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W stronę nowoczesności i kompetencji przyszłości
Wkroczenie na rynek inteligentnych systemów i maszyn, rozwój narzędzi komunikacji globalnej oraz informatyzacja świata powodują, że przed 

obecnymi pracownikami i młodymi ludźmi wkraczającymi na rynek pracy stoi szereg wyzwań i oczekiwań.  Czasy, w których pracownik rozpo-
czynający karierę zamykał się w ramach swojego zawodu, bezpowrotnie minęły. Żeby utrzymać się na rynku pracy trzeba nauczyć się łączenia 
wielu kompetencji. Mowa tu m.in. o kompetencjach cyfrowych (związanych z branżą IT), a także o crossowaniu umiejętności, czyli zdolności 
łączenia i wykorzystywania wiedzy z wielu dziedzin, a także o uważnej pracy w tzn. szturmie informacyjnym, gdzie potrzeba zdolności selekcji, 
rozróżniania i filtrowania informacji. 

O tych istotnych dla nowoczesnego rynku pracy kwestiach dyskutowano na Konferencji zrealizowanej w ramach projektu „Nowoczesne techno-
logie…” , która odbyła się 14 marca w ZST w Turku pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Platforma porozumie-
nia i dialogu przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu zaowocowała interesującymi wystąpieniami prelegentów w tym: dr inż. Agnieszki 
Grzelczak z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Jakuba Gontarka – specjalisty ds. rynku pracy Departamentu Pracy, Dialogu  
Spraw Społecznych Konfederacji Lewiatan, Mirosława  Pawlaka – Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Witolda Jareckiego 
– dyrektora firmy Sun Garden, Waldemara Werbińskiego – prezesa firmy InfoBase. 

Nazwa projektu
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem  rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów 
tureckiego i kolskiego
Cel projektu
Głównym celem projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego
poprzez inwestowanie w szkolnictwo kształcenia zawodowego
Beneficjent
Realizowany w partnerstwie powiatów tureckiego i kolskiego
Wartość
15 000 000,00 PLN
Koszty niekwalifikowalne
1 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania
13 300 000,00 PLN - dofinansowanie ze środków europejskich
Procent dofinansowania
95% - dofinansowanie ze środków europejskich
Projekt realizowany w ramach programu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
oraz poddziałania:
WRPO 9.3.2 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego
Lata realizacji
2017 – 2018
Głównym zamierzeniem projektu realizowanego przez Powiat Turecki i Powiat Kolski jest  doposażanie pracowni, a tym 
samym rozwijane kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako 
brtanże o największym potencjale rozwojowym i w branżach strategicznych dla regionu.
Szkoły, które są objęte projektem to:
Zespół Szkół Technicznych w Turku
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego   w Kaczkach Średnich
Zespół Szkół Technicznych w Kole



Konferencja stała się też okazją do podpisania listu intencyjnego między przedstawicielami Powiatów: Tureckim, Kolskim, Konińskim i Miasta Ko-
nina. Deklaracja wzajemnej współpracy  to nic innego jak wspólne działania zmierzające do efektywnego rozwiazywania problemów Wschodniej Wiel-
kopolski w szczególności w obliczu zagrożeń wynikających z likwidacji przemysłu paliwowo – energetycznego, to także solidny pomost, po którym 
śmiało będą mogli kroczyć młodzi ludzie mierzący się z dorosłością, wyzwaniami rynku pracy, kompetencjami przyszłości i wymogami nowoczesności.
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Porozumienie włodarzy Powiatów Tureckiego, Kolskiego, Konińskiego oraz Miasta Konina   

Konferencja Kompetencje przyszłości szansą rozwoju dla Wschodniej Wielkopolski



Edukacyjny
krok milowy
Pracownia obrabiarek konwencjonalnych 

z najnowocześniejszymi frezarkami i to-
karkami w ZST  -  już otwarta! Symbolicz-
nego przecięcia wstęgi w ramach Konferencji 
„Kompetencje  przyszłości  szansą  dla  roz-
woju  Wschodniej  Wielkopolski” dokonali: 
Starosta Turecki Mariusz Seńko, Starosta Kol-
ski Wieńczysław Oblizajek,  Dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych Wioletta Adamiak, Prze-
wodnicząca Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego Zofia Szalczyk, Wicekurator Oświa-
ty w Poznaniu Krzysztof Błaszczyk, oraz 
Prezes firmy ZDT TOP Poręba Beata Kaliszuk. 
Tego typu obrabiarki wykorzystywane są w  
branżach przemysłowych i technologicznych 
z istotnym potencjałem rozwojowym. Wiedza 
z zakresu obsługi konwencjonalnych obrabia-
rek jest przydatna w każdym zawodzie związa-
nym z mechaniką. Zarówno elektromechanicy, 
mechanicy samochodowi, technicy mechaniki 
i chłodniki, operatorzy obrabiarek skrawają-
cych czy nawet ślusarze powinni potrafić ob-
sługiwać każdy typ obrabiarek. Zatrudnienie 
takich specjalistów oferują liczne przedsię-
biorstwa branży maszynowej, transportowej, 
produkcyjnej. Obrabiarek konwencjonalnych 
używają również lokalni przedsiębiorcy z na-
szego powiatu do wytwarzania wielu produk-
tów przemysłowych. Solidne wykształcenie 
w konkretnym zawodzie i znajomość obsługi 
najnowocześniejszych maszyn to krok milowy 
na  drodze  do  zdobycia  satysfakcjonującej 
pracy. 

Idea „automatyzacji i robotyki procesów 
technologicznych” jest jedną z najistotniej-
szych, najbardziej przyszłościowych Kra-
jowych  Inteligentnych  Specjalizacji usta-
nowionych przez Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju, którą sukcesywnie wdraża Powiat 
Turecki do szkół ponadgimnazjalnych. Odda-
nie do użytku nowoczesnego sprzętu obrabia-
rek sterowanych numerycznie ma kapitalne 
znaczenie dla naszej gospodarki, ale również 
dla całego procesu kształcenia. Zakup najno-
wocześniejszego sprzętu CNC do pracowni 
turkowskiego technikum, czyli centrum pio-
nowego 5 – osiowego oraz tokarki sterowanej 
numerycznie wraz z niezbędnymi narzędzia-
mi, to kolejna nowoczesna inwestycja w szkol-
nictwo zawodowe. Dzięki technologii stero-
wania 3D uczniowie będą mogli symulować 
procesy obróbkowe. Umiejętność obsługi tych 
urządzeń to  innowacyjna droga do zdobycia 
satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. We 
współczesnej działalności przemysłowej tego 
typu maszyny znajdują zastosowanie w wielu 
branżach, począwszy od przemysłu  maszy-
nowego  i  mechanicznego (wytwarzanie ele-
mentów, części zamiennych i akcesoriów do 
budowy innych maszyn), poprzez przemysł 

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych

Prezentacja efektów pracy obrabiarki CNC 

transportowy,  kolejowy  i  lotniczy (produk-
cja precyzyjnych elementów metalowych do 
pociągów i samolotów), a skończywszy na 
innych dziedzinach gospodarki, takich jak me-
blarstwo    czy  dekarstwo. Procesy związane 
z obróbką metali są niezbędne również w prze-
myśle elektronicznym i energetyce. Władzie 
Powiatu Tureckiego upatrują szans rozwoju 
regionu m.in. właśnie w obszarze automatyza-
cji, robotyzacji i obróbki materiałów. Lokalne 
firmy z terenu powiatu tureckiego także korzy-
stają z układów sterowania numerycznego do 
wytwarzania swoich produktów. Kształcenie 

na tego typu maszynach jest przedostatnim 
etapem w procesie edukacji zawodowej m.in. 
w zawodach: mechatronik, mechanik, opera-
tor obróbki skrawaniem, ślusarz, frezer. War-
tością dodaną przedsięwzięcia, jest prowadze-
nie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 
dorosłych z obsługi maszyn w ZST w Turku. 
To właśnie rozwój gospodarki opartej na 
nowoczesnych technologiach i wiedzy jest 
alternatywą  dla  końca  przemysłu  paliwo-
wo – energetycznego w naszym regionie jak 
również szansą, by w naszym regionie pojawił 
się inwestor z branży obróbki materiałów.
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Rewolucji edukacyjno-technologicznej
w ZST w Turku ciąg dalszy

Lekcja informatyki z wykorzystaniem nowych komputerów

Nowoczesna pracownia informatyczna

Powyższe zadnia zostały zrealizowane w ramach projektu: "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego 
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, współfinansowa-

nego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Powiatu Tureckiego. 

