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Podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Członków Towarzystwa Samorządowego 
Powiatu Tureckiego w dniu 5 marca 2010 roku prezesem został wybrany Mirosław 

Mękarski.  
Członkami Zarządu zostali wybrani: Jan Nowak, Zbigniew Ryczyński, którzy 

zostali wybrani wiceprzewodniczącymi, Agnieszka Jarek, która połączyła funkcje 
skarbnika i sekretarza zarządu oraz Henryk Kranc, Marek Kujawa, Zdzisław 

Kurzawa, Zenon Matuszewski, Jan Radzimski, jako członkowie zarządu.  
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Wojciech Basiński, Jerzy Fret, Józef 

Woźniak. 
 
W czasie tej niepełnej kadencji odeszli z naszych szeregów: pani Jadwiga Tylka z 

Wojciechowa, gmina Kawęczyn, Grzegorz Ciesielski nasz sympatyk z Turkowic, 
Stanisław Matuszak z sołectwa Beznazwa w gminie Władysławów, Jan Klimczak z 
Sarbicka w gminie Tuliszków, Jerzy Żurawiecki z Turku. 

 
Zarząd Powiatu TS odbył w okresie skróconej kadencji 34 spotkania. W tym 7 

spotkań w składzie rozszerzonym o członków Rady Powiatu Tureckiego 
reprezentujących Towarzystwo Samorządowe, niekiedy także z udziałem wójtów i 
burmistrzów wybranych z list TS w powiecie tureckim. 

Zarząd Powiatu Tureckiego Towarzystwa Samorządowego nie prowadził 
samodzielnej gospodarki finansowej. Dobrowolne składki członkowskie wpływały na 
konto Zarządu Wojewódzkiego TS z przeznaczeniem na działalność statutową                                 
i organizacyjną. Ze środków tych pokrywana była m.in. część kosztów utrzymania biura 
TS w Turku, ogłoszenia w prasie, działania edukacyjne i charytatywne. Wpłaty członków 
zasilają również konto stypendialne Towarzystwa Samorządowego. Z niewielkich 
koleżeńskich zbiórek pochodzą środki na kwiaty składane przez TS podczas 
uroczystości świąt narodowych, czy utrzymanie biura. 

 
1. Działania podejmowane wraz ze strukturami Zarządu Wojewódzkiego 

TS 

 
A) Cyklicznie uczestniczyliśmy w działaniach inicjowanych i realizowanych 

przez Zarząd Wojewódzki TS, wspierając m.in. : 
- Wielkopolski Konkurs Nasza Europa, 
- Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,    



                     - inne konkursy, jak choćby „Bohaterowie są wśród nas”,  
- Fundusz Stypendialny TS, 
- współpracę z Bankiem Żywności w Koninie i udział w akcji Pogotowia św.    
   Mikołaja. 

 
B) Byliśmy również aktywnymi uczestnikami: 
       - wyborów parlamentarnych – 9 października 2011 r. 
       - współorganizowaliśmy 6 grudnia 2011 r. w Turku spotkanie z uczestnikami                               
          Komitetów  Obywatelskich, promując książkę wydaną przez TS: „Samorządna     
          Rzeczpospolita”.  

 

2. Działania podejmowane ze strukturami Kół Gminnych TS powiatu 

tureckiego 

 
Tradycyjnie już organizowaliśmy wraz ze strukturami kół gminnych TS spotkania 

noworoczne wszystkich członków i sympatyków. W roku 2011 było to znakomite 
spotkanie niemal 140 osób zorganizowane przez Koło Gminne w Tuliszkowie, a 27 
stycznia 2012 równie licznie uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez Koło 
Gminy Turek w Kaczkach Średnich.  

Braliśmy również udział w spotkaniach kół gminnych, odwiedzając Kawęczyn, 
Malanów i Tuliszków. Rozmawialiśmy także o przyszłości TS podczas spotkań w Dobrej      
i Władysławowie. 

  
 

            3. Działania podejmowane przez Zarząd Powiatu TS 

 

W czasie tych dwu i pół roku, które minęły od wyborów 5 marca 2010 roku nasz 
czas i naszą uwagę poświęciliśmy bardzo wielu kwestiom. W większości były one 
związane ze społecznymi i politycznymi wydarzeniami, którymi żyło nasze państwo                     
i nasz powiat. Niestety także takim bolesnym i dramatycznym, jak śmierć w katastrofie 
smoleńskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką i liczną 
grupą znakomitych polityków, działaczy społecznych, dowódców.  

Dużą część naszej aktywności poświęciliśmy wyborom samorządowym na 
szczeblu gmin i powiatu. Zgłosiliśmy pełną listę kandydatów do Rady Powiatu, byliśmy 
obecni w wyborach do rad gmin, niemal w każdej z gmin naszego powiatu. 
Wystawiliśmy reprezentację najliczniejszą i świadomie użyję tego określenia, najlepiej 
przygotowaną do społecznych funkcji w radach. 

W ich wyniku ponownie w radach gmin Przykona i Dobra zasiedli radni 
Towarzystwa Samorządowego, choć nie udało się zbudować merytorycznej koalicji z 
naszym udziałem w Radzie Powiatu. Burmistrzem Turku został Zdzisław Czapla, 
wójtami gmin zostali – Gerard Krzeszewski, Karol Mikołajczyk, Jan Nowak. 
Przewodniczącymi Rad Gmin – Ireneusz Augustyniak, Ireneusz Kolenda, Tadeusz 
Krupiński.  



Byliśmy wśród organizatorów obchodów XX-lecia samorządu w Polsce, 
wspieraliśmy wydanie i pomagaliśmy organizować promocję dla wydawanych przez TS 
książek. W tym już wspomnianej, napisanej przez dra Piotra Gołdyna.  

Zorganizowaliśmy i poprowadziliśmy w znakomitym gronie wykładowców                     
i uczestników „Akademię Samorządu”. Uczestniczyliśmy w świętach narodowych, ale                 
i dorocznych dożynkach. Zajmowaliśmy często oficjalne stanowisko w sprawach, które 
wywoływały emocje i bulwersowały lokalną społeczność. 

Wspieraliśmy też i uczestniczyliśmy aktywnie w wyborach do Rad Sołeckich                    
i Rad Osiedlowych. Pamiętaliśmy również o Prezesie Niewiarowskim, pomagając mu                     
w wyborach do Senatu w październiku ubiegłego roku.  

Naszą uwagę i troskę skupiał PKS w Turku, jego losy i kłopoty. Ale także 
pochylaliśmy się często nad kłopotami finansowymi samego Towarzystwa 
Samorządowego. 

 
Nie są to wszystkie sprawy, którym poświęcamy naszą uwagę, w których 

uczestniczymy. Jednak nasza aktywność nie byłaby możliwa i nie zostałaby zauważona, 
bez zaangażowania członków i sympatyków Towarzystwa Samorządowego wszystkich 
Kół Gminnych Towarzystwa Samorządowego naszego powiatu, za co chciałem bardzo 
serdecznie podziękować. 

 
 

                                                                                 Mirosław Mękarski 
                                                                 Prezes Zarządu Powiatu Tureckiego  
                                                                      Towarzystwa Samorządowego  

 


