
 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ 
Towarzystwa Samorządowego 

w okresie od czerwca 2016 roku do maja 2021 roku 
 

ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin 
telefon / fax: 63 243 75 80 

e-mail: biuro@ts.konin.pl; www.ts.konin.pl 
 

Skład władz - Zarząd Wojewódzki 
 Ireneusz Niewiarowski 

 Ireneusz Kolenda 

 Maciej Dąbrowski 

 Tadeusz Słodkiewicz 

 Mirosław Mękarski 

 Maria Nowak 

 Jan Nowak 

 Andrzej Nowak 

 prezes 

 wiceprezes 

 skarbnik 

 sekretarz 

 członek 

 członek 

 członek 

 członek 

 
Organ nadzoru - Komisja Rewizyjna 

 Katarzyna Szczap 

 Waldemar Tubacki 

 Karol Lewandowski 

 przewodnicząca 

 członek 

 członek 
 

Siedziba główna 

KONIN pracownicy społeczni 

 Grażyna Sędziak 

 Monika Kosmalska 

 Aleksandra Robak – Lewandowska 

 dyrektor biura, koordynator projektów 

 koordynator Funduszu Stypendialnego 

 księgowa 
 

Biuro terenowe w Turku działało do 30 czerwca 2018 roku 

 Agnieszka Jarek   kierownik biura powiatowego  w Turku, ul. 3 Maja 8, 62-700 Turek 
Biuro terenowe w Kole działało do 30 listopada 2019 roku 

 Karol Lewandowski   dyrektor biura powiatowego  w Kole, ul. Toruńska 67, 62-600 Koło 
 
 

mailto:biuro@ts.konin.pl
http://www.ts.konin.pl/


 

 2 

TS liczy 807 członków (kolski – 219, koniński – 191, słupecki – 48, turecki – 348) 
 
Osoby zmarłe (udział w delegacjach pogrzebowych):  

 gmina Słupca: Karol Wyszomirski (kwiecień 2017 r.) 

 gmina Grzegorzew: Antoni Gwiaździński (listopad 2017 r.) 

 gmina Rzgów: Bożena Sikorska (2017 r.) 

 gmina Stare Miasto: Jan Głąb (kwiecień 2019 r.) 

 gmina Turek: Włodzimierz Drzewiecki, Anna Szyper (styczeń 2019 r.), Jadwiga Trojan (maj 2019 r.) 

 gmina Pyzdry: Krystyna Kamrowska (2020 r.) 

 gmina Kłodawa: Jan Kołodziejczak (marzec 2021 r.) 
 

Informacje na temat ostatniego Zjazdu wyborczego 
17 czerwca 2016 r. 

W Świetlicy Wiejskiej w Kowalach Księżych (gmina Turek) odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Uczestniczyło w nim 46 delegatów 
Towarzystwa Samorządowego z powiatów kolskiego, konińskiego i tureckiego. W trakcie zjazdu wojewódzkiego wyłoniono nowe władze. 
Delegaci zatwierdzili roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe organizacji pożytku publicznego za 2015 rok. Omówiono również 
działania TS w ciągu minionych 4 lat, a także wysłuchano prezentacji Macieja Dąbrowskiego na temat gospodarki wodnej i zapobiegania 
skutkom suszy w subregionie konińskim. Podjęto w tej sprawie uchwałę. Wśród gości znaleźli się: pan Jan Radzimski  lekarz weterynarii 
oraz pan Jarosław Felczyński prezes LGD Wielkopolska Wschodnia. 
 

Roczne Zjazdy Delegatów  
w dniach: 30 czerwca 2017 r.; 28 czerwca 2018 r.; 26 czerwca 2019 r. 

Zjazdy związane były z obowiązkiem zatwierdzania rocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego organizacji pożytku publiczne-
go za 2016, 2017, 2018 i 2019 rok. Podczas zjazdów między innymi omawiano działalność charytatywną członków TS w terenie oraz 
współpracę z KBŻ przy dystrybucji żywności z pomocy unijnej FEAD. Ponadto delegaci przyjęli dwa stanowiska: 1. w sprawie rewitaliza-
cji i restrukturyzacji gospodarki subregionu konińskiego. 2. w sprawie wzmocnienia wspólnot lokalnych poprzez zwiększenie środków na 
ich rozwój i zmiany prawne. W 2019 r. delegaci, w ramach obchodów 30-lecia Wolnej Polski, obejrzeli wystawę tematyczną oraz film 
1989 pn.: „Narodziny Wolności”. Wręczono medale osobom zasłużonym w czasach „przełomu” (KO „Solidarność”, wybory parlamentarne 
1989, wybory samorządowe 1990). 
 

Informacje na temat posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego 
 8 lipca 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Wojewódzkiego TS w biurze powiatowym w Kole. Podsumowano Zjazd Wojewódzki 

oraz przyjęto uchwały w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Wojewódzkiego. Komisja Rewizyjna wybrała Przewodniczącą oraz 
pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu. W planach działań na 2016 rok znalazły się propozycje powołania tema-
tycznych zespołów roboczych jako realizacja przyjętej wcześniej strategii organizacji. 

http://ts.konin.pl/images/stanowisko_2.pdf
http://ts.konin.pl/images/stanowisko_2.pdf
http://ts.konin.pl/images/Stanowisko_1.pdf
http://ts.konin.pl/images/Stanowisko_1.pdf
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 26 września 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Wojewódzkiego TS w biurze powiatowym w Turku. Obecni członkowie zdecydowa-
li o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego przy okazji 20-lecia Banku 
Żywności w Koninie. Członkowie podjęli się dystrybucji broszury „Jak chleb powszedni” – 20 lat Banku Żywności w Koninie. Wyzna-
czone osoby podjęły się opracowania planu pracy i zasad tworzenia zespołów:  

1. zespół ds. współpracy z LGD i NGO – Magdalena Fabiniak i Maria Nowak 
2. zespół ds. młodzieży – Ireneusz Kolenda 
3. zespół ds. senioralnych – Tadeusz Słodkiewicz 
4. zespół ds. społecznych (działania charytatywne i walka z wykluczeniem) – Sławomir Królak i Olga Żaryn 
5. zespół ds. oświaty - Mirosław Mękarski 
6. zespół ds. kultury i kultury organizacji – Karol Lewandowski, Ewa Sobiecka i Żanetta Matlewska 
7. zespół ds. współpracy z samorządami – Andrzej Nowak 
8. Zespół ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska – Maciej Dąbrowski 

 17 października 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Wojewódzkiego TS w biurze w Koninie. Omówiono działalność i plany zespo-
łów oraz realizowane projekty „Zdolna Wielkopolska” i „Promocja KBO”. Poinformowano o organizacji grup na Międzynarodowe targi 
rolnicze Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie 25-27.11.2016 r. Zapowiedź zbiórki pieniężnej na cmentarzu w Kłodawie oraz informacja o 
prowadzonym Fanpage’u TS. 

 20 stycznia 2017 r. w Koninie spotkali się członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej TS, aby podsumować poprzedni rok i zapla-
nować działania na 2017 rok. Organizacja zgłosiła swoje kandydatury do różnych ciał przedstawicielskich, i tak członek TS z Goliny, 
Antoni Kulczak, zasiadał w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Koninie (kadencja 2017-2020). Zgłoszono kandydata (Tomasz Czar-
ny) do Ministerstwa Cyfryzacji do Rady IIP (Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej). Zgłoszono kandydaturę (Olga Żaryn) do 
Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020. Maciej Dąbrowski przedstawił imponującą relację z działań 
zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska o czym na bieżąco można śledzić również na naszej stronie internetowej. Po-
zostali członkowie zespołów przedstawili swoje plany działań na 2017 rok. Na spotkaniu poruszono również sprawy ostatnio przyję-
tych ustaw w tym o reformie oświaty oraz dyskutowano o procesie centralizacji państwa.  

