywali 
niecodzienną podróż po świecie, pełną wrażeń 
i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Poznawali 
nazwy przeróżnych krain i ich stolic w języ-
kach obcych. Na odważnych czekały zagadki 
i gry wymagające wykazania się wiedzą histo-
ryczną, przyrodniczą i kulturową. Kto twier-
dził, że nauki ścisłe zawsze były dla niego 
czarną magią mógł razem z Harrym Potterem 

Konferencja 
„Języki obce do zadań specjalnych” z konkretnymi efektami

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 mię-
dzynarodowy i dotyczyło współpracy, korzy-
ści i możliwości płynących z tej współpracy. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. 
zastępca dyrektora Kuratorium Oświaty w Po-

landia, Belgia, Francja), wizyty 
studyjne (Wolsztyn, Szczecin), 
współpraca z Polsko – Niemiecką 
Izbą Gospodarczą, doświadcze-
nie, wiedza i marka nowocze-
snych, lokalnych firm Siemens, 
InfoBase, które „znaczą” na ryn-
ku Industry 4.0. – to sprawdzone 
wiarygodne wsparcie dla dokonu-
jącej się makroewolucji. Wszyst-
ko razem zaś  składa się na zupeł-
nie nowy obraz naszej lokalnej 
powiatowej rzeczywistości, która 
stara się stworzyć  młodemu po-
koleniu odpowiednie warunki do 
rozwoju, wychodzi naprzeciw  
wymagającym realiom  rynku 
pracy i jednocześnie dba o tech-
nological progress. 

wykonywać doświadczenia chemiczne i fi-
zyczne. Niekwestionowany król matematyki 
– Pitagoras zachęcał do udziału w interaktyw-
nych łamigłówkach i rebusach. Nie zabrakło 
także atrakcji dla artystów. Kurs rysunku i ma-
larstwa ze sztalugami cieszył się dużym za-
interesowaniem, a w myśl zasady, aby łączyć 
przyjemne z pożytecznym – dzieci uczyły się 
przy okazji malowania nazw kolorów w róż-
nych językach. Uczestnicy pikniku mogli tak-
że sfotografować się z gwiazdami piłki nożnej. 
Uwagę najmłodszych skupiały bajki czytane 
w różnych językach. Baśniowy Kopciuszek to 
dla młodych Włochów – Cenerentola, dla dzie-
ci z Niemiec – Aschenputtel, a dla ich rówie-
śników znających język angielski to po prostu 
– Cinderella. Natomiast fani sportu sprawdzili 
swoje umiejętności grając w mini golfa oraz 
biorąc udział w turnieju boule. Co więcej, 
uczniowie pod okiem doświadczonego trene-
ra wykonali pokaz JUDO. Niekwestionowaną 
gwiazdą pikniku był  - prezenter polskiej tele-
wizji – Tomasz Zubilewicz, z którym można 
było przeprowadzić prezentację pogody. Go-
śćmi wyjątkowymi byli również przedstawi-
ciele ze szkoły niemieckiejw Fuldzie. Śmiało 
można stwierdzić, że języki obce w powiecie 
tureckim zostały po raz kolejny oswojone. Re-
alizacja idei nauki języków obcych przez całe 
życie oraz inspirowanie środowiska wspierają-
cego efektywność w tym obszarze są niezmier-
nie istotne w procesie budowania potencjału 
kapitału ludzkiego. Nie ma lepszego sposobu 
na zachęcenie do nauki niż otwarte spotkania 
językowe, które pokazują, że edukacja wcale 
nie musi być nudna i męcząca.

znaniu Delegatura w Koninie Agnieszka Mi-
recka – Katulska, Radna Powiatu Tureckiego 
Aneta Seńko, członek zarządu Ambro Logi-
stics Janusz Ambroziak, Dyrektor Sun Garden 
Witold Jarecki, Prezes Mirandy Piotr Bąk oraz 
wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu 
tureckiego, kaliskiego, poddębickiego, sie-
radzkiego, a także kierownicy i dyrektorzy 
jednostek oświatowych, nauczyciele, praktycy 

Gość specjalny pikniku - Tomasz Zubilewicz

Szanowni Państwo! Drodzy 
Czytelnicy! 

Powiat Turecki wchodzi  
w Nowy Rok 2018 z kolejnymi 
dokonaniami, zrealizowanymi ini-
cjatywami i nowymi propozycjami. 
Kolejny numer Powiatowych Per-
spektyw 3/2018 to zbiór najistot-
niejszych informacji w obszarze 
edukacji wielojęzycznej, innowacji 
technologicznych, inwestycji dro-
gowych i tych dotyczących szpita-
la, korzyści płynących z realizowa-
nych projektów unijnych, inicjatyw 
lokalnych i środowiskowych, dzia-
łań kulturalnych i kulinarnych, 
a także niezbędnych informacji 
w zakresie świadczonych przez Po-
wiat Turecki usług. W tym numerze 
przeczytacie m.in. o: 
• idei wielojęzyczność w naszym 

powiecie i wielu podjętych ini-
cjatywach w tym obszarze;

• innowacjach edukacyjnych;
• inwestycjach Powiatu Tureckie-

go w infrastrukturę drogową;
• wielkich zmianach w turkow-

skim szpitalu; 
• celach, które zostały zrealizo-

wane z wielkim sukcesem;
• efektach projektów unijnych; 
• zupełnie nowej odsłonie Po-

wiatowej Biblioteki Publicznej 
w Turku;

• aktywności seniorów;
• sukcesach kulinarnych;
• wielu przydatnych informacjach 

natury prawnej. 
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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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Jaka jest alternatywa dla społeczeństwa, któ-
re stoi w obliczu końca przemysłu paliwo-

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

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

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

minęły dawno bezpowrotnie, a w gospo-
darstwach królują prawdziwe cuda techniki. 
O erze precyzyjnego rolnictwa, czyli zarzą-
dzaniu pracą na roli wspomaganym kompu-
terowo uczy się młodzież, która wiąże swą 
przyszłość z nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi. Wiadomo jednak, że teoria 
to podstawa ale dopiero praktyka daje kon-
kretne umiejętności. Dlatego też Powiat Tu-
recki dba o rozwój edukacji i poszerza bazę 
dydaktyczną szkół, po to, żeby młodzież mo-
gła zdobywać przyszłościowy zawód ucząc 

Agrotronika staje się faktem
Ponad 800 tysięcy zł na sprzęt rolniczy dla ZSR w Kaczkach!

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

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

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

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

się obsługi najnowszych maszyn.
Powiat Turecki pozyskał środki z dotacji 

unijnych i zakupił dla Zespołu Szkół Rol-
niczych w Kaczkach Średnich innowacyjne 
sprzęt rolniczy. Pod koniec ubiegłego roku 
dostarczono już do szkoły: ciągnik rolniczy 
wraz z geodezyjnym odbiornikiem GNSS 
i zawieszanym rozsiewaczem nawozów mine-
ralnych oraz maszyny rolnicze takie jak: prze-
trząsacz karuzelowy, zgrabiarka jednowirni-
kowa, owijarka bel samozaładowcza, wózek 
transportowy wannowy, agregat uprawowy 
czynny i siewnik punktowy o łącznej wartości 

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

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

O doświadczeniach związanych z wielojęzyczno-
ścią opowiadali uczniowie ILO

Uczestnicy spotkania dotyczącego INTJO

Przemysł 4.0 stanowi inteligentne połącze-
nie wielu technologii IT, jest złożonym 

rozwiązaniem powstałym na styku inżynierii, 
informatyki i wiedzy o zarządzaniu. Postępu-
jące procesy innowacyjnej industrializacji, 
skok technologiczny RFID (ang. Radio-frequ-
ency identification) w zakresie automatyzacji 
i nieskończone możliwości Internetu rzeczy 
uświadamiają, że edukacja powinna mieć wy-
miar interdyscyplinarny, a wąskie kształcenie 
w ramach jednej specjalizacji nie przystaje do 
potrzeb współczesnego rynku pracy.