Innowacyjne kształcenie młodzieży w po-
wiecie tureckim to  priorytety, które Sa-

morząd Powiatu Tureckiego realizuje z suk-
cesem. W nowoczesnej edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju ważne są nie tylko 
wiadomości (teoretyczne podstawy), ważne jest 
także aby uczeń kończąc szkolę był wyposażony 
w umiejętności umożliwiające mu funkcjono-
wanie w dynamicznie rozwijającym się świecie. 
Warto więc uświadomić sobie, że kształtowanie 
tych umiejętności możliwe jest głównie przez 
zastosowanie w procesie dydaktycznym inno-
wacyjnych metod kształcenia z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii. 

W ramach projektu „Nowoczesne techno-
logie...”, ZST w Turku wzbogacił  się o wy-
posażenie 6 klasopracowni (trzy informatyczne, 
ekonomiczna, logistyczna i handlowa) w nowo-
czesny sprzęt komputerowy.
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Uczniowie ILO mieli przyjemność przeprowadzić wywiad z synem prof. Bartoszewskiego

O niekwestionowanym autory-
tecie i wielkim Polaku uczyli 

się uczniowie szkół podstawowych 
i średnich, a 28 lutego br. spotka-
li się na podsumowaniu konkursu 
pt. „Władysław  Bartoszewski 
–  Życie  i  działalność”, którego 
organizatorem był Starosta Turec-
ki Mariusz Seńko. W uroczystości 

Władysław Teofil Bartoszewski
gościem Powiatu Tureckiego

Władysław Teofil Bartoszewski i uczniowie nagrodzeni w konkursie

udział wzięli: dr Władysław Teofil 
Bartoszewski - historyk, antropo-
log, dyrektor Studiów Polsko-Ży-
dowskich w Oxfordzie, syn profe-
sora Władysława Bartoszewskiego, 
Robert Żurek  - historyk, członek 
Zarządu Fundacji “Krzyżowa” 
dla Porozumienia Europejskiego, 
przedstawiciele samorządów lo-

kalnych, wójtowie i burmistrzowie 
z naszego powiatu. Najważniejszą 
lekcją historii, jaką mieli okazje 
odbyć uczniowie przystępujący do 
konkursu była rozmowa z Włady-
sławem Teofilem Bartoszewskim, 
dotycząca relacji ojciec – syn. - Pa-
nie profesorze, pana wartości i po-
glądy wciąż brzmią. Jako młode 

pokolenie chcemy o nich pamiętać 
i o nich mówić – podkreślali lice-
aliści. 

Cieszy fakt, że do rozwiązaniu 
testu wiedzy o Władysławie Bar-
toszewskim przystąpili uczniowie 
ze szkół Podstawowych w: Bru-
dzewie, Miłaczewie, Słodkowie, 
Malanowie, SP nr 5 w Turku, a tak-
że z ZST w Turku, ILO w Turku. 
Prace pisemne zostały złożone 
przez uczniów szkół podstawo-
wych z Wyszyny, Koźmina, SP 
nr 1 w Turku, SP nr 4 w Turku, 
oraz ponadpodstawowych - ZSR 
w Kaczkach Śr. 

Należy podkreślić, że konkurs 
był dobrą okazją do dyskusji o 
uniwersalnych wartościach, któ-
rym należy być wiernym w życiu, 
czego przykładem z całą pewno-
ścią był Władysław Bartoszewski. 
Istotny jest dialog wielokulturo-
wy i świadomość tego, że świat 
jest zrębem wielu odrębnych lecz 
niewykluczających się nawzajem 
przestrzeni. To, czego potrzeba 
współczesnemu światu to koniecz-
ność dialogu i porozumienia - czy-
li obszarów niezwykle ważnych 
dla głównego bohatera konkursu. 
Profesor Bartoszewski mimo tra-
gicznych przeżyć potrafił dążyć do 
porozumienia z ludźmi, od których 
doznał wielkiej krzywdy. Niech za-
tem pojęcia dialogu, porozumienia 
i zrozumienia pozostaną kwintesen-
cją tego wydarzenia.
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O tym, że rozbudowa infrastruktury spo-
łecznej jest niezmiernie istotna nie trzeba 

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

Historyczny boom inwestycyjny
w turkowskim szpitalu

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

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

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

Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu

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

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

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

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

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

Tureckiego

Tancerze z ILO

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

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

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

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

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

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

Gwoździem programu było Wielkie 
Grillowanie w wykonaniu finalisty IV 

I Powiatowe Kulinaria 
na Majówce w Kaczkach

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

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

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

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

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

WYDARZENIA

POWIATOWE PERSPEKTYWY | Nr 2/201710

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

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

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

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

Młodzi sportowcy z powiatu tureckie-
go zdominowali Mistrzostwa Rejonu 

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

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

Dumni z sukcesów młodzieży z powiatu 
tureckiego, składamy gratulacje!

Nasi 
siatkarze 
zdominowali 
Mistrzostwa 
Rejonu Konińskiego 
w Piłce Siatkowej

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

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

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

Kadra Powiatu Tureckiego składała się 
zawodników: Tadeusza Geblera, Andrzeja 

Miłośnicy tenisa stołowego
rywalizowali o Puchar Starosty Tureckiego

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

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

Wojtkowiaka, Michała Harasnego i Piotra 
Siwińskiego.

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

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

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

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

SPORT
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W Sali Ziemi na terenie Mię-
dzynarodowych Targów 

Poznańskich odbyła się uroczy-

Piotr Gebler – Wielkopolskim 
Rolnikiem Roku 2017

stość ogłoszenia wyników XVII 
edycji  Konkursu  Wielkopolski 
Rolnik Roku 2017. Do Konkursu 

organizowanego przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskie-
go, przystąpiło 56 gospodarstw 

rolnych z 23 powiatów woje-
wództwa wielkopolskiego. Go-
spodarstwa reprezentowały różne 
gałęzie rolnictwa. Laureatem  
w  kategorii  –  „Siewca”  został 
Piotr Gebler – rolnik prowadzą-
cy  nowoczesne  gospodarstwo, 
który został zgłoszony do Kon-
kursu przez Starostę Tureckiego 
Mariusza  Seńko. Gospodarstwo 
Rolne PLEURO prowadzone 
przez Państwa Geblerów mieści 
się w gminie Kawęczyn i nasta-
wione jest na uprawę grzybów 
oraz produkcję podłoża do upra-
wy grzybów - boczniaków. Na-
leży dodać, że Pan Piotr Gebler 
jest  doktorem  nauk  rolniczych 
w zakresie ogrodnictwa, a  jego 
żona  Jolanta  –  magistrem  in-
żynierem  ogrodnictwa. Gospo-
darze wdrażają nowoczesne tech-
nologie produkcji, posiadają też 
innowacyjne maszyny rolnicze, 
które wspomagają ich pracę. Są 
także pomysłodawcami autorskiej 
technologii pakownia podłoża, 
opracowanej na podstawie zebra-
nych doświadczeń naukowych, 
popartych własną praktyką.  Piotr Gebler - Wielkopolski Rolnik Roku 2017 wraz z żoną

Likwidacja barier architektonicznych 
w ZPEW w Turku 

Uroczystość oficjalnego przekazania windy dla niepełnosprawnych w ZPEW w Turku

Zespół Placówek Edukacyjno 
– Wychowawczych w Turku 

stał się miejscem w pełni dostoso-
wanym do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Zainstalowana w tym 
roku winda pozwoli dzieciom na 
wózkach inwalidzkich na korzy-
stanie w pełnym zakresie z oferty 
specjalistycznej placówki. Fun-
dusze na zrealizowanie zadania 
Szkoła pozyskała dzięki przystą-
pieniu do „Programu wyrówny-
wania różnic między regionami 
III” i otrzymała dofinansowanie 
ze środków PFRON w kwocie 
32 700,00 złotych. Inwestycja nie 
mogłaby dojść do skutku, gdyby 
nie wkład finansowy Powiatu Tu-
reckiego, który wyniósł 87 180,00 
złotych. Łączny koszt realizacji 
projektu to 119 880,00 złotych.  