 19 września 2017 r. w Kole członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej podsumowali dotychczasowe działania i wsłuchali relacji biur 
terenowych. Wśród bieżących tematów znalazł się Fundusz Stypendialny, w którym zaplanowano na rok szkolny 2017/2018 ok. 66 
stypendiów. Prezes poinformował o efektach zbiórki 1%. Członkowie Zarządu zdecydowali o kontynuacji konkursu samorządowego 
w nowym roku szkolnym. Rozmawiano również o realizowanych projektach: „Młodzieżowe inspiracje” i „Promocja Konińskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego na 2018 r.”. O działaniach Zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska poinformował Maciej Dąbrow-
ski, który uczestniczył w spływie kajakowym szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski z Koła na Bulwary Nadwarciańskie w Koninie a 5 
września w Poznaniu brał udział w Konferencji informacyjno - konsultacyjnej dotyczącej projektu Planu przeciwdziałania skutkom su-
szy w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 13 listopada 2017 r. w Turku członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej omówili efekty działań projektu „Młodzieżowe inspiracje” w 
gminach Golina, Kłodawa i Malanów. Rozmawiali o pozytywnych efektach kończącego się projektu „Promocja Konińskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2018 r.” i rosnącej liczbie mieszkańców zainteresowanych budżetem obywatelskim. W dniach 29-30 września 
odbyła się zbiórka „Podziel się posiłkiem” w Koninie, Kole, Turku, Słupcy i Kazimierzu Biskupim. Akcja Banku Żywności w Koninie z 
firmą Danone, w którą włączyli się działacze TS w terenie. Wielkim sukcesem zakończyła się IV kwesta zorganizowana przez człon-
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ków Koła Gminnego TS na kłodawskim cmentarzu w dniach 29 i 31 października oraz 1 listopada. Wartość dotychczasowych działań 
wynosi 63 500 zł, w kwestach brało udział 73 wolontariuszy. Zebrana kwota: 7 864,77 zł. Prezes poinformował o wielkim wyróżnieniu 
przez członków Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, którzy włączyli go do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu. Zebrani 
dyskutowali o propozycji legislacyjnej związanej z wyborami samorządowymi w 2018 roku oraz przygotowaniem TS do utworzeniu 
komitetu wyborczego. Prezes poinformował o nowej formule akcji „Pogotowie św. Mikołaja" gdzie zaplanowano pomoc dla seniorów. 

 9 stycznia 2018 r. w Koninie spotkali się członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej TS, aby zamknąć poprzedni rok i zaplanować 
działania na 2018 rok. Na spotkaniu podsumowano działania projektów „Młodzieżowe inspiracje” oraz „Promocja Konińskiego Budże-
tu Obywatelskiego na 2018 r.” Wśród najbliższych planów znalazły się: spotkanie noworoczne członków TS w Turku w dniu 14 
stycznia oraz uroczystość w dniu 25 stycznia w Kawęczynie z okazji wręczenia Orderu Uśmiechu Prezesowi TS. Prezes zaapelował 
o włączanie się członków TS w działania WOŚP 2018. Inne planowane działania to XXV edycja Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o 
Samorządzie Terytorialnym oraz kontynuacja Funduszu Stypendialnego, który w 2018 roku osiąga pełnoletność. Stała współpraca z 
BŻ w Koninie. Udział w obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości proponowanych z zewnątrz bądź lokalnych. Udział człon-
ków TS w Klubach Obywatelskich. Zwrócono uwagę na ożywianie oraz promowanie działań poprzez strony i portale społecznościo-
we oraz zwiększenie rozpoznawalności w celu pozyskania 1% podatku. Zaproponowano uczczenie 20-lecia reform samorządowych 
poprzez organizację konferencji lokalnych. Prezes poinformował o nawiązaniu współpracy z Przedstawicielem Komisji Europejskiej w 
Polsce. Stałym punktem w planach jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na planowane inicjatywy. Ważnym wydarzeniem będą 
jesienne wybory samorządowe i powołanie komitetu co będzie wymagało wielu spotkań i wspólnych uzgodnień działań zgodnie z ka-
lendarzem wyborczym. 

 7 lutego 2018 r. w Kole obradował Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną. Po krótkim podsumowaniu styczniowych działań zebrani dys-
kutowali nad kampanią w celu pozyskania 1%. Prezes przedstawił do rozważenia propozycję udziału w kampanii Kilometry Dobra. 
Poinformował o wydaniu specjalnym Gazety Sołeckiej na 20-lecie reform samorządowych. Podczas zebrania dyskutowano na temat 
najbliższych wyborów samorządowych i gotowości członków z poszczególnych powiatów do udziału w komitecie wyborczym TS. 

 21 marca 2018 r. w Turku odbyło się kolejne zebranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezes poinformował zebranych o 
realizacji projektu „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.”. Ponadto przygotowano oraz zgłoszono projekt „Mło-
dzieżowe aktywizacje” na konkurs FIO w celu wzmocnienia młodzieżowych rad gmin, które powstały w wyniku projektu z 2017 roku. 
W związku z nawiązaną współpracą z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej zaplanowano cykl imprez, który rozpocznie Piknik 
Patriotyczno-Sportowy z okazji Dnia Flagi 2 maja. 17 maja odbędzie się podsumowanie VIII Pikniku a 25 maja w Kłodawie Dzień 
Samorządu. Trzecia impreza – Piknik Europejski - odbędzie się w 30 maja w Słodkowie gm. Turek. Natomiast 4 czerwca w Centrum 
Kultury i Sztuki w Koninie będzie zorganizowany Dzień Wolności. Na zebraniu poruszono temat odkrywki Ościsłowo. Prezes poin-
formował, że TS wraz z innymi stowarzyszeniami podpisało apel w sprawie wycofania nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych – 
ostatecznie nowelizacja została wycofana. Na zakończenie dokonano przeglądu dotychczasowych działań związanych z wyborami 
samorządowymi. 

 11 kwietnia 2018 r. w Kole zebrani członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej rozmawiali na temat przygotowania komitetu wyborcze-
go i poszczególnych kandydatów w wyborach samorządowych. Omówiono szczegółowo organizację cyklu spotkań powiatowych we 
współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej według harmonogramu: 

 2 maja – Piknik Patriotyczno-Sportowy - Konin 
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 17 maja – podsumowanie Pikniku w kinie Oscard – Konin  

 25 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego – Kłodawa 

 30 maja – konferencja i piknik - Słodków (gm. Turek) 

 4 czerwca – Dzień Wolności i Praw Obywatelskich – Konin  

 9 lipca 2018 r. w Turku obradował Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną. Podczas zebrania podsumowano zjazd delegatów w Grzego-
rzewie. Dyskutowano nad podjęciem działań w związku z przyjętymi przez delegatów stanowiskami. Podsumowano spotkania powia-
towe organizowane we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Rozpoczęto rozmowy na temat przygotowań do je-
siennych wyborów samorządowych. 

 10 grudnia 2018 r. w Koninie zebrani członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej podsumowali działania w 2018 roku. Omówiono ka-
lendarium, zrealizowane projekty oraz osiągnięte sukcesy w wyborach samorządowych. Zebrani podjęli decyzję o zaprzestaniu or-
ganizacji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Rozmawiano o propozycjach działań związanych z 25-
leciem Towarzystwa Samorządowego oraz obchodami 30-lecia Dnia Wolności i Praw Obywatelskich w 2019 roku. Ponadto podjęto 
uchwałę w sprawie wyboru kandydatki Towarzystwa Samorządowego do Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. Ustalono 
składki osób funkcyjnych. 