Siemens – jako marka  rozpoznawana na 
całym świecie, słynąca z najnowocześniej-
szych rozwiązań technologicznych i lokalna 
firma z powiatu tureckiego – InfoBase Systemy 
Informatyczne, której właściciele są twórca-
mi wielomodułowego zintegrowanego syste-
mu informatycznego PULSAR, to przykłady 
firm, które są potentatami na rynku Industry 
4.0. Przedstawiciele firm Simens i InfoBase 
spotkali się pod koniec listopada z młodzieżą 
Zespołu Szkół Technicznych w Turku, żeby 
wskazać im jak wiele możliwości drzemie 
w nowoczesnych technologiach. Wśród zapro-
szonych prelegentów znaleźli się reprezentanci 
firmy Siemens: kierownik projektu RFID Da-
riusz Błoński, specjaliści Industry 4.0: Jarosław 
Majchrowski i Krystian Kupczyński oraz wła-
ściciele firmy InfoBase Systemy Informatycz-
ne – Łukasz Milczarek i Waldermar Werbiński. 

Automatyzacja  już trwa…
Warto zaakcentować, że InfoBase to przykład 
firmy, która potwierdza, że w naszym powiecie 
nie ma żadnych ograniczeń, a wręcz przeciwnie 
– istnieje szeroki wachlarz możliwości kształ-
cenia i zdobycia dobrej pracy. Spotkanie mło-
dzieży 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 wie-
dzy pozwalający na swobodne poruszanie się 
w świecie Industry 4.0. Starosta Turecki pod-
kreślał, że wszystkie te założenia i idee zawiera 
koncepcja INTJO, projekt Powiatu Tureckiego. 
Ponadto należy dodać, że z uczniami wiążą-
cymi swą przyszłość z nowoczesnymi tech-
nologiami chcą już współpracować potentaci 
Industry 4.0, czyli Siemens i InfoBase, którzy 
potrzebują wykwalifikowanych pracowników 
z branży inteligentnego przemysłu bo automa-
tyzacja nie zabiera pracy ludziom, lecz ją zmie-
nia. Przedstawiciele wskazanych firm nakreślili 
uczniom na czym polega wdrażanie nowocze-
snych rozwiązań przemysłowych w skompu-
teryzowanych firmach. Młodzież miała więc 
okazję doświadczyć tego, że rewolucja 4.0 to 
już nie tylko futurystyczne hasło, to dzieje się 
naprawdę!

Waldermar Werbiński prezes InfoBase Systemty Informatyczne prezentuje nowoczesne rozwiąza-
nia technologiczne stosowane w przemyśle

Najnowocześniejszy sprzęt
rolniczy dla ZSR w Kaczkach Śr.

Działania związane z INTJO będą możliwe 
dzięki wnioskowi, który Powiat Turecki 

złożył pod koniec grudnia ubiegłego roku na 
dofinansowanie z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 – OŚ Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 
8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwcze-
snemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrów-
nywanie dostępu do edukacji przedszkolnej 
i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie 
ogólne – w ramach, którego Powiat Turecki 
wystąpił jako lider i zaprosił wszystkie sa-
morządy z naszego powiatu do współpracy. 
Nauka zbudowana na fundamencie INTJO 
będzie się odbywała  w oparciu o wiele cie-
kawych metod m.in. o metodę CLIL (Con-
tent and Language Integrated Lerning), 
która dotyczy zintegrowanego kształcenia 
przedmiotowo – zintegrowanego opartego na 
jednoczesnym przekazywaniu treści z dzie-
dziny nauczanych przedmiotów i elementów 
języka obcego. Metoda ta jest rekomendowa-
na przez Komisję Europejską i wykorzystuje 
głównie zajęcia o charakterze warsztatowym, 
ćwiczeniowym, co pozwala na praktyczne 
wykorzystanie wiedzy teoretycznej. Kolejna 
to – Lernen durch Lehren – uczenie przez 
nauczanie, w której rolę nauczyciela przejmu-
ją uczniowie. Prowadzący zajęcia młodzi lu-
dzie – liderzy ustalają z nauczycielem tematy-
kę zajęć, samodzielnie przygotowują przebieg 
lekcji i materiały potrzebne do jej realizacji. 
Zadaniem ucznia prowadzącego nie jest wy-
głoszenie referatu, lecz zorganizowanie zajęć 
tak, aby pozostali uczniowie byli maksymal-
nie aktywni. Co ważne przekazywanie wiedzy 
technicznej dzieciom odbędzie za pośrednic-
twem języków obcych, które będą swoistym 
medium do pozyskiwania informacji w spo-
sób atrakcyjny dla młodego człowieka. 

Razem 
dla rozwoju
edukacji

Uczniowe ZST i SP4 w działaniu

Nowe horyzonty rozwoju
w kształceniu zawodowym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Program współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Poddzia-
łanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.
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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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Nadchodząca rewolucja przemysłowa jest 
bodźcem do stworzenia inteligentnego, 

wyróżniającego się na gospodarczej mapie 
Polski regionu. Intensywny rozkwit przedsię-
biorstw, postępująca mechanizacja i rozwój 
wielu dziedzin nauki stawiają wyzwania dla 
obszaru współczesnej edukacji, dlatego nie-
zmiernie istotna jest integracja tych środowisk. 
Ważne więc, aby praktyczne nauczanie zawo-
du przyszłych specjalistów mogło przebiegać 

Jak w celach edukacyjnych wykorzystać łap-
kę na muchy? Ile radości mogą przynieść 

metody aktywizujące nie tylko dzieciom ale 
i dorosłym? I przede wszystkim, jak w przy-
stępny i ciekawy sposób uczyć języków?

Aktywizujące metody nauczania języ-
ków obcych zgromadziły wielu germanistów 
i anglistów z terenu powiatu tureckiego na 
warsztatach metodycznych w ILO w Turku. 
Listopadowe zajęcia prowadziły Justyna Dłu-
gosz i Iwona Skiba, nauczycielki języka nie-
mieckiego i angielskiego Szkoły Podstawowej 
nr 61 im. Mikołaja Kmiecika w Szczecinie. 
Panie przyjechały na zaproszenie Starosty Tu-
reckiego i pracowników Wydziału Rozwoju 
i Edukacji, którzy mieli okazję uczestniczyć 
w obchodach Dni Współpracy Polsko – Nie-
mieckiej w Szczecinie. Z kolei w grudniu za-
jęcia dla nauczycieli z naszego powiatu popro-
wadziła ekspertka Programu Delfort Instytutu 
Goethego Agnieszka Krajewska.  

Warsztaty wyposażyły nauczycieli języ-
ków obcych w szereg narzędzi metodycz-
nych i teoretycznych, dzięki którym stworzyli 
ciekawy zestaw innowacyjnych pomysłów 
wychodzący naprzeciw utartym schematom 
lekcyjnym. Spotkanie obfitowało w szereg ak-
tywności praktycznych, było także doskonałą 
okazją do wymiany doświadczeń i omówienia 
koncepcji metod pracy z uczniami na lekcjach 
języków obcych. 

Cel – plan – realizacja
na najwyższym poziomie. Wobec tego Powiat 
Turecki nie przestaje inwestować w szkol-
nictwo i dostrzega konieczność wyposażania 
pracowni dydaktycznych w innowacyjne ma-
szyny, które będą umieli profesjonalnie ob-
sługiwać absolwenci szkół technicznych, gdy 
podejmą pracę zawodową.

