
 

 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
Towarzystwa Samorządowego 
w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. 

 
ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin 

telefon / fax: 63 / 243 75 80 
e-mail: biuro@ts.konin.pl 

www.ts.konin.pl 
 

Spotkania Zarządu Głównego TS: 
 
4 marca w Koninie spotkali się członkowie Zarządu oraz Komisji zaplanować działania na 2019 rok. 
Dyskutowano o działaniach promocyjnych w celu pozyskania 1% za 2018 rok. Ważnym punktem było 
zaplanowanie uroczystości dla ważnych rocznic: 25-lecie Towarzystwa Samorządowego oraz obchody 
4 czerwca 1989 roku - Dzień Wolności i Praw Obywatelskich - 30-lecie w 2019 roku. Wśród propozycji 
znalazły się: konferencja, medale dla zasłużonych osób, uroczystości w gminach dla społeczności lo-
kalnych organizowane przez członków TS. Omówiono projekty realizowane w 2019 roku: „Promocja 
Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.” Darczyńca: Urząd Miasta Konin. Kwota 30 tys. zł. 
Termin realizacji: 1 marca - 30 listopada 2019 r.  oraz projekt „Walka i praca – szkice biograficzne i 
przyczynki do lokalnej historii” z funduszy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Kwota 7 tys. zł. 
Termin realizacji: 12 lutego - 30 listopada 2019 r. Złożono projekty: „Z kulturą nam po drodze” - Rzą-
dowy Program ASOS, rozstrzygnięcie do 15 marca; „Aktyna edukacja radnych” - program FIO, roz-
strzygnięcie do 31 marca; „Aktyna edukacja młodzieży” - Departament Edukacji UMWW rozstrzygnię-
cie do 10 maja.  

 
8 maja w Koninie na zebraniu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej omówiono bieżące działania i 
przygotowania do obchodów 30-lecia Wolnej Polski. Zdecydowano o organizacji konferencji w dniu 23 
maja w Żychlinie pn. „Od Solidarności do Wolności”. Ustalono listę osób do odznaczeń „Zasłużony dla 
wolności”. Dyskutowano o obchodach terenowych uroczystości i przedsięwzięć upamiętniających rocz-
nicę. 
 

Projekty realizowane w 2019 roku 
 Tytuł: „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.”   

Darczyńca: Urząd Miasta Konin 
Termin realizacji: 1 marca 2019 r. - 30 listopada 2019 r.  
Teren objęty projektem: Konin 
Opis projektu: 
Zadanie publiczne ma na celu upowszechnianie działań wspomagających rozwój wspólnot i społecz-
ności lokalnych oraz rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii infor-
macyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do osób związanych z Koninem, wspierającej 
wprowadzenie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Projekt odwołuje się do zaangażowa-
nia i współdziałania mieszkańców na rzecz rozwoju miasta w kontekście realizacji inicjatyw finansowa-
nych z budżetu partycypacyjnego. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki różnorodnym działaniom i 
akcjom promocyjnym. Planowane działania: spotkania z mieszkańcami, organizacja maratonów pisania 
wniosków, kolportaż ulotek do skrzynek pocztowych, plakaty w autobusach, billboardy, film promocyj-
ny, organizacja Hyde Park’u, reklama w mediach i z wykorzystaniem Internetu. 
 

 Tytuł: „Walka i praca – szkice biograficzne i przyczynki do lokalnej historii”  
Darczyńca: Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
Termin realizacji: 12 lutego - 30 listopada 2019 r.  
Teren objęty projektem: Wielkopolska Wschodnia. 
Opis projektu: 
Zadanie polega na opracowaniu i wydaniu publikacji przedstawiającej działalność niepodległościową 
ziemiaństwa kłodawskiego na przełomie XIX i XX w. oraz dochodzenie do modelu nowoczesnego 
majątku ziemskiego na przykładach kilku pokoleń rodzin Niesiołowskich (Straszków, Rycerzew) i Błę-
dowskich (Pomarzany). W ten sposób jej odbiorcom przybliżone zostaną postaci szczególnie zasłu-
żone dla lokalnej społeczności i kraju zarówno poprzez swoją działalność patriotyczną, jak i aktyw-
ność gospodarczą. Publikacja ukaże się w formie książkowej. Dostępna też będzie do bezpłatnego 
pobrania i upowszechniania ze strony internetowej Towarzystwa Samorządowego oraz strony inter-
netowej www.klodawskiecmentarze.pl  
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Udział w działaniach Konińskiego Banku Żywności                                                     
Członkowie Towarzystwa Samorządowego realizują program pomocy unijnej w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym, w gminach Grzegorzew i Turek. 
 

Działania na rzecz pozyskania funduszy 1% 
 rozdysponowanie ulotki, 
 współpraca z biurami rachunkowymi, szkołami, 
 akcja darmowego rozliczania PIT w biurze TS, 
 na bieżąco banery na stronach internetowych  i FB, mailing, 
 wsparcie akcji biura terenowego w Kole. 