 4 marca 2019 r. w Koninie spotkali się członkowie Zarządu oraz Komisji zaplanować działania na 2019 rok. Dyskutowano o działa-
niach 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 ro-
ku. Wśród propozycji znalazły się: konferencja, medale dla zasłużonych osób, uroczystości w gminach dla społeczności lokalnych 
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 pra-
ca – szkice biograficzne i przyczynki do lokalnej historii” z funduszy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Kwota 7 tys. zł. Ter-
min realizacji: 12 lutego - 30 listopada 2019 r. Złożono projekty: „Z kulturą nam po drodze” - Rządowy Program ASOS, rozstrzygnię-
cie do 15 marca; „Aktyna edukacja radnych” - program FIO, rozstrzygnięcie do 31 marca; „Aktyna edukacja młodzieży” - Departa-
ment Edukacji UMWW rozstrzygnięcie do 10 maja.  

 8 maja 2019 r. w Koninie na zebraniu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej omówiono bieżące działania i przygotowania do ob-
chodów 30-lecia Wolnej Polski. Zdecydowano o organizacji konferencji w dniu 23 maja w Żychlinie pn. „Od Solidarności do Wolno-
ści”. Ustalono listę osób do odznaczeń „Zasłużony dla wolności”. Dyskutowano o obchodach terenowych uroczystości i przedsię-
wzięć upamiętniających rocznicę. 

 23 października 2019 r. w Koninie spotkali się członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Omówiono zrealizowane projekty oraz 
zaplanowano kolejną kwestę przy okazji Wszystkich Świętych, w celu renowacji pomników na cmentarzu w Kłodawie. Zaplanowano 
uroczystości 25-lecia TS w Żychlinie. Prezes poinformował o zamknięciu biura terenowego w Turku (sierpień) oraz planach zakoń-
czenia pracy biura w Kole do końca listopada. Omówiono plany na 2020 rok związane z organizacja uroczystości upamiętniających 
ważnych rocznic i świąt. Działania i plany w związku z podpisanym w kwietniu porozumieniem dotyczącym sprawiedliwej Transfor-
macji Energetycznej Wielkopolski Wschodniej.  

 15 lipca 2020 r. w Koninie spotkali się członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, aby zaplanować działania na 2020 rok w tym 
organizację Zjazdu wyborczego poprzedzonego wyborami w strukturach gminnych i powiatowych. Omówiono przygotowanie wysta-
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wy oraz katalogu wystawy na uroczystości w dniu 15 sierpnia w Kłodawie w ramach projektu „Kłodawianie w wojnie polsko-
bolszewickiej w latach 1919-1921” oraz plany na wydanie dwóch publikacji historycznych.  

 10 maja 2021 r. w Koninie na zebraniu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej omówiono bieżące działania i przygotowania do Zjaz-
du wyborczego. Wśród spraw bieżących organizacja Pikniku Patriotyczno-Sportowego „Bieg dla Europy” przez Klub Biegacza Ak-
tywni Konin w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i Miastem Konin 20 czerwca 
2021 r. Realizacja projektów na terenie gminy Kłodawa. 

Ponadto członkowie Zarządu spotykali się nieoficjalnie i uczestniczyli w organizowanych imprezach (np.: na uroczystościach finałowych 
konkursów, na wręczaniu stypendiów i innych lokalnych uroczystościach). 

 
Wyborcze zjazdy powiatowe w 2020 roku: 

 15 września 2020 r. o godz. 18.00 powiatowy zjazd Towarzystwa Samorządowego powiatu konińskiego w Bibliotece Publicznej w 
Golinie. Wybrano 11 delegatów oraz władze powiatowe: 
Zarząd: Tadeusz Słodkiewicz prezes; Waldemar Tubacki wiceprezes; Żanetta Matlewska sekretarz; Edyta Imbiorkiewicz skarbnik. 
Członkowie: Andrzej Nowak, Grzegorz Matuszak, Andrzej Operacz, Henryk Kryk, Maciej Kwiryng, Grzegorz Fabisiak, Przemysław Kap-
turski. 
Komisja Rewizyjna: Grażyna Łechtańska przewodnicząca; Antoni Kulczak; Jacek Wysocki. 

 2 października 2020 r. o godz. 17:00 powiatowy zjazd Towarzystwa Samorządowego powiatu kolskiego w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kłodawie - sala widowiskowa. Wybrano 8 delegatów oraz władze powiatowe: 
Zarząd: Bartosz Mikołaczyk prezes; Ewa Ochędalska, Andrzej Sikorski  - wiceprezesi; Tomasz Nuszkiewicz sekretarz; Alicja Wapińska 
skarbnik; Dariusz Racinowski członek. 
Komisja rewizyjna: Józef Chudy przewodniczący; Janusz Dorabiała; Grzegorz Siwiński. 

 23 października 2020 r. o godz. 18:00 powiatowy zjazd Towarzystwa Samorządowego powiatu tureckiego w Kowalach Pańskich. 
Wybrano 12 delegatów oraz władze powiatowe: 
Zarząd: Ireneusz Kolenda prezes; pozostali członkowie zarządu: Karol Mikołajczyk; Jan Nowak; Piotr Gebler; Mirosław Mękarski; Roman 
Groblica; Michał Harasny; Zbigniew Ryczyński. 
Komisja Rewizyjna: Albin Zańko przewodniczący; Agnieszka Jarek sekretarz; Grzegorz Dzikowski. 
 

WYBORY SAMORZĄDOWE w 2018 roku 
 
Kalendarium działań wyborczych: 

 9 lipca, Turek. Zebranie członków TS w sprawie wyborów samorządowych. 

 sierpień/wrzesień/październik terenowe spotkania robocze członków TS dotyczące wyborów samorządowych oraz rozmowy koali-
cyjne zakończone w Kole podpisaniem umowy w dniu 23 lipca. 

 20 sierpnia, konferencja z udziałem członków Zarządu Powiatowego w Turku prezentująca kandydatury TS na wójtów i burmistrzów 
w powiecie tureckim.  

 23 sierpnia. Rejestracja Komitetu Wyborczego TS powołanego do wyborów samorządowych. 

 7 września. Powiatowa Konwencja wyborcza Towarzystwa Samorządowego w Turku. 
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 21 października i 4 listopada. Wybory samorządowe I i II tura. 

 30 października. Poparcie dla kandydata na prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego. 

 5-20 listopada. Kształtowanie się władz powiatowych w Kole i w Koninie. 

 8 grudnia. Spotkanie powyborcze w Golinie kandydatów KW TS z powiatu konińskiego. 
Podsumowanie: 
Komitet Wyborczy Towarzystwo Samorządowe w Koninie wystawił kandydatów w powiatach: kolskim, konińskim i tureckim. W wyniku 
przeprowadzonych w dniu 21 października wyborów wśród 79 kandydatów do rad gmin mandat uzyskało 28 osób. Wśród 4 kandydatów 
na wójta/burmistrza dwie osoby uzyskały mandat wójta: Jan Nowak w Kawęczynie oraz Karol Mikołajczyk w Gminie Turek. Z pośród 
30 kandydatów do rady powiatu tureckiego 1 uzyskał mandat Andrzej Sochacki. Z pośród 37 kandydatów do rady powiatu konińskiego 
4 osoby uzyskały mandaty: Henryk Kryk, Tadeusz Słodkiewicz, Maciej Kwiryng i Żanetta Matlewska. Łączna liczba wszystkich od-
danych głosów na kandydatów TS z list wyborczych wynosi: 24 694. Wielu członków TS przystąpiło do wyborów samorządowych startu-
jąc z własnych bądź zaprzyjaźnionych komitetów wyborczych odnosząc liczne sukcesy. Wśród nich: w powiecie kolskim: Wojciech Choj-
nowski Wójt Gminy Babiak, Ewa Ochędalska i Alicja Wapińska Radne Powiatu Kolskiego; w powiecie konińskim: Grzegorz Matuszak 
Wójt Gminy Rzgów, Danuta Mazur Wójt Gminy Krzymów, Andrzej Nowak Wójt Gminy Kramsk, Andrzej Operacz Wójt Gminy Skulsk, Ma-
riusz Woźniak Wójt Gminy Grodziec. 
 