Idea proinnowacyjności naszego powia-
tu uwidacznia się w konkretnych działaniach 
i przekłada się na rzeczywiste realizacje. Do 
pracowni obrabiarek skrawających w ZST 
zostały dostarczone tokarki i frezarki kon-
wencjonalne wraz z zestawami odpowiednich 
narzędzi. Tego typu obrabiarki wykorzysty-
wane są w  branżach przemysłowych i tech-
nologicznych z istotnym potencjałem rozwo-
jowym. Zakup nowoczesnego sprzętu wynosi 
709 353,30zł. Wiedza z zakresu obsługi kon-
wencjonalnych obrabiarek jest przydatna 
w każdym zawodzie związanym z mechaniką. 
Zarówno elektromechanicy, mechanicy sa-
mochodowi, technicy mechaniki, operatorzy 
obrabiarek skrawających czy nawet ślusarze 
powinni potrafić obsługiwać każdy rodzaj ob-
rabiarek. 

Do turkowskiego technikum dostarczono 
także wyposażenie do pracowni obrabiarek 
skrawających i maszyn skrawających sterowa-
nych numerycznie CNC. Zakup nowoczesnych 
maszyn: centrum pionowego 5-osiowego (ob-
rabiarka sterowana numerycznie) oraz tokarki 
sterowanej numerycznie wraz z niezbędnymi 
narzędziami wynosi łącznie 1 062 151,99 zł. 
Uczniowie dzięki nauce obsługi w/w sprzętu 
będą potrafili m.in. symulować procesy ob-
róbkowe, dzięki technologii projektowania 
3D. Z całą pewnością zakupione urządzenia 
znacznie rozszerzyły bazę dydaktyczną ZST 
w zakresie najnowocześniejszych urządzeń do 
obróbki materiałów.  

Nowoczesna metodyka języków obcych

Rozbudowa oraz modernizacja infrastruk-
tury edukacyjnej w zakresie kształcenia 

technicznego i ogólnego stanowi prioryte-
towe zadanie dla Powiatu Tureckiego, któ-
ry 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. Koszt inwestycji 
wyniósł 1.492.320,54zł. W oficjalnym prze-

Nowa odsłona budynku „E” w ZST w Turku

kazaniu budynku do użytku wzięli udział: 
Starosta Turecki Mariusz Seńko, Przewodni-
czący Rady Powiatu Tureckiego Tadeusz Ge-
bler, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
w Turku Wioletta Adamiak, radni Powiatu 
Tureckiego: Aneta Seńko, Marian Marczew-
ski, członkowie Zarządu Powiatu Tureckiego 
Daniel Kusz i Jan Konieczny, a także właści-
ciel firmy budowalnej KAR BUD Karol Kusz-
czyński i społeczność szkolna. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonał także wyjątkowy 
gości Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Koninie Mirosław Pawlak, który 
5/6 budynku, należącego do filii uczelni  prze-

Kaczkowska Grupa Filmowa
Kto jeszcze nie oglądał filmów produkcji 

KGF musi koniecznie to zrobić! Młodzi pa-
sjonaci sztuki audiowizualnej z Kaczek Śred-
nich uwieczniają w obiektywie kamery najcie-
kawsze wydarzenia z życia szkoły i powiatu. 
Są kreatywni, zabawni, a do tego piekielnie 
zdolni. Chcą uczyć się od najlepszych stąd 
też ich wizyta w Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 
Schillera w Łodzi. Nie znają słowa „niemożli-
we”, dlatego filmują nawet ekstremalne wyda-
rzenia, a wszelkie trudności spływają po nich 
jak po… kaczce. 

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 ro-
bót budowalnych wykonano prace z zakresu 
branży sanitarnej, budowalnej, elektrycznej 
i zagospodarowania ternu. Na korytarzu znaj-
duje się schodołaz – urządzenie, które sprawi 
przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. 
Ponadto celem zwiększenia bezpieczeństwa 
w szkole zamontowany został monitoring 
wizyjny. Sale dydaktyczne w budynku „E” 
zyskały innowacyjny wygląd dzięki  nowo-
czesnym i komfortowym meblom, tablicom 
magnetycznym i projektorom. Nowa prze-
strzeń budynku pozwoli na utrzymanie sys-
temu jednozmianowości i spowoduje, że 
uczniowie  nie będą musieli odbywać lekcji 
do późnych godzin wieczornych. W obliczu 
nowej reformy edukacji, nowo wyremonto-
wany i wyposażony budynek „E” będzie tak-
że przydatny po to, żeby w  roku szkolnym 
2018/2019 szkoła mogła przyjąć podwójny 
rocznik uczniów oraz ze względu na wydłuże-

nie cyklu kształcenia z 4- letniego technikum 
do 5 – letniego.

W ramach projektu w roku 2018 zostaną 
zakupione innowacyjne zestawy do pracowni 
kształcenia ogólnego. Szybsze i efektywniej-
sze nabywanie kompetencji w obszarze ję-
zyków obcych stanie się możliwe za sprawą 
innowacyjnego wyposażenia sali językowej, 
gdzie pojawi się cyfrowe laboratorium fone-
tyczne usprawniające ćwiczenia artykulacyjne 
i służące do rozróżniania dźwięków mowy 
oraz prawidłowej intonacji. Powstała infra-
struktura szkolna umożliwi realizację wielu 
dodatkowych funkcji edukacyjnych i pozwoli 
także na prowadzenie dodatkowych zajęć dla 
uczniów zdolnych w ramach kółek zaintere-
sowań oraz dla młodzieży o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. Zadanie zostało zre-
alizowane w ramach projektu „Innowacyjne 
i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie 
tureckim”  z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
9.3.3 – Inwestowanie w rozwój infrastruktury 
edukacji ogólnokształcącej.

Warto oglądać i warto posłuchać!

TV Sala 100
Uczniowie ILO emitują interesujące re-

portaże od 2013r., a ILO stanowi ośrodek rze-
telnej informacji szkolnej. Są wszędzie tam, 
gdzie dzieje się coś ważnego i interesującego. 
Przeprowadzają wywiady ze znanymi osobi-
stościami 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. 

Robotech ZST
Zafiksowani na punkcie automatyki, robo-

tyki i informatyki przyszli inżynierowie z Ze-
społu Szkół Technicznych w Turku prężnie 
działają w obszarze najnowszych rozwiązań 
technologicznych. Zajmują się nie tylko dzia-
łaniami konstruktorskimi ale również popula-
ryzują ideę innowacyjności wśród najmłod-
szych kreując wiele przedsięwzięć naukowych 
i promocyjnych.

Dostawa obrabiarek konwencjonalnych do 
pracowni w ZST

Obrabiarka CNC w turkowskim technikum

Korytarz w budynku E ZST w Turku

Oficjalne otwarcie nowego budynku szkoły

Sala dydaktyczna turkowskiego technikum

Spotkanie nauczycieli z ekspertką programu Delfort z Instytutu Goethego

Czwarte urodziny TV sala 100

Dominik Wróblewski, Kacper Okoński
i Sławek Frątczak z KGFw działaniu Szkolne koło RobotechWarsztaty metodyczne prowadzone przez szczecińskich wykładowców

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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W marcu 2017 roku Zespół Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych w Turku 

przystąpił do „Programu wyrównywania róż-
nic między regionami III” Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
W ramach obszaru B powyższego programu 
zaplanowano projekt o nazwie: „Likwidacja ba-
rier dla osób niepełnosprawnych – wewnętrzna 
platforma pionowa w budynku Zespołu Placó-
wek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku”. 

Głównym celem projektu było zapewnienie 
uczniom poruszającym się na wózkach inwalidz-
kich dostępu do wyższych kondygnacji budynku 
placówki, aby mogli w pełni korzystać ze wszyst-
kich pomieszczeń lekcyjnych, rehabilitacyjnych 
i rekreacyjnych oraz komunikować się z całą spo-

Edukacja oparta na wiedzy, dostosowana do 
wyzwań szybko zmieniającego się rynku 

pracy, wykorzystująca nowoczesne technolo-
gie i kompetencje językowe - to droga, którą 
podąża młodzieży z terenu powiatu turec-
kiego. Czasy wykonywania jednego zawodu 
przez całe życie i pracy w jednym przedsię-
biorstwie aż do emerytury już dawno odeszły 
do lamusa. Rynek wymaga coraz większej 
mobilności i elastyczności, które zapewniają 
konkurencyjność, wobec tego zdobywanie no-
wych kwalifikacji jest koniecznością. 