Cieszymy się, że montaż win-
dy pozwoli uczniom niepełno-
sprawnym czuć się komfortowo, 
a także da możliwość korzystania 
z zasobów placówki w pełnym 
zakresie. Inwestycja jest  także 
bardzo ważna z punktu widzenia 
rodziców chorych dzieci, którzy 
bez przeszkód będą mogli teraz 
korzystać z udogodnień placówki.



8 www.powiat.turek.pl

Idea wielojęzyczności zainicjowana przez Powiat Turecki, szeroko 
rozpoznawana poza obszarami regionu jest ceniona przez przedsta-

wicieli wielu środowisk. "Pilotażowy program wsparcia nauczania ję-
zyka niemieckiego przez samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I-III 
szkół podstawowych w latach 2017-2020" zdobył statuetkę i prestiżo-
wy tytuł Gospodarczo – Samorządowego HITU Regionów w katego-
rii - „edukacja”. Na uwagę zasługuję fakt, że inicjatorką wprowadzenia 
powyższego programu w Powiecie Tureckim była Radna Rady Powiatu 
Tureckiego Aneta Seńko, która jako kierownik Działu Handlowego fir-
my Sun Garden zauważyła, że wielu lokalnych przedsiębiorców boryka 
się z problemem braku personelu z bardzo dobrą znajomością języka 
niemieckiego. Władze Powiatu Tureckiego podjęły decyzję o wprowa-
dzeniu dodatkowych godzin języka niemieckiego w szkołach ponadgim-
nazjalnych, w szczególności w obszarze ekonomii, transportu, biznesu, 
handlu, logistyki, a także produkcji. W celu zapewnienia właściwej sy-
nergii kształcenia lingwistycznego w powiecie tureckim, przygotowany 
pilotażowy projekt wsparcia finansowego dotyczący nauczania języka nie-
mieckiego równolegle z językiem angielskim od pierwszej klasy szkoły 

Nasz projekt edukacyjny - hitem regionów! 

Radna Powiatu Tureckiego Aneta Seńko odbiera nagrodę dla Powiatu 
Tureckiego

podstawowej funkcjonuje już w szkołach na terenie gmin, które wyraziły 
chęć współpracy. Program będzie miał swą kontynuację w postaci projek-
tu INTJO – Innowacje, Nowoczesne Technologie, Języki Obce.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku znalazł się w gronie urzędów wy-
różnionych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W dniu 24 stycznia 2018 roku na konferencji z okazji Dnia Pracownika 
Publicznych Służb Zatrudnienia, Pani Dyrektor Beata Bartczak odebra-
ła z rąk Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety 
Rafalskiej wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Turku za 
uzyskanie w 2017 roku efektywnych i skutecznych działań aktywiza-
cyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie 
wielkopolskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku wypracował wysokie wskaźniki 
efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywi-
zacji zawodowej i znalazł się w czołówce rankingu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w zakresie skuteczności działań aktywiza-
cyjnych. Powiatowy Urząd Pracy w Turku zajął zaszczytne 5 miejsce 
w kraju.

Warto też nadmienić, iż to wyróżnienie nie jest pierwszym wyróżnie-
niem dla lokalnych służb zatrudnienia. Powiatowy Urząd Pracy w Tur-
ku już niejednokrotnie znajdował się w gronie urzędów wyróżnianych 
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który w ten spo-
sób docenia pracę i zaangażowanie pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy w Turku na rzecz uczestników lokalnego rynku pracy.

PUP Turek w gronie 
najlepszych urzędów 
pracy

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Turku wyróżnione przez Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jak zbudować stabilny fundament edukacji wielojęzycznej w naszym 
powiecie?  Zaczynając od początku, czyli od nauczania języków ob-

cych już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Ważne jednak jest to, 
aby odpowiednio zainteresować dzieci i młodzież językami, otworzyć 
im drogę do innych, nie do końca znanych kultur. Najmłodsi chętnie 
odkrywają świat i uczą się nowych rzeczy, jeśli tylko sprawia im to 
przyjemność. Starsi z kolei uwielbiają uczyć się przez działanie – „wku-
wanie” słówek to współcześnie zupełnie nieaktualna forma zdobywania 
wiedzy językowej. 

Niemiecki dziecinnie prosty - to główne hasło pierwszego wydarzenia
z cyklu Wiosna z Niemieckim

Powiatowa przygoda z niemieckim była doskonałą okazją do budze-
nia i rozwijania wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i średnich zainteresowań tym językiem. Takie też było główne zamie-
rzenie cyklu wydarzeń Wiosna z niemieckim w Powiecie Tureckim – 
Keine Panik – Deutsch kann man lernen. Przedsięwzięcie zostało objęte 

cd. na s. 7 >
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O tym, że rozbudowa infrastruktury spo-
łecznej jest niezmiernie istotna nie trzeba 

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

Historyczny boom inwestycyjny
w turkowskim szpitalu

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

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

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

Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu

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

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

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

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

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

Tureckiego

Tancerze z ILO

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

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

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

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

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

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

Gwoździem programu było Wielkie 
Grillowanie w wykonaniu finalisty IV 

I Powiatowe Kulinaria 
na Majówce w Kaczkach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Młodzi sportowcy z powiatu tureckie-
go zdominowali Mistrzostwa Rejonu 

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

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

Dumni z sukcesów młodzieży z powiatu 
tureckiego, składamy gratulacje!

Nasi 
siatkarze 
zdominowali 
Mistrzostwa 
Rejonu Konińskiego 
w Piłce Siatkowej

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

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

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

Kadra Powiatu Tureckiego składała się 
zawodników: Tadeusza Geblera, Andrzeja 

Miłośnicy tenisa stołowego
rywalizowali o Puchar Starosty Tureckiego

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

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

Wojtkowiaka, Michała Harasnego i Piotra 
Siwińskiego.

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

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

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

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

SPORT

www.powiat.turek.pl13



9www.powiat.turek.pl

patronatem Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Po-
znaniu  i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, a jego 
organizatorem był Starosta Turecki Mariusz Seńko, przy współudziale 
I Liceum Ogólnokształcącego w Turku i Stowarzyszenia Nauczycieli 
Języka Niemieckiego Oddział Turek. Pierwszy etap Wiosny 13 kwietnia 
br. pod hasłem Deutsch – kinderleicht (język niemiecki dziennie prosty)
był dedykowany uczniom klas pierwszych i miał miejsce w Szkole Pod-
stawowej nr 4 im. gen. M.M. Smorawińskiego w Turku. Z kolei tydzień 
później uczniowie ze szkól średnich uczestniczyli w Konkursie Piosen-
ki Niemieckiej – Jeden kann singen, a ich młodsi koledzy z gimnazjum 
i siódmych klas szkół podstawowych prezentowali własne filmy pt. „Ja 
i moja okolica”. Miejscem wydarzeń były mury turkowskiego ogólnia-
ka. W ramach Wiosny 26 kwietnia dzieci z klas 4- 6 współpracowały 
aktywnie uczestnicząc w zadaniach, jakie czekały na nie na każdym 
etapie Stacji Językowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w im. R. 
Traugutta w Grzymiszewie. 