25-lecie Towarzystwa Samorządowego w 2019 roku 
13 grudnia zorganizowano uroczystości 25-lecia TS w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie z 
udziałem Jerzego Stępnia, senatora, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie 
spoczynku, a w latach 2006–2008 prezesa TK. W trakcie uroczystości Prezydent Konina Piotr Korytkowski wręczył Organizacji odznakę 
honorowa „Za Zasługi dla Miasta Konina”. Natomiast Starosta Koniński Stanisław Bielik odznakę honorową „Zasłużony dla powiatu ko-
nińskiego”. Towarzystwo Samorządowe wręczyło 25 medali za zasługi na rzecz wolności i regionu. Osoby odznaczone: Wacław Cegiel-
ski, Jan Czaja, Romuald Czernicki, Maciej Dąbrowski, Piotr Florek, Stanisław Frankiewicz, Krystyna Grabowska, Andrzej Gwóźdź, Ry-
szard Jałoszyński, Marek Jarosiński, Jan Jasiak, Lech Jezierski, Elżbieta Kawa, Ryszard Knapczyk, Monika Kosmalska, Bogdan Kowal-
ski, Przemysław Kowalski, Andrzej Kozłowski, Piotr Krajewski, Jadwiga Kujawińska, Antoni Kulczak, Adam Kwapich, Aleksandra Lewan-
dowska-Robak, Andrzej Miążkiewicz, Bogusław Michalski, Dariusz Młyńczak, Marek Naglewski, Maria Nowak, Ewa Ochędalska, Dariusz 
Racinowski, Zbigniew Ryczyński, Leonard Sarnociński, Elżbieta Sroczyńska, Jerzy Stępień, Antoni Tyczka, Andrzej Tyczyno, Jacek Wy-
socki.  
25-lecie TS uświetnił występ zespołu z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia wydziału jazzu i muzyki rozrywkowej.  

 
Konferencja pn. „Od Solidarności do Wolności”  
23 maja 2019 r. w Żychlinie. Obchody 30-lecia Wolnej Polski z udziałem Andrzeja Porawskiego (dyrektor biura Związku Miast Polskich). 
W trakcie spotkania podsumowano ostatnie 40 lat historii, ale przede wszystkim odznaczono 37 osób medalem za zasługi na rzecz wol-
ności, zaangażowanych w budowę Wolnej Polski, związanych z Komitetami Obywatelskimi.  
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DZIAŁANIA STAŁE ORAZ PODJĘTE INICJATYWY 
 

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 
 W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowano XXIII edycję, w której wzięły udział 82 gimnazja (1200 uczestników) z 30 powiatów i 

64 gmin. Konkurs przebiegał pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ostatni finałowy etap XXIII Wielkopol-
skiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym odbył się 15 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Koninie i Radą Powiatu Konińskiego. W finale uczestni-
czyło 55 uczniów. 

 

 W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowano XXIV edycję, w której udział wzięły 83 gimnazja (1200 uczestników), 61 gmin i 30 
powiatów. Ostatni finałowy etap odbył się 8 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie dzięki 
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Koninie i Radą Powiatu Konińskiego. W finale uczestniczyło 56 uczniów. 

 W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano ostatnią XXV edycję, w której udział wzięło 86 gimnazjów (1200 uczestników) z 60 
gmin i 29 powiatów. Ostatni finałowy etap odbył się 14 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie 
z udziałem 45 uczniów. 

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowany był od 1994 roku jako owoc doświadczeń pierwszej 
kadencji odrodzonego samorządu gminnego. Przeznaczony początkowo dla uczniów szkół podstawowych a od roku szkolnego 
1999/2000 dla młodzieży gimnazjalnej. Odwoływał się do idei budowania społeczeństwa obywatelskiego, aktywnie upowszechniając 
podstawową wiedzę o funkcjonowaniu samorządu i jego znaczeniu dla życia lokalnych społeczności. Łączna liczba uczestników 25 
edycji konkursu to ponad 50 tys. uczniów z 200 gimnazjów i szkół podstawowych w 150 gminach i 35 powiatach województwa Wiel-
kopolskiego. Decyzją członków Zarządu w 2018 roku zakończono inicjatywę, która zainspirowała dotychczasowych uczestników do 
kontynuacji działań: 

 21 maja 2019 r. odbył się finał „Międzygminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” w Wyrzysku zorgani-
zowany z inicjatywy p. Ryszarda Sella wieloletniego koordynatora konkursu organizowanego przez TS. 

 11 czerwca 2019 r. odbył się finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Powiatu Słupeckiego i Związku Gmin 
Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Powidzu z inicjatywy p. Jakuba Gwita – Wójta Gminy Powidz z uczestnictwem w 
komisji sekretarza zarządu TS Tadeusza Słodkiewicza.   

 
Fundusz Stypendialny 
Powołany w lipcu 2000 roku służy uzdolnionej i aktywnej społecznie młodzieży ze środowisk wiejskich. Obszar działania funduszu to po-
wiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński. Odbiorcami funduszu są uczniowie szkół średnich, gimnazjaliści – konkretne osoby 
wskazane przez darczyńców oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.  
Fundusz realizuje swoje cele głównie poprzez promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej dla własnego 
doskonalenia i rozwoju. Pomaga więc uczniom uzdolnionym, którzy wymagają pomocy finansowej. Działa dzięki dotacjom i darom od 
osób fizycznych i prawnych.  
Od roku szkolnego 2006/2007 Fundusz Stypendialny objęty jest Programem Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne realizo-
wanym przez Fundację im. Stefana Batorego. Program Równych Szans wspiera merytorycznie i finansowo organizacje działające na 
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rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z mniejszych miejscowości i uboższych środowisk, poprzez tworzenie lokalnych 
programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej. Celem programu jest pomoc w tworzeniu systemu finansowania stypendiów dla mło-
dzieży szkolnej w oparciu o zasoby i aktywność społeczności lokalnej. Przez Fundację wspierane są organizacje pozarządowe, które we 
współpracy z samorządem i miejscowymi przedsiębiorcami podejmują się prowadzenia programów stypendialnych dla młodzieży ze 
swojego terenu. Raz w roku każda z organizacji uczestniczących w projekcie otrzymuje dotację na dofinansowanie programu stypendial-
nego w wysokości uzależnionej od zebranej lokalnie kwoty. W roku szkolnym 2017/2018 po raz ostatni Fundusz otrzymał wsparcie w 
kwocie 30 000 zł. 
Dzięki uczestnictwu w Programie Równe Szanse młodzież zgłaszana jest do Stypendiów Pomostowych. Stypendyści TS mają pierw-
szeństwo w uzyskaniu stypendium. Program stypendiów pomostowych administrowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębior-
czości (FEP). Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z 
rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich.   
W ciągu 21 lat działalności Fundusz przyznał łącznie 2490 stypendiów w tym: 1250 uczniów szkół średnich, 1025 gimnazjalistów i 25 dla 
uczniów szkoły podstawowej i 190 dla studentów: 

 

 2000/2001 133   2007/2008 157   2014/2015 104 

 2001/2002 168   2008/2009 173   2015/2016 90 

 2002/2003 143   2009/2010 157   2016/2017 75 

 2003/2004 185   2010/2011 130   2017/2018 63 

 2004/2005 130   2011/2012 132   2018/2019 50 

 2005/2006 156   2012/2013 111   2019/2020 45 

 2006/2007 142   2013/2014 102   2020/2021 44 

 

1% - pozyskiwane środki przeznaczane są na Fundusz Stypendialny. 

W 2016 roku przeprowadzono następujące działania promocyjne: 

 wysyłka informacji drogą e-mailową i pocztą tradycyjną 

 promocja poprzez Facebook 

 program do rozliczania PIT 

 bezpłatna usługa rozliczania podatku w biurze 
Kwota zebrana za 2015 rok to ↓11 892,40 zł., w tym Konin ↓4 169,40 zł, Koło ↓1963,70 zł, Turek ↓2  020,10 zł, Słupca ↓210,10 zł, inne 
↓4 529,10 zł.  
 