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych 
w Turku oraz Zespołu Szkół Rolniczych 
w Kaczkach Średnich zdobywali doświad-
czenie zawodowe i otrzymali sfinansowane 
przez Powiat Turecki stypendium pieniężne 
po odbytych stażach w firmach z największym 
potencjałem rozwojowym. Ponadto młodzież 
uzyskała także świadectwa ukończenia kursów 

Bliżej praktyki, bliżej umiejętności zawodowych, 
bliżej satysfakcjonującej pracy!

kwalifikacyjnych, które zwiększają szanse na 
zatrudnienie w wielu dynamicznie rozwija-
jących się branżach. Podczas gali podsumo-
wującej przedsięwzięcia, uczniowie z ZST 
w Turku oraz ZSR CKP w Kaczkach Śred-
nich otrzymali zaświadczenia potwierdzające 

kwalifikacje: do obsługi wózków jezdniowych 
podnośnikowych, a także w zakresie użytko-
wania obrabiarek sterowanych numerycznie 
i spawania oraz zaświadczenia o ukończeniu 
staży w poszczególnych przedsiębiorstwach 
oraz potwierdzenia odbycia szkoleń Lean Ma-
nufacturing. 

Staże pokazały młodzieży rzeczywiste 
warunki pracy w zawodach, w których się 
kształcą na co dzień w szkole, były także 
uzupełnieniem realizowanych praktyk, co 
w efekcie pozwoli na skrócenie czasu adapta-
cji przyszłych pracowników. Z kolei uzyskane 
świadectwa kwalifikacji zwiększą szanse na 
zdobycie dobrze płatnej pracy w różnych sek-
torach. Udokumentowany przebieg realizacji 
stażu daje możliwość wykazania dodatkowe-
go doświadczenia w dokumentach rekrutacyj-
nych. Krótko rzecz ujmując - bliżej praktyki, 
bliżej umiejętności zawodowych, bliżej satys-
fakcjonującej pracy!

Winda w ZPEW w Turku

Spotkanie podsumowujące aktywności uczniowskie w ZST w Turku
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Otwarcie Oddziału Chirurgii Ogólnej 

Sale dla pacjentów
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Program współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
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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!
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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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O tym, że rozbudowa infrastruktury spo-
łecznej jest niezmiernie istotna nie trzeba 

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

Historyczny boom inwestycyjny
w turkowskim szpitalu

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

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

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

Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu

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

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

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

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

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

Tureckiego

Tancerze z ILO

Dbamy o naszych sportowców!

Mistrzostwa Rejonu Konińskiego w Piłce Ręcznej

Zywcięska drużyna z ILO

Sala edukacyjna "Ognik" w Państwowej 
Straży Pożarnej w Turku to ważne miej-

sce, które przede wszystkim będzie służyło edu-
kowaniu najmłodszych mieszkańców naszego 
powiatu. Dzieci będą tu mogły uzupełnić i wy-

Ognik

Współzawodnictwo Sportowe Dzieci 
i Młodzieży Szkół Powiatu Tureckiego 

prowadzone i w całości finansowane przez 
Starostwo Powiatowe w Turku to cykliczne 
spotkania uczniów szkół z całego powiatu, 
które są doskonałą okazją do tego, by mło-
dzi, aktywni ludzie mogli sprawdzić się w roli 
sportowców. Oprócz rozgrywek na szczeblu 
powiatowym odbyły się także Mistrzostwa 
Rejonu Konińskiego w Piłce Ręcznej. Okazało 
się, że nie tylko fitness i aerobik są sportami 
najchętniej uprawianymi przez kobiety. O tym, 
że mogą zostać prawdziwymi mistrzyniami 
piłki ręcznej przekonały publiczność uczen-
nice biorące udział w zawodach rejonowych. 
Zmagania dowiodły, że na najwyższe wyróż-
nienie zapracowały dziewczęta z turkowskie-
go ogólniaka. 

Wyniki klasyfikacji sportowej: 
I   m-ce - ILO W Turku 
II m-ce - ZS Konin Kopernik 
III m-ce - ZSR Kaczki Średnie 

korzystać zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu 
przeciwdziałania pożarom, dowiedzą się także jak 
sobie radzić w sytuacjach zagrażających życiu. 
W uroczystym otwarciu sali uctzestniczyli 
funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej 
w Turku, reprezentanci środo-
wisk politycznych, samorządo-
wych, oświatowych, religijnych, 
a także przedstawiciele Powiatu 
Tureckiego. Warto dodać, że Po-
wiat Turecki realizuje zadania 
związane z ochroną przeciwpo-
żarową i wsparł przedsięwzięcie  
przekazując na stworzenie sali 
edukacyjnej „Ognik” środki fi-
nansowe w kwocie 10 tysięcy zł. 
Należy podkreślić, że przestrzeń 
"Ognika" powstała w ramach 
rządowego programu "Bezpiecz-
na +", który ma na celu popra-
wę bezpieczeństwa uczniów nie 
tylko w szkole ale i poza nią. W 
ramach programu w Państwowej Straży Pożar-
nej w Turku powstała sala edukacyjna do pro-

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

Sala edukacyjna „Ognik” w Państwowej Straży 
Pożarnej w Turku

wadzenia ciekawych, praktycznych zajęć dla 
dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego. Sala przypomina typowe mieszkanie 
wraz ze sprzętem i wyposażeniem, które mogą 
być źródłem zagrożeń. 

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

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

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

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

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

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

Gwoździem programu było Wielkie 
Grillowanie w wykonaniu finalisty IV 

I Powiatowe Kulinaria 
na Majówce w Kaczkach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Młodzi sportowcy z powiatu tureckie-
go zdominowali Mistrzostwa Rejonu 

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

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

Dumni z sukcesów młodzieży z powiatu 
tureckiego, składamy gratulacje!

Nasi 
siatkarze 
zdominowali 
Mistrzostwa 
Rejonu Konińskiego 
w Piłce Siatkowej

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

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

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

Kadra Powiatu Tureckiego składała się 
zawodników: Tadeusza Geblera, Andrzeja 

Miłośnicy tenisa stołowego
rywalizowali o Puchar Starosty Tureckiego

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

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

Wojtkowiaka, Michała Harasnego i Piotra 
Siwińskiego.