 

Obsługa stron internetowych. 
www.ts.konin.pl  
www.stypendia.ts.konin.pl 
www.facebook.com/towarzystwosamorzadowe 
www.facebook.com/towarzystwo.turek 
www.facebook.com/TSpowiatkolski 
www.facebook.com/tskaweczyn 
www.facebook.com/KoninskieMikolaje 
www.klodawskiecmentarze.pl 
www.facebook.com/StaraKlodawa 
 

Kalendarium działań: 

 Spotkanie w Kole w dniu 3 stycznia w sprawie Kół Gospodyń Wiejskich (uwagi prezes przekazał 
do Ministra Ardanowskiego); 

 Spotkanie Prezesa z członkami TS Tuliszków na temat organizacji biegów; 

 Noworoczne spotkanie członkowie i sympatyków TS w sali bankietowej „Finezja” w Kaczkach Śred-
nich w dniu 13 stycznia. Zebrana kwota na rzecz niepełnosprawnego chłopca to ponad 1600 zł; 

 21 stycznia konferencja prasowa w Koninie podsumowująca działania TS; 

 Weryfikacja semestralna w funduszu stypendialnym; 

 2 lutego wyjazd grupy z Kłodawy na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie; 

 7 lutego wręczenie 10 stypendiów w gminie Turek dla gimnazjalistów ze szkoły w Słodkowie; 

 22 lutego, konferencja prasowa w COP dotycząca szóstej edycji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 13 marca odznaczenia przez Towarzystwo Samorządowe, 8 zasłużonych sołtysów podczas zebra-
nia członków władz struktur gminnych i wojewódzkich Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów; 

 do 30 marca kampania w ramach realizacji projektu promocji KBO, zachęcająca do składania 
wniosków zakończona złożeniem rekordowej liczby 140 wniosków; 

 3 kwietnia podpisanie porozumienia dotyczącego sprawiedliwej Transformacji Energetycznej Wiel-
kopolski Wschodniej wspólnie z samorządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi, ARR 
wraz z liderem Maciejem Sytkiem; 

 29 kwietnia konferencja prasowa na temat bieżących działań; 

 do 30 kwietnia działania promocyjne w celu pozyskania 1% za 2018 rok;  

 maj pozyskanie środków od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace 
konserwatorskie i renowację pomnika Płk. J. Byszewskiego znajdującego się na ogrójcu kościoła 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie. Prezentacja „Gospodarze i obywatele”; 

 2 maja udział w Pikniku Patriotyczno-Sportowym w Koninie; 

 14 maja wręczenie pucharów i dyplomów najlepszym zawodnikom IX Pikniku Patriotyczno-
Sportowego z okazji Dnia Flagi w Koniński Dom Kultury KDK Konin; 

 21 maja finał „Międzygminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” w Wyrzysku; 

 maj/czerwiec udział w lokalnych uroczystościach i obchodach Dnia Wolności i Solidarności; 

 23 maja konferencja „Od Solidarności do Wolności” zorganizowana w Zespole Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych w Żychlinie. W trakcie spotkania podsumowano ostatnie 40 lat historii, ale przede 
wszystkim odznaczono ludzi zaangażowanych w budowę Wolnej Polski. Gościem specjalnym był 
Andrzej Porawski, wieloletni dyrektor biura Związku Miast Polskich, działacz samorządowy, czło-
nek „Solidarności” i delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, przewodniczący Komitetu 
Obywatelskiego w województwie poznańskim, radny i członek zarządu miasta Poznania I kadencji 
odrodzonego samorządu; 

 11 czerwca finał konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Powiatu Słupeckiego i Związku 
Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Udział Tadeusza Słodkiewicza w pracach jury i przeka-
zanie nagród. 

 17 czerwca konferencja prasowa podsumowująca obchody 30 lat Wolnej Polski.   

http://www.ts.konin.pl/
http://www.stypendia.ts.konin.pl/
http://www.facebook.com/TSpowiatkolski
http://www.facebook.com/KoninskieMikolaje
http://www.klodawskiecmentarze.pl/
https://www.facebook.com/KDKKonin/?__tn__=K-R&eid=ARBiYicZEVGGEc0e3AyO6w0BoNfZMt315ZqGjor2T7ncPB7ws03iegakgQ6ppI42bWg-v5QBpEUWtbRA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBedwYFcTiScrg4_5PZ9Gl2sSrrAlywSCKBTdeJRUtpvDJozOxX8qMXE-vpztgA6rHHv3GmGWPpHjZgYwXulW3j_KNzcE_h8fHU__SJM2_ARlFmty-gZpMff5lpzfDaQAv1syEgqsWFnyA0PZgXB8IT1Q0t2_Qt7gEUmwDLATfBJP40zVyIs_62uxxLlriPDUv_noJ4ZwN1hsLZ