W 2017 roku przeprowadzono następujące działania promocyjne: 

 druk i rozdysponowanie ulotki – ok. 20 tys., 
 współpraca z biurami rachunkowymi, szkołami, 
 akcja darmowego rozliczania PIT w biurze TS, 
 na bieżąco banery na stronach internetowych i FB, mailing, 
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 promocja poprzez Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego, 
 dedykowany dla TS program do rozliczenia PIT, 
 zamieszczenie darmowej reklamy na trzech telebimach, 
 wsparcie akcji biur terenowych. 

Kwota zebrana za 2016 rok to ↓10 408,50 zł., w tym Konin ↓3 564,50 zł, Koło ↓973,10 zł, Turek ↓1 909,50 zł, Słupca ↑224,00 zł, inne 
↓3 737,40 zł.  
 
W 2018 roku przeprowadzono następujące działania promocyjne: 

 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 biur terenowych. 

Kwota zebrana za 2017 rok to: ↓9 899,30 zł.; w tym Konin ↑3 718,60 zł, Koło ↑1 105,30 zł, Turek ↑2 306,00 zł, Słupca ↑264,10 zł, inne 
↓2 505,30 zł.  
 
W 2019 roku przeprowadzono następujące działania promocyjne: 

 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. 

Kwota zebrana za 2018 rok to ↓8 232,00 zł, w tym Konin ↓2 748,00 zł, Koło ↓1 010,90 zł, Turek ↓1 935,30 zł, Słupca ↑341,90 zł, inne 
↓2 195,90 zł 
 
W 2020 roku przeprowadzono następujące działania promocyjne: 

 rozdysponowanie ulotki, 
 współpraca z biurami rachunkowymi, szkołami, 
 akcja darmowego rozliczania PIT w biurze TS, 
 na bieżąco banery na stronach internetowych i FB, mailing. 

Kwota zebrana za 2019 rok wynosi ↓6 069,30 zł. 
 

Udział w działaniach Konińskiego Banku Żywności                                                   
Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Banku Żywności w Koninie, który przeprowadza liczne akcje i prowadzi stałe przed-
sięwzięcia związane z pomocą charytatywną osobom potrzebującym wsparcia żywnościowego.  Członkowie Towarzystwa Samorządo-
wego uczestniczyli między innymi w akcjach „Pogotowie św. Mikołaja”, „Powszechnej Przedświątecznej Zbiórce Żywności”. Realizacja 
programu pomocy unijnej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 
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Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w latach 2016 - 2017 w gminach Grzegorzew, Turek, Tuliszków, Ślesin i Rzgów. Od roku 
2018 do 2021 w gminach Grzegorzew i Turek. 
29 sierpnia 2016 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu Banku Żywności w Koninie. 20-lecie Banku Żywności było okazją do podsumo-
wań i podziękowań za pomoc i współpracę ponad 100 osobom w tym aktywnym członkom TS.  
Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył placówce honorową odznakę za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego.  
 

Konferencje prasowe 
W sumie zorganizowano kilkanaście konferencji prasowych w Koninie oraz w biurach terenowych w Kole i w Turku, na których przedsta-
wiano między innymi działania Funduszu Stypendialnego, konkursów młodzieżowych inne bieżące inicjatywy w tym realizowane projekty. 
 

Działania zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska 
2017 rok 

 15 marca, spotkanie podsumowujące 1 rok działalności zespołu. 

 24 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przedstawiciel 
zespołu brał udział w konferencji pn. „Możliwości zmniejszenia skutków suszy w rolnictwie w powiecie kolskim” zgłaszając szereg 
uwag i wskazując na aktywne działania Zespołu Towarzystwa Samorządowego. 

 W dniach 20-22.06. przedstawiciel zespołu brał aktywny udział, w organizowanych przez RZGW w Poznaniu, konsultacjach doty-
czących projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.   

 8 lipca, przedstawiciel Zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska, Maciej Dąbrowski, uczestniczył w spływie kajakowym 
szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski z Koła na Bulwary Nadwarciańskie w Koninie 

 5 września, Poznań, udział przedstawicieli TS w Konferencji informacyjno - konsultacyjnej dotyczącej projektu Planu przeciwdzia-
łania skutkom suszy w regionie wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Wszystkie działania opisane były w broszurce oraz w specjalnej zakładce utworzonej na www.ts.konin.pl  

 
Cykl spotkań we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w 2018 roku 

 2 maja w Koninie, Stadion Lekkoatletyczny PWSZ. Towarzystwo Samorządowe i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Pol-
sce wraz Klubem biegacza - Aktywni Konin zorganizowali z okazji Dnia Flagi VIII Piknik Patriotyczno – Sportowy. W ten sposób 
nawiązali do przypadających w tych dniach ważnych rocznic – uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wstąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Podczas Pikniku odbyły się zawody lekkoatletyczne a uczestnicy mogli skorzystać z porad prozdrowotnych i degustacji 
zdrowej żywności. 

 17 maja w Koninie w DK Oskard podsumowano Piknik wręczając puchary najlepszym zawodnikom i drużynom, a także po raz 
pierwszy medale za promocję sportu w subregionie konińskim ośmiu działaczom sportowym. Imprezę zakończył film „Avengers. 
Wojna światów”. 

 25 maja w Kłodawie świętowano Dzień Samorządu Terytorialnego. W uroczystości uczestniczyli samorządowcy, sołtysi oraz lo-
kalni działacze społeczni. Obchody rozpoczął film pokazujący jak Kłodawa zmieniła się w ciągu ostatnich 28 lat, dzięki reformie 
samorządowej jak i środkom z Unii Europejskiej. Kolejnym punktem programu była debata na temat powstania samorządu w Pol-
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sce oraz roli Unii Europejskiej w jej rozwoju. W rozmowach uczestniczyli Ireneusz Niewiarowski - Prezes TS, Waldy Dzikowski – 
Poseł na Sejm, Filip Skawiński – analityk polityczny PKE. 46 pracowników samorządowych oraz lokalni liderzy otrzymali Europej-
ski Medal Samorządu. Za zakończenie goście wysłuchali koncertu w wykonaniu dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. 

 30 maja w Słodkowie (gm. Turek) odbyła się konferencja i Piknik Europejski o wpływie Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiej-
skich, a także problemach subregionu konińskiego. W trakcie uroczystości wręczono również Medale Europejskie osobom zasłu-
żonym dla rozwoju powiatu tureckiego. Wśród gości zasiedli samorządowcy, sołtysi, lokalni działacie społeczni oraz mieszkańcy. 
Spotkanie rozpoczęła debata, w której uczestniczyli: Ireneusz Niewiarowski - Prezes TS, Sebastian Rysz – Analityk Polityczny 
PKE, Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jan Nowak – wójt gminy Kawęczyn, Karol Mikołajczyk – 
wójt gminy Turek. 

 4 czerwca w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyła się uroczystość Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Imprezę rozpoczął 
koncert w wykonaniu uczniów konińskiej szkoły muzycznej. W trakcie przeprowadzono debatę na temat różnych aspektów wolno-
ści. Rozmawiano o walce Polaków o wolność. Wśród panelistów byli: Jan Lityński – legenda opozycji, Rafał Szyndlauer – zastęp-
ca kierownika Wydziału Politycznego PKE oraz Krzysztof Bobiński, korespondent stanu wojennego, dziennikarz Financial Times. 
Po debacie wręczono medale 19 osobom za zasługi na rzecz wolności.  

 

Zbiórki pieniężne zarejestrowane na http://zbiórki.gov.pl/zbiorki/index 

lp. termin miejsce cel zbiórki 
zebrana kwota  

w zł 

1.  30 i 31 października 
oraz 1 listopada 2016 r. 