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

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

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

Puchar  Starosty  Tureckiego,  na  ręce 
Wójta  Gminy  Kawęczyn  Jana  Nowa-
ka  i  mistrzowskiej  drużyny,  uroczyście 
wręczył Starosta Turecki Mariusz Seńko.
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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.
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W poszukiwaniu dobrych praktyk wie-
lojęzyczności w Szczecinie

Szczecin - centrum transgranicznej koope-
racji, inicjator działań w obszarze wieloję-
zyczności i wreszcie miasto, o którym głośno 
w Polsce i w Europie. Co stanowi o sukcesie 
gospodarczym i społecznym tego miasta? 
Odpowiedź jest prosta – to właśnie edukacja 
wielojęzyczna jest siłą edukacyjną szczeciń-
skich szkół, placówek oświatowych. Jest to 
jednocześnie odpowiedź na wyzwania stawia-
ne współczesnemu kształceniu. Powiat Turec-
ki podobnie jak Miasto Szczecina stawia na 
budowanie kompetencji językowych, szcze-
gólnie na naukę języka niemieckiego i angiel-
skiego już od pierwszego etapu edukacyjnego. 
Żeby budować stabilny fundament edukacji 
w naszym powiecie trzeba zaczynać od po-
czątku, czyli od pierwszoklasistów. Szczeci-
nianie poszli nawet o krok dalej i dwóch języ-
ków obcych uczą się już przedszkolaki. O tym 
jak dobrze radzą sobie z nauką języków prze-
konali się delegaci z Starostwa Powiatowego 
w Turku obserwujący zajęcia otwarte z dzieć-
mi 6 – letnimi, które od marca 2016r. uczą 
się niemieckiego poprzez zabawę i nie miały 
żadnych obaw przed zaprezentowaniem swo-

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 
Zespołu Szkół Technicznych w Turku roz-
poczęło swoją działalność  w 2017 roku i od 
początku swojego istnienia, w ramach działań 
statutowych, intensywnie angażuje się w życie 
ZST, promuje i wspiera inicjatywy szkoły,  in-
tegruje społeczność szkolną, w tym pielęgnuje 
kontakty z absolwentami, a także dba o zdro-
wie oraz  kondycję intelektualną członków 
stowarzyszenia oraz emerytów i rencistów. 
W zakresie działalności na rzecz osób w wie-
ku emerytalnym stowarzyszenie zrealizowało 
pod koniec ubiegłego roku projekt  "Aktywny 
emeryt z duszą artysty”, który swoim zasię-
giem objął kilka obszarów.  

W ramach współpracy ze Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Młodzianowie prze-
prowadzono z grupą jego mieszkańców warsz-
taty z zakresu terapii zajęciowej. W wymienio-
ne działania zaangażowała się  grupa uczniów 
kształcących się w zawodach: technik usług 
fryzjerskich, technik przemysłu mody, technik 
usług gastronomicznych oraz technik cyfro-
wych procesów graficznych.  „Graficy” przyłą-

Co można robić przez 7 godzin 10minut 
i 50sekund w długi, zimny weekend? Słu-

chać audiobooków, które można wypożyczyć 
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku 
przy ul. T. Kościuszki 6, budynek B I Liceum 
Ogólnokształcącego. Biblioteka zyskała  zu-
pełnie nowe oblicze dzięki nowej lokalizacji 
(drugie piętro). Posiada więcej pomieszczeń, 
jest przestronna i przytulna. To idealne miej-

Emeryci
na start

czyli się do wykonania kartek z pozdrowieniami 
oraz życzeniami świątecznymi, które następnie,  
w imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów ZST, 
wręczono dyrektorowi SP ZOZ w Turku Grze-
gorzowi Gibaszkowi z prośbą o przekazanie 
chorym przebywającym na oddziałach.

Integralną częścią projektu, w ramach upo-
wszechniania turystyki, sportu i rekreacji, były 
także wyjazdy na basen do Uniejowa oraz nor-
dic walking, w którym wzięło udział kilkuna-
stu emerytów oraz grupa uczniów ZST pod 
opieką instruktora. Miłośnicy „marszu z kija-
mi” każdorazowo pokonywali trasę  wiodącą 

sprzed budynku szkoły aż do lasu w okolicy 
ulicy Chopina w Turku. Zrealizowane  zada-
nia arteterapeutyczne, rekreacyjne i sportowe 
oraz wspólnie spędzony czas  wpłynęły po-
zytywnie zarówno na beneficjentów przedsię-
wzięcia, jak i na wszystkich zaangażowanych 
w jego realizację. Przeprowadzenie projektu 
„Aktywny emeryt z duszą artysty” było możli-
we dzięki środkom finansowym przekazanym 
przez Powiat Turecki, który realizuje działania 
w obszarze polityki senioralnej, wspierającej 
aktywności osób starszych.

Uczestnicy projektu „Aktywny emreyt z duszą artysty”

Wypożycz audiobooki
i e-czytniki w zupełnie nowej 
bibliotece powiatowej

sce dla wszystkich moli książkowych, gdzie 
można spokojnie spędzić wolny czas z ulubio-
ną lekturą. 

Nie tylko książki w wersji papierowej! 
Przyjdź i skorzystania z bogatej oferty no-

wości wydawniczych. Znaleźć tutaj można 
książki z różnych dziedzin, zarówno powieści 
obyczajowe jak i sensacyjne, duży wybór fan-
tastyki i literaturę w językach obcych. Możesz 
także zapoznać się z interesującymi biografia-
mi znanych osobistości i z rozszerzoną ofertą 
literatury dla dzieci i młodzieży. Ciekawostką 
jest ostatnio utworzony dział komiksów. Dla 
uczniów i studentów polecamy literaturę na-
ukową, podręczniki pomocne w nauce. Biblio-
teka dysponuje 633 tytułami audiobooków. 
Każdy czytelnik może tez wypożyczyć czyt-
niki książek elektronicznych. 

Multimedialna przygoda z nauką języ-
ków obcych  

W ofercie biblioteki również propozycje 
rozpoczęcia nauki języków obcych z pakieta-
mi językowymi. Zestawy zawierają wysokiej 
jakości nagrania i programy multimedialny do 
nauki słówek, samodzielnego treningu wymo-
wy i ćwiczeń gramatycznych. 

Przyjdź do zupełnie odmie-
nionej Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Turku 
ul. Tadeusza Kościuszki 6

(drugie piętro)

Godziny otwarcia: 
poniedziałek, środa, czwartek, 

piątek 9. - 15.00
http://www.bibliotekapowia-

towa.turek.pl/ 

Z kraju i z zagranicy

ich zdolności językowych. Nowa baza kontak-
tów nawiązana podczas Forum Oświatowego 
w ramach Dni Współpracy Polsko - Niemiec-
kiej nakreśliła przed Powiatem Tureckim ob-
szary działania z kolejnymi partnerami, którzy 
skupiają się na realizowaniu i rozszerzaniu 
idei wielojęzyczności wśród społeczeństwa.

Estońskie rozwiązania edukacyjne naj-
lepsze w Europie
Dzieci uczą się tu programowania już 

w szkole podstawowej, prawo dostępu do 
internetu jest zagwarantowane przez kon-
stytucję, 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, 

w państwie, które od kilku lat jest globalnym 
liderem w dziecinie informatyzacji. Ale co 
łączy nasz powiat z Estonią? Odpowiedź jest 
prosta - to samo spojrzenie na edukację i roz-
wój społeczno – gospodarczy. Nie od dziś wia-
domo, że uczyć się należy od najlepszych stąd 
też przedstawiciele Powiatu Tureckiego wzięli 
udział w wizycie studyjnej z reprezentantami: 
urzędu w Parnawie, szkoły Pärnumaa Vocatio-
nal Education Centre oraz firm Note AS oraz 
Oshino Electronics. Estończycy nazywani są 
nie bez przyczyny cyfrowym społeczeństwem. 
Dzieci już od najmłodszych lat zdobywają 
wiedzę z zakresu informatyki. Programowanie 
jest na stałe wpisane do programu nauczania 
siedmiolatków. Ta regulacja oświatowa cieszy 
się wielkim poparciem ze strony firm informa-
tycznych, które są zainteresowane wczesnym 
etapem kształceniem swoich przyszłych pra-
cowników. W estońskim systemie edukacji 
duży nacisk kładzie się także na naukę języ-
ków obcych i tzw. „sztucznych” oraz rozwój 
kompetencji matematyczno - technicznych. 
Nie tylko edukacja w Estonii ma innowacyjny 
wymiar. Poza tym, cyfrowe usługi administra-
cyjne to zwyczajnie „norma”, nikt w Estonii 
nie czeka w kolejce, by zarezerwować miejsce 
w kolejce do urzędu czy lekarza. Do stworze-
nia cyfrowo - technologicznego obszaru dążą 
także władze Powiatu Tureckiego. Do turkow-
skiego szpitala zostanie wprowadzona cyfry-
zacja, podobnie jak w Wydziale Komunikacji 
i Geodezji Starostwa Powiatowego w Turku. 
W tym celu 19 grudnia została już podpisa-
na kolejna umowa w sprawie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej. Oznacza to, że już 
niedługo w powiatowym szpitalu będzie funk-
cjonował system, za pomocą którego udostęp-
nione zostaną pacjentom usługi: e-rejestracji 
i e-dokumentacji. 