O tym, że kompetencje językowe są w dzisiejszych czasach niemal 

koniecznością, a znajomość chociaż jednego języka obcego to absolut-
ne minimum, nie trzeba było nikogo przekonywać! Idea wielojęzyczno-
ści w Powiecie Tureckim jest realizowana w konkretnych działaniach 
i stanowi efekt współpracy samorządu powiatowego z gminami i szko-
łami w zakresie przemyślanej, nowoczesnej edukacji wielojęzycznej. 

Uczestnicy Wiosny z Językiem Niemieckim w ZSP w Grzymiszewie

Prace budowlane w Kaczkach trwają

<  cd. ze s. 6 

Rok szkolny 2018/2019 będzie dla uczniów Zespołu Szkół Rolni-
czych w Kaczkach Średnich wyjątkowy, a to za sprawą nowego 

budynku warsztatowo – dydaktycznego, w którym będą się uczyli 
przyszli fachowcy w dziedzinach: nowoczesnego rolnictwa, pojazdów 
samochodowych, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, budow-
nictwa, transportu i logistyki. Całkowita wartość inwestycji Powiatu 
Tureckiego wynosi 1.619434,28 zł. Samorządowi powiatowemu udało 
się pozyskać dotację na realizację zadania z Wielkopolskiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 
359. 421, 00zł na termomodernizację obiektu i instalację oświetlenia.

Aktualnie w Kaczkach trwają roboty budowalne. Na zdjęciu mo-
żemy zaobserwować  już pierwsze efekty prac. Pod koniec czerwca 
warsztaty zostaną oddane do użytku. Uczniowie w ZSR w Kaczkach 
Średnich w nowym roku szkolnym będą uczyć się w murach placówki, 
w której powstaną najnowocześniejsze pracownie mechanizacji rolnic-
twa i agrotroniki, diagnostyki pojazdów samochodowych z linią dia-
gnostyczną. Ponadto zostanie też utworzona pracownia technik wytwa-
rzania z innowacyjnym wyposażeniem. 

Takiej inwestycji w dziejach naszego
powiatu jeszcze nie było!

Wizualizacja budynku warsztatowo - dydaktycznego w Kaczkach

INWESTYCJE
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W SP ZOZ w Turku trwa przebudowa 
dzięki, której placówka na przełomie 

maja i czerwca będzie mogła pochwalić się 
nowoczesnym i funkcjonalnym Oddziałem 
Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu 
z Pododdziałem Rehabilitacji. Samorząd 
Powiatu Tureckiego zabezpieczył środki na 
przebudowę  turkowskiego szpitala i sfinan-
suje przebudowę wyżej wskazanego oddziału 
o wartości 4 399 534, 00zł. W grudniu doko-
nano przekazania placu budowy, a aktualnie 
w placówce trwają prace budowlane. Zostały 
już położone nowe tynki i posadzki. Pacjen-
ci będą przebywali w dwu i trzy - osobowych 
salach, a przy każdym pokoju będzie łazienka 
typu studio. W najbliższym etapie prac nastą-
pi montaż gazów medycznych oraz wymiana 
okien i drzwi. Oddział Ortopedii swym stan-
dardem będzie przypominał Oddział Chirur-
gii Ogólnej w Turku, oddany do użytku kilka 
miesięcy temu. 

Remont kolejnych oddziałów 
w turkowskim szpitalu

To jednak nie jedyna ze zmian, bowiem ko-
biety, które zechcą urodzić w turkowskim szpi-
talu mogą liczyć na szereg udogodnień z uwa-
gi na to, że  remontowany jest także Oddział 
Noworodkowy. W salach pojawią się nowe 
łóżka porodowe, dopełnieniem  wnętrza będą  
zestawy funkcjonalnych mebli medycznych. 
Przyjazna atmosfera w szpitalu zmniejszy stres 
u nowonarodzonych dzieci i wspomoże lecze-
nie, dla najmłodszych pacjentów turkowskiego 
szpitala i ich rodziców powstaną komfortowe, 
przytulne sale. Miejsce gdzie będą przebywać 
najmniejsi pacjenci zmieni się nie do poznania, 
stanie się komfortową przestrzenią dla rodzin.  

Warto dodać, że nasz szpital ma charakter 
subregionalny, gdyż leczą się tu pacjenci nie 
tylko z terenu powiatu tureckiego ale też i ko-
nińskiego i kolskiego. Placówka nieustannie 
podnosi standard świadczonych usług me-
dycznych i zmienia się na lepsze dla pacjen-
tów. 

Powiat Turecki złożył do Urzędu Marszał-
kowskiego wniosek na „Rewitalizację 

Inwestycja za 7 909 902,93 zł 
dla SP ZOZ w Turku

i doposażenie Oddziału Ortopedii i Traumato-
logii Narządu Ruchu z Pododdziałem Reha-

bilitacji wraz z zagospodarowaniem terenów 
zielonych Samodzielnego Publicznego Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej w Turku”. Całkowita 
wartość projektu wynosi  7 909 902,93zł.

W ramach wniosku przy szpitalu w Turku 
zostanie stworzone nowe zagospodarowanie 
terenu, w pełni dostosowane dla pacjentów, 
zapewniające komfortową przestrzeń do wy-
poczynku. Celem wspierania i stymulowania 
procesów leczenia na terenie szpitala planuje 
się stworzenie ścieżki terapeutycznej. Ponadto 
teren przyszpitalny będzie atrakcyjny dla dzieci 
ze względu na zaplanowaną budowę placu za-
baw. Kolejnym ważnym elementem zagospo-
darowania terenu będzie siłownia zewnętrzna 
wraz z urządzeniami dla osób niepełnospraw-
nych. Przewiduje się także kompletne wypo-
sażenie parku w elementy małej architektury 
takie jak: altana mieszcząca ok 25 – 30osób, 
ławki, stojaki na rowery oraz barierki trawni-
kowe. Teren parku będzie oświetlony i wypo-
sażony w tablicę informacyjną z symbolami 
alfabetu Braille’a.  Powiat Turecki w ramach 
złożonego wniosku stara się także o fundusze 
na doposażenie Oddziału Ortopedii i Trauma-
tologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Re-
habilitacji w nowoczesny sprzęt m.in.: aparat 
EKG, pompy infuzyjne, kardiomonitory, szyny 
ortopedyczne, urządzenie do elektrostymula-
cji, aparaty do krioterapii i ultradźwięków, stół 
rehabilitacyjny, balkoniki i poręcze do nauki 
chodzenia, fotel rehabilitacyjny, negatoskop, 
stacja przeglądowa cyfrowych i analogowych 
obrazów medycznych, specjalistyczne łóżka 
dla chorych, wózek inwalidzki.

Mamy nadzieję, że wniosek zostanie pozy-
tywnie rozpatrzony i turkowski szpital zdobę-
dzie dofinansowanie na kolejne inwestycje.

INWESTYCJE

Remon Oddziału Ortopedii 

Miejsce gdzie będą przebywać najmniejsi 
pacjenci zmieni się nie do poznania  

Koncepcja zagospodarowania terenu przy SP ZOZ w Turku
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W naszym powiecie szykują się kolejne 
prace drogowe. Gdzie tym razem kie-

rowcy i piesi będą musieli zachować szczegól-
ną ostrożność, w jakich miejscach bezwzględ-
nie należy „ściągnąć nogę z gazu” i kiedy 
można spodziewać się efektów prac?

• Przebudowie będzie poddana ulica 
Jana Pawła II (dawniej ul. Krasickiego) w Tu-
liszkowie.

W siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Turku dokonano podpisania umowy po-
między kierownikiem Zarządu Dróg Powia-
towych oraz przedstawicielami firmy TRANS 
– SPILIT Sp. z o.o., która wygrała procedu-
rę przetargową i będzie wykonawcą zadania. 
Wartość inwestycji wynosi 196.066,82zł. Ter-
min wykonania prac jest przewidziany na ko-
niec czerwca br.

• Nie będzie już nierówności i dziur, 
zniknie też stara nawierzchnia chodnika! 
Dzięki przebudowie, którą sfinansuje Powiat 
Turecki w sierpniu powstanie nowy chodnik 
przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kacz-
kach Średnich.

Prace wykona firma - Przedsiębiorstwo Ro-
bót Inżynieryjnych z Turku. Inwestycja będzie 

"Porcja" kolejnych - drogowych inwestycji 
możliwa do realizacji dzięki pomocy finanso-
wej Gminy Turek, a jej całkowita wartość wy-
nosi 486.955,87zł. 

• Mamy też dobre wiadomości dla 
mieszkańców gminy Dobra. Już pod koniec 
września w Długiej Wsi powstanie nowy 
chodnik. Wykonawcą zadania będzie firma 
Roboty Drogowo – Budowlane BEDRÓG. 

Wartość umowy wynosi 446.941,72zł. Inwe-
stycja będzie możliwa do realizacji dzięki po-
mocy finansowej Gminy Dobra.

Wszystkich uczestników ruchu drogowego 
prosimy o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści w rejonie prowadzonych prac i przeprasza-
my za możliwe utrudnienia.

Oryginalny pomysł oraz wspaniała gra ak-
torska wpłynęły na decyzję jury XVIII 

Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Te-
atralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie - ALBERTIANA 2018, które 
przyznało zespołowi ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- Wychowawczego w Turku I miejsce.

W Teatrze Lalek we Wrocławiu zespół 
,,Makuszaki” w składzie: Martyna Żurawska, 
Agata Ziółkowska, Przemysław Światowski, 
Agata Katarzyniak, Magdalena Mikołajczyk, 
Michał Jesiołowski, Maciej Janiszewski, We-
ronika Janczak, Kinga Matela, Daria Wesoła 
i Jolanta Michalak zaprezentował się w przed-
stawieniu pt. ,,Marionetki”. Aktorzy wcielając 
się w tytułowe lalki podjęli próbę zwrócenia 
uwagi na to, że każda istota ludzka ma swoją 
duszę i serce oraz na to, że niepełnosprawni są 
wrażliwi i kochają marzyć. 

Sukces ten, przed młodymi „artystami” 
z „Makuszaków” otworzył drzwi Teatru im. J. Sło-
wackiego w Krakowie, na którego deskach 
wystąpili już 19 marca 2018 r. jako uczestnicy 
Finału XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twór-
czości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełno-

I miejsce dla grupy teatralnej ,, Makuszaki” ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Turku

sprawnych Intelektualnie - Albertiana 2018. 
Grupa teatralna ,,Makuszaki” istnieje od 

wielu lat i reprezentuje Ośrodek na imprezach 
środowiskowych oraz festiwalach teatralnych 
zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. 
Od 2010 roku uczestniczy w Ogólnopolskim 
Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej 

Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Al-
bertiana, której organizatorem jest Fundacja 
im. Brata Alberta w Radwanowicach oraz 
Fundacja Anny Dymnej ,,Mimo Wszystko” 
w Krakowie. O wielkim sukcesie grupy te-
atralnej z powiatu tureckiego można także 
przeczytać na łamach Gazety Wyborczej. 

4www.powiat.turek.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O doświadczeniach związanych z wielojęzyczno-
ścią opowiadali uczniowie ILO

Uczestnicy spotkania dotyczącego INTJO

Uczniowe ZST i SP4 w działaniu

Nowe horyzonty rozwoju
w kształceniu zawodowym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Program współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Poddzia-
łanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.
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Jaka jest alternatywa dla społeczeństwa, któ-
re stoi w obliczu końca przemysłu paliwo-

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

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

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

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

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

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

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

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

O doświadczeniach związanych z wielojęzyczno-
ścią opowiadali uczniowie ILO

Uczestnicy spotkania dotyczącego INTJO

Uczniowe ZST i SP4 w działaniu

Nowe horyzonty rozwoju
w kształceniu zawodowym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Program współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Poddzia-
łanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.
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Przy ZSR w Kaczkach Śr. powstaje nowy chodnik 

Wielki sukces Makuszaków
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Najzdolniejsi, młodzi rolnicy z całej Wiel-
kopolski zgromadzeni jednego dnia w po-

wiecie tureckim - przypadek? Wcale nie! To 
w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Śred-
nich - w centrum nowoczesnego rolnictwa odbył 
się Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Pro-
ducentów Rolnych pod honorowym patronatem 
Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja 
Grzyba i Starosty Tureckiego Mariusza Seńko. 

„Młodość, Innowacyjność, Konkurencyj-

Kaczki Średnie-wojewódzkim centrum
nowoczesnego rolnictwa

ność” to hasło przewodnie wielkopolskiej 
Olimpiady, współorganizowanej i współfi-
nansowanej przez Powiat Turecki. Nie bez 
powodu jej finał odbył się w Kaczkach Śred-
nich, czyli w szkole, w której znajduje się 
najnowocześniejsze wyposażenie rolnicze. 
Aktualnie w nowoczesnych gospodarstwach 
królują prawdziwe cuda techniki. Rozwój 
innowacyjnego rolnictwa to jeden z tych 
obszarów, na które Powiat Turecki stawia 

dlatego cieszymy się, że to właśnie tutaj zor-
ganizowano finał wojewódzki Olimpiady dla 
przyszłych rolników. Uczestnicy i opiekuno-
wie wydarzenia wraz z Posłem Leszkiem Ga-
lembą zapoznali się z nowinkami technolo-
gicznymi z zakresu precyzyjnego rolnictwa, 
które znajdują się na wyposażeniu szkoły. 
Wkrótce sprzęt będzie dostępny dla szerszej 
grupy osób chcących zdobywać nowe kwali-
fikacje.  

Innowacyjna edukacja
przyciągnęła zagraniczną młodzież

Stworzenie pokaźnej bazy kontaktów euro-
pejskich, propagowanie  wielojęzyczności 

w kraju i za granicą oraz innowacyjna eduka-
cji przyciągnęły do naszego powiatu uczniów 

z Estonii, którzy  odbywali 4 - tygodniowe 
praktyki u lokalnych przedsiębiorców. Młodzi 
Estończycy zgłębią też tajniki wiedzy tech-
nicznej pod kierunkiem dyrektor ZST w Turku 
Wioletty Adamiak i nauczycieli technikum. 

Radna Powiatu Tureckiego Aneta Seńko 
oraz członek Zarządu Powiatu Tureckiego i  
Kierownik Kształcenia Praktycznego w ZST 
w Turku-Daniel Kusz, jako inicjatorzy działań 
edukacji wielojęzycznej nakreślili uczniom 
zagadnienia związane z kulturą i obyczajami 
regionu, a także z najważniejszymi sferami 
rozwoju gospodarczego powiatu.

Estonia to państwo, które od kilku lat jest 
globalnym liderem w dziecinie informaty-
zacji i wzorem kraju o niesamowitym poten-
cjale rozwojowym. Teraz okazuje się, że roz-
wiązania edukacyjne inicjowane w szkołach 
średnich, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Turecki stały się  inspiracją dla 
uczniów z Estonii, którzy przyjechali do nas 
na praktyki. 