Kłodawa  
W zbiórce uczestniczyło 48 wolontariuszy. 

Renowacja zabytkowych nagrobków 
lub nagrobków osób zasłużonych.  

8 056,28 

2.  30 i 31 października 
oraz 1 listopada 2017 r. 

Kłodawa  
W zbiórce uczestniczyło 58 wolontariuszy. 

Renowacja zabytkowych nagrobków 
lub nagrobków osób zasłużonych.  

7 864,77 

3.  31 października – 2 li-
stopada 2018 r. 

Kłodawa  
W zbiórce uczestniczyło 67 wolontariuszy. 

Renowacja zabytkowych nagrobków 
lub nagrobków osób zasłużonych.  

11 231,27 

4.  28 i 29 września 2019 r. Kłodawa  
 

renowację pomnika płk. Józefa By-
szewskiego (1787-1841) w Kłodawie 

2 695,57 

5.  31 października – 1 i 2 
listopada 2019 r. 

Kłodawa  
W zbiórce uczestniczyło 60 wolontariuszy. 

Renowacja zabytkowych nagrobków 
lub nagrobków osób zasłużonych.  

13 359,25 
5 euro 

6.  od listopada 2020 r. Wpłat można dokonywać na konto banko-
we TS. 

Renowacja zabytkowych nagrobków 
lub nagrobków osób zasłużonych.  

4 513,04 

Razem: 
47 720,18 

5 euro 

 
 
 

http://zbiórki.gov.pl/zbiorki/index
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Wydane publikacje  
 Grupa osób związanych z TS wydała broszurę „NIE dla dewastacji szkoły”; 2017 rok. 

 „Życie pracą wypełnione - Saturnin Czerniewicz (1890-1961)" – autorzy Teresa Czerniewicz-Umer i Ryszard Jałoszyński; 2018 
rok. 

 „Ludzie kłodawskich sołectw" – redakcja Ryszard Jałoszyński przy współpracy z Grażyną Niewiarowską i Ireneuszem Niewiarow-
skim; 2018 rok. 

 „Walka i praca – szkice biograficzne i przyczynki do lokalnej historii” współpraca redakcyjna: Ryszard Jałoszyński, Grażyna Nie-
wiarowska, Ireneusz Niewiarowski; 2019 rok. 

 „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921” – redakcja Ryszard Jałoszyński; 2020 rok. 

 „Pełni nadziei i męstwa". Płk Józef Byszewski oraz inni uczestnicy powstania listopadowego z Ziemi Kłodawskiej – redakcja Ry-
szard Jałoszyński; 2020 rok. 

 „Obrazki z dawnej Kłodawy” – redakcja Grażyna Niewiarowska; 2020 rok. 
 

ZREALIZOWANE PROJEKTY 
 
„Konińskie Mikołaje”  
Od 2015 roku z inicjatywy członkiń TS w Koninie rozpoczęły działalność „Konińskie Mikołaje”. Projekt polega na pomocy najuboższym 
konińskim rodzinom poprzez remont pokoi dziecięcych. Dotychczas wyremontowano 7 pokoi a w 2017 roku dwa tym razem w Konińskim 
Pogotowiu Rodzinnym. Do akcji włączyło się miasto Konin oraz firmy prywatne (Franspol,  PKS, MTBS, MZGOK, PWiK i VOX).  
6 grudnia 2017 r. - Konińskie Mikołaje otrzymały trzecie miejsce w konkursie Super NOwa organizacji pozarządowych organizowanym 
przez Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego. 
Więcej informacji na www.facebook.com/KoninskieMikolaje 

 
Działania wynikające z projektu „Moje miejsce” 

 W dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r. miała miejsce wizyta studyjna w Oslo na temat włączania dzieci i młodzieży w pro-
cesy decyzyjne / partycypacja dzieci i młodzieży w życiu publicznym. Brały w niej udział polskie organizacje pozarządowe działa-
jące na rzecz dzieci i młodzieży, które realizowały projekty finansowane z programu Obywatele dla Demokracji. Naszą organizację 
reprezentowała Grażyna Sędziak. Celem wizyty było zapoznanie uczestników i uczestniczek z praktyczną stroną pracy organizacji 
i instytucji zajmujących się włączaniem dzieci i młodzież w procesy decyzyjne oraz partycypacją dzieci i młodzieży w życiu pu-
blicznym. Była doskonałą okazją do zapoznania się dobrymi przykładami działań z młodzieżą i rozwiązań stosowanych w Norwe-
gii. Imponujące okazały się programy prewencyjne, które zapobiegają przestępczości a jednocześnie integrują społeczność w po-
szczególnych dzielnicach miasta. Z powodzeniem więc stosują w praktyce zasadę, że łatwiej zapobiegać niż leczyć, gdyż na eta-
pie prewencji nie są potrzebni wykwalifikowani specjaliści. To kraj o dużym zaufaniu społecznym i stąd wypływa łatwość nawiązy-
waniu dialogu oraz rzeczywista współpraca szkół, policji, samorządu z lokalną społecznością.  

 23 września 2016 r. młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie była współorganizatorem pikniku, podczas 
którego promowała swój projekt zbuduj z nami „ampt”. Pomysł zrodził się podczas trwania projektu „Moje miejsce”. Grupa mło-

http://www.facebook.com/KoninskieMikolaje
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dzieży z uporem dąży do realizacji zadania wyznaczonego podczas warsztatów. Ma już swoje sukcesy dzięki akcji promocyjnej 
pomysłu zgłoszonego do I edycji Budżetu Obywatelskiego w Kłodawie. Projekt „Moje Miejsce – Kłodawski Park Rekreacji, Kultury i 
Sportu” uzyskał wówczas 494 głosy. Aby zakończyć przedsięwzięcie potrzebna była kolejna wygrana. 

 W dniu 9 lutego 2017 r. w Brukseli odbyło się seminarium warsztatowe, które zorganizowała Europejska Sieć na rzecz Rozwoju 
Wsi (ENRD). Nasz projekt przedstawił Bohdan Kamiński. Celem warsztatu było zaprezentowanie doświadczeń, umożliwienie spo-
tkania takich zaangażowanych organizacji i osób, a także wzajemną inspirację dla przyszłych działań i współpracy. 

 21 marca 2017 r., przedstawiciele Towarzystwa Samorządowego wraz z młodzieżą kłodawską, panią Wicedyrektor Gimnazjum nr 
1 Anną Śliwką oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Siwińskim, uczestniczyli w konferencji zamykającej program 
Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG. Uroczystości organizowane były przez Fundację Batorego oraz Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży a odbywały się w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie. Podczas konferencji na sesjach 
warsztatowych organizacje dzieliły się doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas trwania programu. Dyskusje dotyczyły proble-
matyki projektów wspieranych w ramach programu: partycypacji obywatelskiej, działań strażniczych i antydyskryminacyjnych, a 
także przeciwdziałania wykluczeniu oraz aktywności dzieci i młodzieży. Przedstawiono nowe narzędzia i rozwiązania dla III sekto-
ra, które zostały opracowane i wprowadzone dzięki środkom EOG. Pokazano filmy, wystawy, narzędzia i publikacje, które powsta-
ły i były wykorzystywane w projektach realizowanych w ramach programu. Podczas sesji plenarnej rozmawiano o przeszłości i 
przyszłości programów dla organizacji pozarządowych, finansowanych z Funduszy EOG.  

 Przeprowadzony w latach 2014/2015 projekt „Moje miejsce” został zgłoszony do europejskiego katalogu projektów młodzieżo-
wych. 