Ministerstwo z Brandenburgii z wizytą 
w naszym powiecie
Działania w obszarze nowoczesnych 

technologii, rozkwit innowacyjnych przed-

siębiorstw, przeobrażenia gospodarcze w na-
szym regionie, a także sfera wielojęzyczności 
wsparta silną kooperacją z Instytutem Go-
ethego skłoniły przedstawicieli Ministerstw 
z Brandenburgii do odwiedzenia Powiatu Tu-
reckiego, jako tego regionu Wielkopolski, któ-
ry odznacza się nowoczesnymi rozwiązaniami 
w zakresie edukacji, współpracy europejskiej 
i funkcjonowania nowoczesnych firm. Przy-
kładem przedsiębiorstwa o innowacyjnym 
charakterze na terenie wiejskim w powiecie 
tureckim jest bez wątpienia Vet – Lab Bru-
dzew. Firma doktora Piotra Kwiecińskiego to 
laboratorium weterynaryjne o holistycznym 
podejściu do diagnostyki weterynaryjnej, któ-
re obejmuje swoimi działaniami badania ru-
tynowe 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 ak-
tywność doktora Kwiecińskiego w obszarze 
edukacji młodych pokoleń i jego zaangażo-
wanie w propagowanie idei wielojęzyczności. 
Sam zna języki obce i m. in. dzięki współpra-
cy zagranicznej odniósł duży sukces na euro-

pejskiej arenie naukowej. Na uwagę zasługuje 
fakt, że lekarz z Brudzewa objął stanowisko 
Wiceprezesa Europejskiej Unii Lekarzy We-
terynarii Wolnej Praktyki. Z całą pewnością 
jego kariera oparta na fundamencie wiedzy 
medycznej i wielojęzycznej może być wzorem 
dla młodzieży. W kwestii szkolnictwa zawo-
dowego, uwagę gości zwróciła nowoczesna 
baza dydaktyczna w ZST w Turku. Z kolei 
w centrum nowoczesnych rozwiązań w za-
kresie precyzyjnego rolnictwa w ZSR CKP 
w Kaczkach Śr. 

Edukacja oparta na innowacjach, zaawan-
sowanych technologiach, wielojęzycznym 
nauczaniu oraz rozkwit nowoczesnych przed-
siębiorstw pokazują, że Powiat Turecki jest 
rozpoznawany na arenie międzynarodowej.

Starosta Turecki, Dyrektor ZST w Turku oraz 
Członek Zarządu Powiatu Tureckiego w Esto-
nii podcza wizyty studyjnej w Parnawie z Liisi 

Kruusimägi - koordynatorem projektu Kutseha-
riduskeskus

Ministerstwo z Brandenburgii w klinice Vet Lab 
doktora Kwiecińskiego

Forum Oświatowe w ramach Dni Współpracy 
Polsko - Niemieckiej

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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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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Piła stała się niekwestionowanym centrum 
wyjątkowych smaków, a przede wszyst-

kich dobrej zabawy, za sprawą VII Festiwalu 
Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej. W wiel-
kim gotowaniu na pilskim stadionie wzię-
ło udział 12 zespołów z całej Wielkopolski, 
w tym również z Powiatu Tureckiego. Dru-
żyny przyrządzały dania, których smak na-
stępnie oceniało jury. Przygotowane potrawy 
i słodkości były prawdziwą ucztą nie tylko 
dla żołądków komisji oceniającej ale także 
dla oczu, bowiem reprezentanci powiatów za-
dbali o estetykę podania potraw. Był pieczony 
prosiak, dziczyzna, kluski z kapustą, czernina, 

Od około 10 lat w Bibiannie 
(gmina Malanów), zimowo-

-jesienną porą, organizowany jest 
Pierzok. Jest to impreza integra-
cyjna, kultywująca tradycyjne 
darcie pierza, a także oferująca 
szereg innych atrakcji. Kolejna 
edycja wydarzenia, zorganizo-
wanego tym razem przez Poro-
zumienie Kulturalno-Sportowe 
Orzeł Dziadowice-Folwark i spo-
łeczność sołectwa Bibianna, od-
była się 17 i 18 listopada 2017 
roku. Działanie współfinansowa-
ne było przez Powiat Turecki oraz 
Gminę Malanów.

Kulinarny sukces

W Bibiannie tradycja darcia 
pierza nie wymarła

Co roku za sprawą Pierzoka 
świetlica wiejska w Bibiannie 
zamienia się poniekąd w wehikuł 
czasu. Osoby, które znalazły się 
w jej gościnnych progach i tym 
razem, miały okazję przekonać 
się, jak przed laty mieszańcy wsi 
spędzali długie wieczory. Jedną 
z opcji było właśnie darcie pierza. 
Ta czynność była działaniem ze 
wszech miar pożytecznym. Oso-
by uczestniczące w Pierzoku nie 
tylko nadarły puchu na pierzynę 
czy poduszkę, ale też mogły po-
rozmawiać, pożartować, podzie-
lić się spostrzeżeniami i wymie-

Kuchnia ekologiczna kojarzy się jeszcze 
pewnie większości z dużym wydatkiem 

i wysiłkiem. Otóż Monika Mrozowska w swej 
książce „Ekonomiczna, ekologiczna kuch-
nia” przekonuje, że tak wcale nie musi być! 
Ponadto potrawy „eko” mogą być naprawdę 
smaczne, a co najważniejsze – zdrowe. Na 
tymże właśnie zdrowiu nam najbardziej zale-
ży. A więc – bądźmy zdrowi, bądźmy „eko”! 

Szanowni Państwo, Przepiśnik „Powiat 
Turecki tkany nożem” cieszył się bardzo dużą 
popularnością i uznaniem, dlatego też zbiera-
my przepisy do naszego kolejnego powiato-
wego zbioru przepisów, tym razem na smacz-
ne, sprawdzone „eko – dania” z niedrogich 
i nieprzetworzonych produktów ogólnie do-
stępnych i kojarzonych z naszym regionem. 
Konkurs adresujemy do Kół Gospodyń Wiej-
skich, stowarzyszeń i sołectw z terenu powia-
tu tureckiego. Jego finał odbędzie się podczas 
Powiatowej Majówki w Kaczkach Średnich. 

Szczegóły na stronie 
www.powiat.turek.pl
oraz pod nr tel.: 632223256. 

EKO…przepiśnik Powiatu Tureckiego

rogaliki z powidłami śliwkowymi, naleśniki 
czy ciasteczka z jabłkami. Komisja oceniała, 
przede wszystkim smak dań, ale także wyko-
rzystanie lokalnych produktów, kreatywność, 
pomysł, wygląd i zapach. W zmaganiach kuli-
narnych Powiat Turecki reprezentowały Panie 
ze Stowarzyszenia „Razem dla dzieci" z gmi-
ną Tuliszków (laureatki I Kulinariów Powiatu 
Tureckiego, które odbyły się podczas Majów-
ki Powiatu Tureckiego w ZSR w Kaczkach 
Średnich). Panie na stoisku Powiatu Tureckie-
go, na pięknie przystrojonym stole prezento-
wały czerninę oraz pierś z kaczki z pieczony-
mi ziemniakami i młodą kapustą, natomiast 

do konkursu na wielkopolską słodkość przy-
gotowały jabłecznik z jabłek z tuliszkowskich 
sadów. Dużą atrakcją na stoisku naszego po-
wiatu był wyjątkowy pokaz barmański prze-
prowadzony przez światowej sławy miksologa 
Karola Rybickiego. Obecni na VII Festiwalu 
Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w Pile 
i kibicujący „wyśmienitej” drużynie Powiatu 
Tureckiego - Starosta Turecki Mariusz Seńko 
i Dyrektor Wydz. Rozwoju i Edukacji Staro-
stwa Powiatowego w Turku Jacek Suszek - nie 
mieli wątpliwości, że reprezentacja naszego 
powiatu otrzyma wysokie notowania. Tak też 
się stało! Reprezentacja Powiatu Tureckiego 
zajęła II miejsce – gratulujemy sukcesu! Ko-
lejna edycja konkursu kulinarnego, już za rok, 
tym razem w Powiecie Średzkim.