4 www.powiat.turek.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O doświadczeniach związanych z wielojęzyczno-
ścią opowiadali uczniowie ILO

Uczestnicy spotkania dotyczącego INTJO

Uczniowe ZST i SP4 w działaniu

Nowe horyzonty rozwoju
w kształceniu zawodowym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wojewódzki Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w Kaczkach Śr.
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Po raz drugi Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Turku oraz Stowarzy-

szenie „Przyjaźni Dzieciom” zorganizowali 
obchody Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu pod hasłem „Autyzm – poznaj, zro-
zum, zaakceptuj”. Dnia 26 marca 2018 roku 
miała miejsce II Powiatowa Konferencja na 
temat „Zaburzenia integracji zmysłowej”, 
w której wzięli udział dyrektorzy placówek 
oświatowych, nauczyciele szkół i przedszko-
li oraz rodzice dzieci z autyzmem. Prelegent 
konferencji - specjalista do spraw autyzmu, 
lekarz medycyny  Maria Dąbrowska - Jędral,  
w swoim wykładzie przybliżyła problematy-
kę zachowań trudnych występujących u osób 
z autyzmem, a wynikających z nieprawidło-
wego funkcjonowania sensorów wzroku, 
słuchu, dotyku, smaku i węchu. Podsumo-
waniem wykładu były warsztaty pt. „Widzę, 
słyszę i czuję inaczej” przeprowadzone przez 
nauczycieli i specjalistów Ośrodka, podczas 
których uczestnicy mogli doświadczyć, w jaki 
sposób osoby ze spektrum autyzmu odbierają 
bodźce z otaczającego świata. Zaprezentowa-
no również metody alternatywnej komunikacji 
dla osób z zaburzeniami rozwoju mowy po-
przez wykorzystanie piktogramów i „mówi-
ków”. Konferencje zakończył pokaz materia-
łów wspomagających terapię i edukację osób 

Autyzm – poznaj, zrozum, zaakceptuj

Chcą być naukowcami, psychologami, 
prawnikami, historykami, dążą do samo-

rozwoju i zdobycia wszechstronnej wiedzy. 
Uważają, że ciężka praca w połączeniu z pasją są 
receptą na sukces. 

Starosta Turecki Mariusz Seńko uhonorował 
trud Laureatów Olimpiad przedmiotowych z I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Turku, podziękował za pracę naukową 
i wręczył upominki. Był to rok szczególnie uda-
ny w historii szkoły pod względem uzyskanych 
przez uczniów wyników w konkursach przed-
miotowych bowiem nie tylko uczniowie klas ma-
turalnych zdobyli tytuł Laureata Olimpiady, ale 
także młodzież z pierwszej i drugiej klasy. Warto 
podkreślić, że osiągnięcia olimpijczyków dodają 
skrzydeł innym i zachęcają do jeszcze większej 
pracy. Teraz przed Olimpijczykami matura, 
wymarzone studia i kariera zawodowa.

Prezentujemy listę nagrodzonych uczniów 
z I LO w Turku: 
Karol Pawlak 3F
Laureat XLIV Olimpiady Historycznej
Opiekun: Paweł Żebrowski
Wojciech Jakub Wilczyński 3B
Finalista XXXVI Okręgowej Olimpiady Języ-
ka Łacińskiego

z autyzmem. Drugi dzień wydarzenia upłynął 
pod znakiem „Niebieskiego Happeningu” na 
Rynku Miejskim w Turku, na który przybyły 
dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu 
powiatu tureckiego. W poczuciu solidarności 

i zrozumienia dla osób z autyzmem uczestni-
cy przygotowali niebieskie chorągiewki, zaś 
punktem kulminacyjnym inicjatywy było wy-
puszczenie w powietrze ogromnej ilości nie-
bieskich balonów.

Laureaci Olimpiad przedmiotowych z ILO 
uhonorowani przez Starostę 

Opiekun: Ewa Patrzykąt
Szymon Klimek 2A
Finalista XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Przedmiotowej 
Opiekun: Barbara Żebrowska
Karolina Darul 1B
Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej
Opiekun: Agnieszka Łapka

Weronika Osicka 1C
Finalistka XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej
Opiekun: Agnieszka Łapka

Gratulujemy wszystkim Laureatom ogrom-
nego sukcesu oraz przygotowujących ich do 
Olimpiad opiekunom. Życzymy kolejnych 
osiągnięć edukacyjnych! 

Niebieski Happening 

Laureaci Olimpiad przedmiotowych wraz z opiekunami w Starostwie Powiatowym

Konferencja poświęcona tematyce autyzmu
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Seniorzy w świecie innowacji

W jaki sposób działa nowoczesna obra-
biarka, jakie są najnowocześniejsze 

zdobycze techniki  albo jakie czynności wyko-

nuje robot przemysłowy? Na te pytania otrzy-
mali odpowiedź ciekawi świata słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku od Starosty 

Tureckiego Mariusza Seńko oraz od Dyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych w Turku Wiolet-
ty Adamiak.

Starosta Turecki podpisał 7 marca br. poro-
zumienie z Prezesem Turkowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku Zdzisławem Czaplą 
w sprawie współpracy samorządu powiatowe-
go i stowarzyszenia w obszarze działań kultu-
rowych, edukacyjnych, ekologicznych sporto-
wo – krajoznawczo – turystycznych na rzecz 
starszego pokolenia mieszkańców naszego 
powiatu i będzie wspierał działania studentów. 
Władze Powiatu Tureckiego obecnej kadencji 
stawiają na rozwój: szeroko rozumianej edu-
kacji i idei uczenia się przez całe życie wobec 
tego marcowe spotkanie w turkowskim tech-
nikum to doskonała okazja do „wprowadze-
nia” słuchaczy do świata innowacji. Warto też 
dodać, że wydarzenie było dla seniorów praw-
dziwą lekcją nowoczesności, a dla młodych 
niepowtarzalną szansą do dialogu pokoleń.

Pełni wigoru i pozytywnej energii, chcący 
aktywnie działać, być na bieżąco z nowin-

Z myślą o słuchaczach
Turkowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

kami technologicznymi słuchacze Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku z powiatu tureckiego zain-

augurowali pierwszy rok swojej działalności! 
W murach I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki w Turku rozbrzmiały 
słowa hymnu „Gaudeamus Igitur”  i uroczy-
stego ślubowania seniorów.  

Turkowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego 
Wieku przyświeca misja społeczno - edukacyj-
na, której celem jest pobudzanie i kształtowa-
nie aktywności seniorów poprzez kreowanie, 
inspirowanie i wspieranie działań twórczych 
oraz integrowanie różnych środowisk. Władze 
Powiatu Tureckiego obecnej kadencji stawiają 
na rozwój: szeroko rozumianej edukacji, idei  
uczenia się przez całe życie, działań społecz-
nych i prozdrowotnych, dlatego też wartościo-
wa inicjatywa Zarządu TUTW, wokół której 
samorząd powiatowy nie wyobraża sobie 
przejść obojętnie zasługuje na uznanie oraz 
wsparcie. Starosta Turecki – współorganizator 
tego przedsięwzięcia podkreślał, że aktywiza-
cja seniorów i ciągłość kulturowa społeczno-
ści lokalnej są niezmiernie ważne, a Powiat 
Turecki chce kontynuować przekaz eduka-
cyjny doświadczonego pokolenia, dlatego też 
zamierza wspierać działania słuchaczy TUTW 
i stworzyć im warunki do rozwoju. 
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Jaka jest alternatywa dla społeczeństwa, któ-
re stoi w obliczu końca przemysłu paliwo-

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

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

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

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

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

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

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

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

O doświadczeniach związanych z wielojęzyczno-
ścią opowiadali uczniowie ILO

Uczestnicy spotkania dotyczącego INTJO

Uczniowe ZST i SP4 w działaniu

Nowe horyzonty rozwoju
w kształceniu zawodowym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seniorzy w pracowni fryzjerskiej w ZST w Turku

Słuchacze TUTW poznają pracownię obrabiarek konwencjonalnych
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XIX Mistrzostwa Samorządowców 
Powiatu Tureckiego w Halowej 

Piłce Nożnej to pojedynek sportowy ale i do-
bry sposób na aktywne spędzenie czasu i in-
tegrację. Tegoroczny mecz odbył się w sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych 
w Kaczkach Średnich.