 

Projekt „Zdolna Wielkopolska” 
Termin realizacji: 01.04.2016 r. - 31.12. 2016 r. Projekt finansowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 
kwocie 20 000,00 zł. Cel: upowszechnianie, promocja oraz rozwój działań i wydarzeń wspomagających amatorski i ludowy ruch arty-
styczny województwa wielkopolskiego. W ramach projektu utworzona została witryna pod nazwą www.zdolnawielkopolska.pl oraz po-
wstał fanpage na Facebook’u. Uruchomienie portalu informacyjno-promocyjnego stanowiło pierwszą tego typu ofertę dla mieszkańców 
Wielkopolski (w tym artystów, działaczy i animatorów kultury).  Witryna współdziałająca z serwisem społecznościowym (Facebook) była 
swoistym kompendium wiedzy na temat twórczości artystów ludowych oraz artystów amatorów działających w małych społecznościach 
lokalnych oraz wydarzeń w Wielkopolsce. 
 

Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 
Zadanie publiczne miało na celu upowszechnianie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój de-
mokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do osób zwią-
zanych z Koninem, wspierającej wprowadzenie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na lata od 2017 do 2021. Projekt odwoływał się 
do zaangażowania i współdziałania mieszkańców na rzecz rozwoju miasta w kontekście realizacji inicjatyw finansowanych z budżetu 
partycypacyjnego. Osiągnięcie celu było możliwe dzięki różnorodnym działaniom i akcjom promocyjnym w tym spotkania z mieszkań-
cami, organizacja maratonów pisania wniosków kolportaż ulotek, plakaty, billboardy, filmy, telebimy, organizacja Hyde Park’u reklama 
w mediach i z wykorzystaniem Internetu. 

 Termin realizacji 01.03.2016 – 30.10.2016 r. Kwota 30 tys. zł z budżetu Miasta Konin. Ostatecznie mieszkańcy złożyli 105 wnio-

http://www.batory.org.pl/
http://www.pcyf.org.pl/index.php?s1=fundacja&s2=onas
http://www.pcyf.org.pl/index.php?s1=fundacja&s2=onas
http://www.zdolnawielkopolska.pl/
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sków, a w głosowaniu wzięło udział 7066 osób co stanowi trzykrotność z pierwszej edycji KBO.  

 Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 30 listopada 2017 r. Darczyńca: Urząd Miasta Konin. Kwota 30 tys. zł. Rezultatem przepro-
wadzonego projektu było zwiększenie zainteresowania mieszkańców Konina Konińskim Budżetem Obywatelskim, którzy do 31 
marca złożyli w sumie 129 wniosków. W jesiennym głosowaniu wzięło udział 12757 osób (pięć razy więcej niż w pierwszej edycji 
a w stosunku do poprzedniego roku liczba wzrosła niemal dwukrotnie). W lokalach wyborczych głosy oddało 1241 a przez Inter-
net 11516. W działania promocyjne zaangażowani byli społecznie uczniowie CKU w Koninie, członkowie Towarzystwa Samo-
rządowego z Konina i z Konińskiego Kongresu Kobiet, razem około 30 osób. 

 Termin realizacji: 1 marca 2018 r. - 30 listopada 2018 r. Darczyńca: Urząd Miasta Konin. Kwota 30 tys. zł. Do 30 marca miesz-
kańcy złożyli w sumie 86 wniosków. W jesiennym głosowaniu wzięło udział 3965 osób. W lokalach wyborczych głosy oddało 401 
osób a przez Internet 3564. 

 Termin realizacji: 1 marca 2019 r. - 30 listopada 2019 r. Darczyńca: Urząd Miasta Konin. Kwota dofinansowania: 30 tys. zł. Do 
30 marca mieszkańcy złożyli w sumie 140 wniosków. W głosowaniu wzięło udział 9959 osób. W pięciu lokalach wyborczych gło-
sy oddało 876 osób a przez Internet 9083. 

 Termin realizacji: 1 marca 2020 r. - 30 listopada 2020 r. Darczyńca: Urząd Miasta Konin. Kwota 25 tys. zł. Do 30 marca miesz-
kańcy złożyli w sumie 94 wnioski. W głosowaniu wzięło udział 9438 osób. W pięciu lokalach wyborczych głosy oddało 982 osoby 
a przez Internet 8456. 

 

Projekt „Młodzieżowe inspiracje”   
Darczyńca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Termin realizacji: 1 lutego 
2017 r. - 31 grudnia 2017 r. Gminy objęte projektem: Golina, Kłodawa i Malanów. Uczestnicy bezpośredni: 30 gimnazjalistów i 9 osób 
dorosłych (przedstawiciele sektora publicznego) 
Cel projektu: Wzrost uczestnictwa wielkopolskich gimnazjalistów w lokalnym życiu publicznym i w procesie decyzyjnym poprzez stworze-
nie warunków do długotrwałej współpracy młodzieży z samorządem lokalnym. Działania i rezultaty. Uczestnicy wzięli udział w serii 
warsztatów przygotowawczych, pięciodniowym obozie coachingowym (w okresie wakacyjnym) i w warsztatach wdrożeniowych oraz w 
spotkaniu podsumowującym. Warsztaty doprowadziły do wypracowania sposobów, reguł i metod współpracy młodzieży z samorządem 
lokalnym, aby miała ona realny wpływ na otaczającą ją rzeczywistość. Projekt przyczynił się więc do wyeksponowania udziału młodzieży 
w sprawach swoich społeczności. Stanowił zaczyn świadomego i aktywnego zaangażowania przedstawicieli młodego pokolenia w życiu 
publicznym w dłuższej perspektywie. Zrealizowane inicjatywy to powołane dwie Młodzieżowe Rady Gmin, młodzieżowe forum, imprezy z 
udziałem mieszkańców gmin, ankiety diagnozujące potrzeby młodych mieszkańców. 
Rezultaty projektu: 
Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie. Po przeprowadzonej kampanii wyborczej, która wyłoniła 15 młodych radnych na I ka-
dencję 2018 – 2020, odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie w dniu 15 marca 2018 r. 
Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy w Malanowie. Przeprowadzenie wyborów w dniu 21 czerwca i wyłonienie 12 młodych radnych na I 
kadencję 2018 – 2020. 16 października odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Malanów. 
 
 
 

https://www.facebook.com/towarzystwosamorzadowe
https://www.facebook.com/towarzystwosamorzadowe
https://www.facebook.com/KoninskiKongresKobiet
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Tytuł: „Ludzie kłodawskich sołectw - słownik biograficzny” 
Darczyńca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

 Termin realizacji: 1 lipca 2018 r. - 15 listopada 2018 r.  

 Teren objęty projektem: gmina Kłodawa 
Zadanie polegało na opracowaniu i wydaniu słownika biograficznego osób zasłużonych dla społeczności lokalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem animatorów życia społecznego oraz uczestników walk niepodległościowych. 
 

Pozyskanie dofinansowania publikacji „Życie pracą wypełnione. Saturnin Czerniewicz 1890-1961” z funduszy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. 
 

Tytuł: „Walka i praca – szkice biograficzne i przyczynki do lokalnej historii”  
Darczyńca: Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Termin realizacji: 12 lutego - 30 listopada 2019 r. Kwota dofinansowania: 7 tys. zł 
Teren objęty projektem: Wielkopolska Wschodnia. 
Opis projektu: 
Zadanie polegało 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 Niesiołow-
skich (Straszków, Rycerzew) i Błędowskich (Pomarzany). W ten sposób jej odbiorcom przybliżone zostały postaci szczególnie zasłużo-
ne dla lokalnej społeczności i kraju zarówno poprzez swoją działalność patriotyczną, jak i aktywność gospodarczą. Publikacja ukazała 
się w formie książkowej. Dostępna jest do bezpłatnego pobrania i upowszechniania ze strony internetowej Towarzystwa Samorządo-
wego oraz strony internetowej www.klodawskiecmentarze.pl  

 
Tytuł „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921”. Działania trwały od 3 sierpnia do 20 paździer-

nika 2020 r. Projekt współfinansowany w kwocie 10 tys. zł ze środków Programu Niepodległa na lata 2017–2022 w partnerstwie z Mu-
zeum Technik Ceramicznych w Kole i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłodawie. Cel: zwiększenie świadomości i upowszechnienie wie-
dzy na temat wysiłku zbrojnego poniesionego przez społeczeństwo polskie w obronie niepodległej Rzeczypospolitej ze szczególnym 
uwzględnieniem kampanii 1920 r. oraz bitwy nad Wisłą poprzez ukazanie indywidualnego uczestnictwa i zaangażowania osób związa-
nych z lokalną społecznością miasta i gminy Kłodawa. Główne działania to kwerendy archiwalne z włączeniem środowisk mieszkańców, 
wystawa historyczno-biograficzna i wydanie katalogu wystawy. 