Panie z Tuliszkowa zajęły II miejsce na VII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej

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

nić anegdotami.
Piątek 17 listopada był dniem 

typowo roboczym. Przybyłe do 
świetlicy panie zajęły się dar-
ciem pierza, a panowie – którzy 
nie mają aż tak zwinnych palców 
– postanowili spożytkować wie-
czór na grę w karty i warcaby.  
Wszystkie te działania wymagały 
skupienia i energii, więc uczestni-
ków Pierzoka w międzyczasie po-
silono piątkowymi, jarskimi po-
trawami: zupą śledziową, rybami, 
sałatkami warzywnymi, racusz-
kami z gziką itp. Sobota 18 listo-
pada była natomiast dniem nieco 

bardziej rozrywkowym i hucz-
nym. W gronie około 180-200 
gości tej części Pierzoka znaleźli 
się m.in. Starosta Mariusz Seńko 
oraz Przewodniczący Rady Po-
wiatu – Tadeusz Gebler. W sobotę 
również darto pierze, ale też ba-
wiono się podczas biesiady, którą 
uświetniły występy takich zespo-
łów, jak Jarzębinki z Dziadowic, 
Tradycja z Malanowa, Korzenie-
wianki z Korzeniewa, Stawiszy-
nianki ze Stawiszyna, Nie Umim 
Nic z Potworowa-Marcinowa. 
Nikt nie opadł z sił podczas tań-
ców, trwających do późnych go-
dzin nocnych, gdyż wcześniej po-
dano na stół pieczone kaczki, gęś, 
czerninę itp.

Podczas obu wieczorów od-
bywały się również rozgrywki 
w szachy i warcaby, tenisa sto-
łowego oraz piłkarzyki. Nie za-
brakło też zajęć plastycznych dla 
dzieci. Najmłodsi, wykorzystując 
farby, wycinanki, kleje, broka-
ty, bibułę, tworzyli barwne gęsi, 
kaczki i jaja, a twórcy najciekaw-
szych prac otrzymali nagrody 
książkowe, ufundowane przez 
zastępcę dyrektora Departamen-
tu Gospodarki Mieniem Urzędu 
Marszałkowskiego – Rafała Gila. 
Wsparcie organizacyjne i spon-
sorskie okazały także następu-
jące 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.

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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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, Izabela Gradecka

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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Mnóstwo dobrych, muzycznych uczuć

Mnóstwo dobrych uczuć, muzyką malo-
wane pejzaże emocji, prawdziwa uczta 

dla zmysłów i niecodzienne doświadczenie 
artystyczne – to jedynie część tego, czego do-
świadczyli 15 października 2017r. mieszkań-
cy powiatu tureckiego. Wypełnione po brzegi 
ławy słuchających i zafascynowanych magicz-
nym śpiewem chóralnym dowiodły, że koncert  
Poznańskich Słowików w Kościele pw. św. 
Barbary w Turku był ważnym wydarzeniem 
kulturalnym. Poznańskie Słowiki’ dobrze zna-

Szach i mat!

Powiat w obiektywie fotografa

Koncert w wykonaniu Poznańskich Słowików

ne wszystkim Wielkopolanom dają rocznie kil-
kadziesiąt koncertów. Śpiewały we wszystkich 
niemal krajach europejskich, a także w USA, 
Kanadzie, Korei Płd. oraz Japonii. Chór wystę-
pował dla koronowanych głów i prezydentów, 
a także wielokrotnie dla Jana Pawła II. Ponadto 
wykonuje dzieła mistrzów średniowiecznych, 
epoki renesansu, wokalno-instrumentalne arcy-
dzieła baroku, romantyzmu oraz kompozycje 
współczesne. Obecnie „Poznańskie Słowiki” to 
prawie stu śpiewających mężczyzn. Ich wspól-

ny sukces jest muzyczną wizytówką Polski. 
Koncert „Z dobrych uczuć” poświęcony pamię-
ci Stefana Stuligrosza w piątą rocznicę śmierci 
był swoistym majstersztykiem muzycznym, 
który zostanie w naszym powiecie zapamię-
tany przez długi czas. Organizatorami koncertu 
Poznańskich Słowików byli: Fundacja Chór Stu-
ligrosza, Starostwo Powiatowe w Turku oraz Pa-
rafia pw. św. Barbara w Turku. Przedsięwzięcie 
było współfinansowane przez Powiat Turecki 
oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?
Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych 

zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są 
praktycznie niezniszczalne. Obecnie wia-
domo, że może być szkodliwy dla zdrowia. 
Oddychanie powietrzem, w którym znajdują 
się niewidzialne dla oka włókna azbestu pro-
wadzi do szeregu poważnych chorób układu 
oddechowego:  
• pylicy azbestowej (azbesto-

zy),
• łagodnych zmian opłucno-
wych,
• raka płuc (najpowszech-
niejszy nowotwór złośliwy 
powodowany przez  azbest),Mistrzowie Ogólnopolskiego Festiwali Szachowego Rywalizacja szachowa dorosłych

i z ogromną koncentracją o tytuł 
mistrza szachownicy rywalizowa-
ło około 200 osób z całej Polski.

Zawodnicy rywalizowali w Klu-
bie "Barbórka" w Turku. Zacięta gra 
pozwoliła wyłonić Mistrzów Powia-
tu Tureckiego w kategoriach: dzie-
ci, młodzież, dorośli. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy i zapra-
szamy na kolejne rozgrywki sza-
chowe już za rok.  

Powiat Turecki stał się stoli-
cą szachów za sprawą XVIII 

Ogólnopolskiego Festiwalu 
Szachowego, który został zor-
ganizowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Turku i Turkowskie 
Towarzystwo Szachowe "Tęcza". 
W szachy grają wszyscy – dzieci, 
młodzież i dorośli. W skupieniu 

Czy urząd to miejsce tylko i wyłącznie do 
załatwiania spraw? Oczywiście nie bo-

wiem Starostwo Powiatowe w Turku zamieni-
ło się 30 listopada 2017r. w galerię sztuki. Sta-
rosta Turecki zaprosił uczestników konkursu 
fotograficznego „Niezwykła, zwykła przyroda 
Powiatu Tureckiego”, by dokonać oficjalnego 
podsumowania wyników i wręczenia nagród 
laureatom.

I miejsce zdobyła Natalia Krauze, która 
nadesłała zdjęcie obrazujące przyrodę Wiet-
chinina, a swą pracę opatrzyła pomysłowym 
tytułem – „Ciepła euforia”.

II miejsce powędrowało do Katarzyny 
Szulc za fotografię „Laguna” przedstawiającą 
kadr na zbiornik w Przykonie.

III miejsce na podium zajęła Magdalena 
Marciniak, której grafika ukazuje „Kapliczkę 

na starym dębie” w Zdrojkach Lewych.
Zwyciężczyni konkursu odjechała spod 

urzędu nowym rowerem. Z kolei  zdobywczy-
ni II miejsca otrzymała namiot turystyczny, 
torbę i plecak sportowy, natomiast plecak trek-
kingowy na wycieczki górskie powędrował do 
autorki zdjęcia „Kapliczki na starym dębie”. 
Nagrodzone i wyróżnione fotografie znalazły 
się w kalendarzu Powiatu Tureckiego na rok 
2018. 