W turnieju zmierzyli się urzędnicy, radni, 
sołtysi oraz dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych samorządów reprezentujących: Powiat 
Turecki oraz Gminy: Dobra, Kawęczyn i Tu-
rek. W finale spotkali się zawodnicy z Gminy 
Dobra i Gminy Kawęczyn. Najlepszą drużyną 
po raz kolejny okazała się reprezentacja Gmi-
ny Kawęczyn.

W rozgrywkach o trzecie miejsce reprezen-
tacja Gminy Turek po emocjonującym poje-
dynku pokonała drużynę Powiatu Tureckiego. 
Królem strzelców okazał się zawodnik zwy-
cięskiej drużyny Grzegorz Łakomicki (gmina 
Dobra), natomiast najlepszym bramkarzem 
mistrzostw został zawodnik reprezentacji 
Gminy Kawęczyn– Sylwester Kasprzak.

Zwycięska drużyna z Gminy Kawęczyn 

Halowe zmagania samorządowców 

otrzymała Puchar Starosty Tureckiego. Na za-
kończenie wszyscy uczestnicy sportowej ry-
walizacji uhonorowani zostali pamiątkowymi 

medalami, statuetkami i dyplomami. Przedsię-
wzięcie było zorganizowane i sfinansowane 
przez Powiat Turecki.

Mecz samorządowców z terenu powiatu tureckiego

Sukces I LO w Mistrzostwach Rejonu
Konińskiego w piłce siatkowej
Zakończyły się Mistrzostwa Rejonu Koniń-

skiego w piłce siatkowej szkół Ponadgimna-
zjalnych Dziewcząt, których organizatorem było 
Starostwo Powiatowe w Turku. W rozgrywkach 
brały udział drużyny z I Liceum Ogólnokształ-

Zwycięzka drużyna z ILO w Turku

cącego w Turku, Zespołu Szkół Technicznych 
w Turku, III Liceum Ogólnokształcącego w Ko-
ninie, I Liceum Ogólnokształcącego w Kole, Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie i I 
Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy.

Wielogodzinna rywalizacja wyłoniła zwy-
cięzcę- drużynę z I LO w Turku, która uzyskała 
awans do zawodów na szczeblu wojewódzkim. 
Drugie miejsce zajęła młodzież z ZSP w Klecze-
wie, a trzecie miejsce przypadło LO w Słupcy.
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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. 

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

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

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

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

Młodzi sportowcy z powiatu tureckie-
go zdominowali Mistrzostwa Rejonu 

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

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

Dumni z sukcesów młodzieży z powiatu 
tureckiego, składamy gratulacje!

Nasi 
siatkarze 
zdominowali 
Mistrzostwa 
Rejonu Konińskiego 
w Piłce Siatkowej

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

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

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

Kadra Powiatu Tureckiego składała się 
zawodników: Tadeusza Geblera, Andrzeja 

Miłośnicy tenisa stołowego
rywalizowali o Puchar Starosty Tureckiego

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

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

Wojtkowiaka, Michała Harasnego i Piotra 
Siwińskiego.

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

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

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

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

SPORT
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Uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych w Turku 

mogą pochwalić się ogromnym 
sportowym wyczynem bowiem 
12 kwietnia 2018 r. w Koninie 
odbyły się Mistrzostwa Rejonu 
Konińskiego w piłce nożnej szkół 
ponadgimnazjalnych  XIX Lice-
aliada 2017/18, które zakończyły 
się spektakularnym sukcesem na-
szych zawodników. 

Drużyna Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Turku, która repre-
zentowała Powiat Turecki, trafiła 
do grupy z Kościelcem i 1 LO 
Konin. W fazie grupowej drużyna 
1LO Konin pokonała Kościelec 
1:0, ZST Turek zremisował z  Ko-
ścielcem 1:1. ZST Turek zremiso-
wał również z 1LO Konin  2:2.

W półfinale 1LO Konin zosta-
ło pokonany przez ZSKE Konin 
1:2, natomiast ZST Turek pokonał 
Słupcę  2:0 i awansował do finału. 

Po zwycięskiej bramce nasze-
go zawodnika, ZST Turek poko-
nał w  finale ZSGE Konin  1:0 
i został Mistrzem Rejonu Koniń-
skiego.

ZST Mistrzem Rejonu
Konińskiego w piłce nożnej

- Droga do sukcesu nie jest 
prosta i nie jest absolutnie usłana 
różami. Jeśli już, to co najwyżej 
cierniami. Wielu z was przecho-
dziło przez różne etapy swojego 
życia, swojej kariery, swojej pa-
sji. I na każdym etapie dochodzi 
się do takiego momentu, kiedy nie 
wszystko idzie po naszej myśli. 

Tymi słowami Adam Ksz-
czot rozpoczął konferencję pod 
hasłem „Biegaj Mądrze, Biegaj 
Zdrowo” zorganizowaną przez 
Bartłomieja Wiśniewskiego LZS 
Baszta Wyszyna oraz Powiat Tu-
recki w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Turku. O zwycięstwie 
Adama Kszczota podczas Halo-
wych Mistrzostw Świata mówi-
ła cała sportowa Polska! Kibice 
cieszyli ze złotego medalu wy-
walczonego przez naszego za-
wodnika w Birmingham. O walce 
z własnymi słabościami, odpo-
wiedniej motywacji i drodze do 
sukcesu sportowego opowiedział 
mieszkańcom naszego regionu 
sam Mistrz  Kszczot. Ponadto 
zgromadzeni mieli okazję po-
słuchać wykładu fizjoterapeuty 
Marcina Jędrzejczaka na temat 
aspektów zdrowotnych w przy-

Droga do sukcesu Halowego Mistrza Świata
gotowaniu biegaczy. Ważnym 
punktem spotkania była także 
prezentacja poświęcona igłote-
rapii poprowadzona przez fizjo-
terapeutkę Magdalenę Dębińską, 

której towarzyszył Olimpijczyk 
z Londynu- Maciej Rosiewicz. Z 
dużą ciekawością uczestnicy kon-
ferencji słuchali także polskiego 
lekkoatlety Tomasza Szymkowia-

ka - wielokrotnego Mistrza Polski. 
Dzięki zaangażowaniu i wsparciu 
Powiatu Tureckiego udział w wy-
darzeniu dla mieszkańców nasze-
go powiatu był bezpłatny.  

Halowy Mistrz Świata Adam Kszczot
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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. 

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

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

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

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

Młodzi sportowcy z powiatu tureckie-
go zdominowali Mistrzostwa Rejonu 

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

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

Dumni z sukcesów młodzieży z powiatu 
tureckiego, składamy gratulacje!

Nasi 
siatkarze 
zdominowali 
Mistrzostwa 
Rejonu Konińskiego 
w Piłce Siatkowej

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

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

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

Kadra Powiatu Tureckiego składała się 
zawodników: Tadeusza Geblera, Andrzeja 

Miłośnicy tenisa stołowego
rywalizowali o Puchar Starosty Tureckiego

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

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

Wojtkowiaka, Michała Harasnego i Piotra 
Siwińskiego.

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

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

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

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

SPORT
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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. 

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

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

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

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

Młodzi sportowcy z powiatu tureckie-
go zdominowali Mistrzostwa Rejonu 

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

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

Dumni z sukcesów młodzieży z powiatu 
tureckiego, składamy gratulacje!

Nasi 
siatkarze 
zdominowali 
Mistrzostwa 
Rejonu Konińskiego 
w Piłce Siatkowej

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

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

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

Kadra Powiatu Tureckiego składała się 
zawodników: Tadeusza Geblera, Andrzeja 

Miłośnicy tenisa stołowego
rywalizowali o Puchar Starosty Tureckiego

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

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

Wojtkowiaka, Michała Harasnego i Piotra 
Siwińskiego.

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

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

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

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

SPORT
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Działalność Zespołu 
Szkół Rolniczych 

między innymi w zakresie 
upowszechniania sportu 
bardzo zbliżyła placówkę 
do niezwykle widowisko-
wej i stawiającej na unika-

Biathlonowe drogi prowadzą do Kaczek Śr.
towe połączenie szybkości 
i precyzji dyscypliny sportu 
– biathlonu. Stąd też jednym 
z osiemnastu sportowych 
miejsc programu Polskiego 
Związku Biathlonowego 
będą Kaczki Średnie.

Już 21 czerwca 2018 r. 
ZSR wystąpi w roli gospo-
darza, zyskujących coraz 
większą popularność zawo-
dów - „Biathlon Dla Każde-
go”, a one same stanowić 
będą tyko jedną z atrakcji 

planowanego wydarzenia. 
W zawodach będzie mógł 
wziąć udział każdy, kto 
czuje się na siłach, aby po-
konać określony dla grupy 
wiekowej dystans i oddać 
kilka celnych strzałów. 

Zgodnie z Regulaminem 
zawodnicy podzieleni na 
kategorie wiekowe rywa-
lizują w biegu na krótkim 
dystansie (z dwoma strze-
laniami z broni laserowej 
o cenne nagrody). 
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Pracownia rentgenowska do 
niedawna mieściła się na 

pierwszym piętrze, w budynku 

Dyrektor Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej w Turku 
informuje, że z uwagi na reali-
zację „Pilotażowego programu 
wspierania nauczania języka 
niemieckiego przez samorząd 
Powiatu Tureckiego w klasach 
I-III szkół podstawowych na 
lata 2017-2020” oraz projektu 
„INTJO - Innowacje, Nowocze-
sne Technologie, Języki Obce”, 
których inicjatorem jest Powiat 
Turecki, specjaliści z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Turku przeprowadzają diagno-
zy psychologiczno-pedagogiczne 
pod kątem umiejętności języko-
wych. Badanie obejmuje dzieci 
6-letnie i potrwa do czerwca br., 
pracownicy pedagogiczni poradni 
będą odwiedzać placówki z tere-
nu powiatu tureckiego i spraw-
dzać predyspozycje dzieci do na-

Choć w naszym powiecie funk-
cjonuje rzecznik praw konsu-

mena to nadal wiele osób nie wie, 
z jakimi sprawami można się do 
niego zwrócić. Powiatowy Rzecz-
nik Konsumentów zapewnia bez-
płatne poradnictwo i informacje 
prawne w zakresie ochrony ich 
interesów. 

Kategorie spraw, którymi zaj-
mują się Rzecznicy Konsumen-
tów to: sprzedaż konsumencka, 
usługi turystyczne, umowy dewe-
loperskie. Rzecznik udzieli sto-

głównym SP ZOZ w Turku. Nowa 
pracownia cyfrowa znajduje się 
teraz na poziomie „-1”. Informu-

jemy, że zgodnie z oczekiwaniami 
pacjentów turkowskiego szpitala, 
punkt rejestracji od 12 marca br. 

również będzie funkcjonować na 
poziomie "-1", tuż przy pracowni 
cyfrowej.

Zmiana lokalizacji punktu rejestracji do pracowni 
rentgenowskiej

(Po)znaj swoje prawa
sownej pomocy również 
w sprawach związanych 
z usługami edukacyj-
nymi, umowami zawie-
ranymi poza lokalem 
przedsiębiorcy i umo-
wami zawieranymi na 
odległość. Kolejnymi 
obszarami jego działal-
ności są: pośrednictwo 
w obrocie nieruchomo-
ści, niedozwolone posta-

nowienia umowne, usługi przewo-
zowe, usługi telekomunikacyjne 
(telefon, telewizja) dostarczanie 
energii i wody oraz usługi finanso-
we. Powiatowy  Rzecznik  Praw 
Konsumentów  przyjmuje  od 
poniedziałku do piątku w godz. 
od  7.30  do  14.00  w  Starostwie 
Powiatowym w Turku.  

Nr telefonu: 632223220 
Kontakt mailowy: konsu ment@
powiat.turek.pl 

Badanie predyspozycji
językowych dzieci

uki języków obcych.
Rodzice z gmin, które nie 

uczestniczą w projektach mogą 
zgłosić się do Poradni i złożyć 
stosowny wniosek, aby przystąpić 
do badania i uzyskać informa-
cje o kompetencjach językowych 
dzieci.

W razie pytań należy kontak-
tować się z Dyrektorem Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Turku - 63 289 37 39
Sekretariat - 63 278 50 73
adres email: poradnia-turek@
wp.pl 
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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.

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-

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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Nowa pracownia rentgenowska w SP ZOZ w Turku
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Z myślą o Was! Potrzebujesz pomocy prawnika? Te informacje są dla Ciebie. W ubie
głym roku na terenie naszego powiatu funkcjonowały trzy punkty 

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

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO 

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

nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie tureckim 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magazyn samorządowy Powiatu Tureckiego 

Skład redakcyjny: 
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Powiat Turecki POWIAT INNOWACJI I NOWOCZESNYCH TECHNOLOG/I 

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

www.powiat.turek.pl 

Jest takie miejsce w naszym po-
wiecie, które powinno odwie-

dzić każde dziecko. Mowa o sali 
edukacyjnej „Ognik” w budynku  
Państwowej Straży Pożarnej w 
Turku, która jest ważna przede 
wszystkim z punktu widzenia 
rodziców bo to właśnie tutaj ich 
dzieci mogą fachowo nauczyć się, 
jak zachować się w czasu pożaru 
w domu.  

„Ognik” służy edukowaniu 
najmłodszych mieszkańców na-
szego powiatu. Dzieci mogą tu 
uzupełnić i wykorzystać zdobytą 
wcześniej wiedzę z zakresu prze-
ciwdziałania pożarom i radzenia 
sobie w sytuacjach niebezpiecz-
nych. Sala przypomina typowe 
mieszkanie wraz ze sprzętem 
i wyposażeniem, które mogą być 
źródłem zagrożeń. Rolą straża-
ków jest wytłumaczenie dzie-
ciom, jak ustrzec się zatrucia tlen-
kiem węgla (czadem),  jak należy 
dbać o prawidłową wentylację 
pomieszczeń, do jakich zagrożeń 
może doprowadzić niewłaściwe 
użytkowanie sprzętu domowego 
oraz jak powinna przebiegać ewa-
kuacja z miejsca objętego pożarem. 

Świetny pomysł na edukacyjną wycieczkę!

Ponadto dzieci mogą zobaczyć jak 
rozprzestrzenia się dym w warun-
kach pożaru, jak działają czujki 
dymu oraz tlenku węgla, jak na-
grzewają się drzwi, za którymi po-
wstał pożar.

Sala edukacyjna „Ognik” po-
wstała w ramach programu „Bez-

pieczna +” i została dofinansowana 
ze środków Powiatu Tureckiego. 
Turkowscy strażacy we wtorki 
i środy  prowadzą zajęcia z zakresu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
w sali edukacyjnej "Ognik", które są 
dedykowane dzieciom w wieku od 5 
do 8 lat. Nauczycielu, może jest to 

dobry pomysł na edukacyjną wy-
cieczkę dla twoich podopiecznych?  

Nie czekaj, zadzwoń i zaplanuj 
wizytę w Państwowej Straży Pożar-
nej w Turku!

Tel.: (63) 22 34 300 , (63) 22 34 306 
Adres: Turek, ul. Św. Floriana 2 

Strażacy PSP w Turku prowadzą specjalne zajęcia dla dzieci we wtorki i środy

Majówka w Kaczkach Średnich 13 maja 2018 r.

Piknik z Techniką w ZST w Turku 9 czerwca 2018 r.

Piknik Językowy w I LO w Turku 22 września 2018 r.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
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