Wystawa fotograficzna w Starostwie PowiatowymZywciężczyni konkursu „Niezwykła, zwykła
przyroda Powiatu Tureckiego” - Natalia Krauze

• międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej (nowo-
twory o wysokiej złośliwości).

Kto jest zagrożony?
Zachorować mogą nie tylko osoby, któ-

re miały kontakt z azbestem ze względu na 
charakter wykonywanej pracy, ale i te, które 
narażone są na długotrwałe wdychanie włó-
kien azbestowych o małym stężeniu lub na 
krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich 
bardzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że wy-
konując wielokrotnie drobne naprawy w mate-
riale zawierającym azbest, czy też mieszkając 
lub spędzając wakacje w okolicy, gdzie w pobli-
żu znajduje się nielegalne wysypisko wyrobów 
zawierających azbest, zdrowie Twoje i Twojej 
rodziny może być zagrożone. Im więcej włókien 
azbestu wdychanych jest do układu oddecho-
wego, tym większe ryzyko choroby, która może 
pojawić się nawet po 30 latach od momentu 
kontaktu z wyrobami azbestowymi.

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzo-

ny nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednak 
ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają wyro-
by azbestowe powinny zostać usunięte z wszyst-
kich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku.

Nie usuwaj azbestu samodzielnie!!
Jeśli musisz usunąć wyroby azbestowe ze 

swojego gospodarstwa, pamiętaj, że może 
tego dokonać tylko specjalistyczna firma, któ-
ra posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt 
i przeszkolonych pracowników. 

Tylko taka firma może prawidłowo usunąć 
azbest nie narażając na niebezpieczeństwo 
Ciebie, Twoich bliskich i sąsiadów. 

Wsparcie finansowe 
Koszty zabezpieczenia i w dalszej ko-

lejności usuwania wyrobów zawierających 
azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na 
terenie którego się znajdują. Istnieje jednak 
możliwość uzyskania wsparcia finansowego 
na demontaż, zbieranie, transport i uniesz-
kodliwienie wyrobów zawierających azbest 
z nieruchomości znajdujących się na terenie 
powiatu tureckiego. Kwota dofinansowania 
przedsięwzięcia może wynieść do 100% kosz-
tów demontażu i odbioru eternitu lub 100% 
samego odbioru zdjętego już eternitu.

Gdzie można uzyskac informacji!
Szczegółowe informacje na temat usuwa-

nia wyrobów zawierających azbest, w tym 
o profesjonalnych firmach oraz składowi-
skach odpadów azbestowych można uzyskać 
w urzędzie gminy oraz powiatu oraz na stronie 
internetowej: www.bazaazbestowa.pl.

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

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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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, Izabela Gradecka

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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Potrzebujesz pomocy prawnika? Te informacje są dla Ciebie. W ubie-
głym roku na terenie naszego powiatu funkcjonowały trzy punkty 

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

Z myślą o Was!

Czasy, w których nasi dziadkowie i babcie 
przechowywali pieniądze w poduszce już 

dawno odeszły w niepamięć. Nie zawsze mamy 
przy sobie gotówkę, a większość z nas woli pła-
cić kartką z kilku powodów. Pierwszym z nich 
jest bezpieczeństwo – szanse na odzyskanie 
skradzionej gotówki są nikłe, a karta zawsze 
zabezpieczona jest numerem PIN, możemy ją 
też szybko zablokować, dzwoniąc na infolinię 
banku. Kolejnym powodem jest wygoda – nie 
musimy nerwowo szukać przy kasie monet 
i banknotów, które obciążają nam portfel – po 
prostu wyciągamy kartę i płacimy. W dobie 
innowacji technologicznych bardzo popularne 
są także metody płatności telefonem. Dzięki 
terminalom można bezgotówkowo zapłacić na 
przykład za dowód rejestracyjny 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 tra-
dycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej, a do-
datkowo płatności można również dokonywać 
telefonem poprzez bankowość mobilną z wy-
korzystaniem usługi Paybynet. Niedługo bę-
dzie też uruchomiona płatność przez internet.  

W Wydziale Geodezji zapłacisz kartą i telefonem

Coraz lepiej, sprawniej i najważniejsze – bezpieczniej, jeździ się po 
drogach naszego powiatu! Sukcesywnie znikają z otaczającego nas 

krajobrazu te fragmenty drogowej przestrzeni, które budzą niepokój i 
przysłowiową frustrację każdego zmotoryzowanego jej użytkownika. 
Zmienia się infrastruktura drogowa, a dotarcie do celu nie wymaga już 
„podwójnego” czasu. Przemierzając mapę prac remontowych na dro-
gach powiatu tureckiego należy zatrzymać się na chwilę, by spojrzeć na 
to, czego udało się już dokonać w ostatnim czasie. 

Wykaz inwestycji i remontów na sieci dróg powiatowych wyko-
nanych w  2017 r.

Nazwa zadania Wartość zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ul. Dą-
browskiego w Turku – wykonano dokumentację 
projektową.

21 525 zł

Remont chodnika na ulicy Chopina w m. Turek. 75 138 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 4529P ul. Smo-
rawińskiego w Turku.

496 757 zł

Przebudowa ulic powiatowych: ulicy Sperczyń-
skiego, Plac Zamysłów, ulicy Świętojańskiej oraz 
ulicy Słonecznej w miejscowości Dobra.

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tulisz-
ków-Smaszew na odcinku Smaszew-Wróblina.

149 955 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierz-
bin-Smaszew-Wrząca dł. 5,070km od13+-
412do18+482 wraz z przebudową skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew-Pięt-
no-Malanów w m. Piętno.

2 303 516 zł
W tym udział 
Gminy Miej-
skiej Turek
– 1 052 000 zł

Przebudowa  drogi powiatowej nr 4480P Tulisz-
ków-Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tulisz-
ków (II etap).

208 616 zł
W tym udział 
Gminy Tulisz-
ków – 100 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymi-
szew-Piętno-Malanów na odc. Grzymiszew-Pięt-
no dł. 2,89 km.

199 034 zł

Przebudowa drogi-budowa chodnika wraz z od-
wodnieniem przy drodze pow. nr 3400P Koło-
-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów, strona lewa.

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

Przebudowa drogi-budowa chodnika wraz z od-
wodnieniem prze drodze pow. nr 4494P Marcja-
nów-Mikulice w m. Kawęczyn.

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Mala-
nów-Żdżary na odcinku Miłaczew-Skarżyn.

703 185 zł
W tym udział 
Gminy Mala-
nów – 200 000 zł

Przebudowa drogi-przebudowa chodnika prze 
drodze pow. nr 4497P Przykona-Dobra w m. 
Przykona.

304 164zł
W tym udział 
Gminy Przyko-
na – 152 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smul-
sko-Dąbrowica-Wygoda na odcinku Smulsko-
-Boleszyn - wykonano dokumentację projekto-
wą.

20 295zł
W tym udział 
Gminy Przyko-
na  – 15 000 zł

Miliony w drogi !
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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, Izabela Gradecka

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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Miłaczew

Dobra

Piętno

Kawęczyn

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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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, Izabela Gradecka

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

Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze 
pow. nr 4498P Kaczki Średnie-Przykona w m. 
Kaczki Średnie - wykonano dokumentację pro-
jektową.

13 000 zł

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 mię-
dzy 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- Skar-
żyn- Żdżary w miejscowości Skarżyn. Przed mieszkańcami również 
budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze Koło- Brudzew- 
Brudzyń w miejscowości Brudzew (dokumentacja projektowa), wy-
miana nawierzchni chodnika na ul. Chopina w Turku oraz przebudowa 
skrzyżowania ulic Dobrskiej i Uniejowskiej.
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