Kontynuacja działań po zakończeniu projektu poprzez zawieszenie tablic w: 
1. SP Bierzwienna Długa – Bronisław Bończak, Edward Rachwalski. 
2. Świetlica Bierzwienna Krótka – Zygmunt Kokczyński, Edward Rachwalski. 
3. Świetlica Krzykosy – Leonia Grudzińska. 
4. Szkoła Podstawowa Luboniek – Bronisław Wiland. 
5. Szkoła Podstawowa Górki – Józef Jakubowski. 
6. Świetlica Pomarzany Fabryczne – Feliks Błędowski, Franciszek Warszawski. 
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Organizacja wystawy w stulecie wojny 1920 roku (prezentacja uczestników wojny polsko-bolszewickiej z Kłodawy i okolic) oraz wy-
danie katalogu wystawy. Darczyńca Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Kwota 15 tys. zł. 
 

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/Zdolna-Wielkopolska 
www.mikolaje.konin.pl 
www.facebook.com/KoninskieMikolaje 
www.klodawskiecmentarze.pl 
www.facebook.com/StaraKlodawa 
 

Przykładowe działania w powiatach i ogólne kalendarium:  

 8 września 2018 r. Udział Prezesa w konferencji prasowej Pana Macieja Sytka Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 
sprawie Konińskiej Doliny Energetycznej. Zainteresowanie tematyką związane jest z przyjętym przez delegatów TS stanowiskiem w 
sprawie rewitalizacji i restrukturyzacji gospodarki subregionu konińskiego. 

 23 października 2018 r. Udział przedstawicielek TS w seminarium „Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ludzie — Gospodar-
ka — Inwestycje”. Organizatorzy: Instytut Badań Strukturalnych, Edinburgh Centre for Carbon Innovation (Uniwersytet Edynburski), 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i EU-CONSULT. W trakcie spotkania przeprowadzono bloki warszta-
tów: na temat inteligentnych specjalizacji oraz transformacji subregionu konińskiego i optymalnego scenariusza transformacji w Wielko-
polsce Wschodniej.  

 29 października 2018 r. Udział przedstawicielek TS w spotkaniu i dyskusji poświęconych tematowi: „Przedsiębiorczość społeczna 
w szkole” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z Poznania przy UMWW.  Celem spotkania było omówienie 
możliwości wsparcia szkół w zakresie rozwoju umiejętności społecznych i przedsiębiorczych młodych ludzi oraz budowania sieci 
wsparcia dla instytucji oświatowych składającej się z przedstawicieli lokalnej społeczności, NGO i JST. Uczestnicy spotkania zdecydo-
wali o utworzeniu grupy roboczej, aby wspólnie wypracować wnioski i wyznaczać kierunki rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 
konińskim. 

 14 listopada 2018 r. Udział przedstawicielki TS w spotkaniu podsumowującym badania „Stanu i perspektyw rozwoju inteligentnych 
specjalizacji w subregionie konińskim” i konsultacjach w zakresie kształtowania polityki innowacyjnej przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w subregionie konińskim. 

http://www.ts.konin.pl/
http://www.stypendia.ts.konin.pl/
http://www.facebook.com/TSpowiatkolski
http://www.mikolaje.konin.pl/
http://www.facebook.com/KoninskieMikolaje
http://www.klodawskiecmentarze.pl/
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 Spotkanie w Kole w dniu 3 stycznia 2019 r. w sprawie Kół Gospodyń Wiejskich (Prezes przekazał uwagi do Ministra Ardanowskie-
go). 

 3 kwietnia 2019 r. – podpisanie porozumienia dotyczącego sprawiedliwej Transformacji Energetycznej Wielkopolski Wschodniej 
wspólnie z samorządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi, ARR wraz z liderem Maciejem Sytkiem. 

 7 września 2019 r., udział Prezesa TS w uroczystości 30-lecia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i wręczenie po raz 
pierwszy medalu za zasługi na rzecz wolności dla instytucji partnerskiej. 

 Udział przedstawiciela TS (Tadeusz Słodkiewicz) w spotkaniu grup roboczych powołanych w celu opracowania Planu Transforma-
cji Wielkopolski Wschodniej. 

Powiat kolski 

 Inicjatywy gminnego koła TS w Kłodawie: renowacje: w 2015 r. płyty Wincenty Cygański i Franciszka Głuchowska. W 2016 r. 
trzy groby: Walenty Witanowski, Maria z Ciesiołkiewiczów Witanowska i Kazimiera Pawlak z Witanowskich. Grób powstańca 
styczniowego Leopolda Płaczkiewicza. Grób żołnierza AK Stanisłąwa Markowskiego. W 2017 r. renowacja grobów: Doktorstwa 
Mysłowskich, Zaborowskich, Ignacego Ochendalskiego i Antoniny z Jezierskich (najstarszy nagrobek na cmentarzu w Kłoda-
wie) oraz Czerniewiczów. W 2019 r. renowacja grobowca Błędowskich oraz pomnika płk. Józefa Byszewskiego. W 2020 r. re-
nowacja grobowca Niesiołowskich oraz tablica upamiętniająca pierwszego burmistrza II RP Stanisława Paluszewskiego. 

 utworzenie strony: www.klodawskiecmentarze.pl 

 prowadzenie Facebooka https://pl-pl.facebook.com/StaraKlodawa/ 

2. Inicjatywy biura powiatowego w Kole:                                                   

 koordynacja powiatowych działań w corocznych akcjach KBŻ; „Pogotowie św. Mikołaja”, „Powszechnej Przedświątecznej Zbiórce 
Żywności” oraz w programie „Podziel się posiłkiem”. Lata 2016-2017, to również kontynuacja przez TS i Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Grzegorzewie działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

 AKADEMIA POLIGLOTY 50+" 2016-2017 – koordynacja projektu finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Udział grupy seniorek z gminy Grzegorzew 
w półrocznym, bezpłatnym kursie języka angielskiego. 

 Kurs komputerowy dla seniorów z gminy Grzegorzew w ramach projektu; „e-umiejętności – poznaj nowe możliwości”, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Program Operacyjny na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.2 "Uczenie się przez całe życie". 

 23 września 2017 r., organizacja spotkania wraz z prezentacja multimedialną dla 70 seniorów seniorów ze Stowarzyszenia „Trze-
cia Zmiana” nt.; historii Miasta Koła w ramach akcji promującej stronę FB „Dawne Koło”. 

http://www.klodawskiecmentarze.pl/
https://pl-pl.facebook.com/StaraKlodawa/
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 26 i 27 listopada 2017 r. grupa 100 osób (seniorów) z Koła i Grzegorzewa, uczestniczyła w wycieczkach zorganizowanych przez 
Towarzystwo Samorządowe do Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie.  

 7 grudnia 2017 r. w sali świetlicy gminnej w Grzegorzewie, odbyło się doroczne, świąteczne spotkanie gminnego Koła Seniorek. 
TS jako organizację partnerską reprezentował Karol Lewandowski. 

 24 stycznia 2017 r., Barłogi, noworoczne spotkanie gminy Grzegorzew, podsumowujące zarazem „półmetek” kadencji obecnego 
samorządu. Wyróżnienie dla Ireneusza Niewiarowskiego - prezesa Towarzystwa Samorządowego oraz Karola Lewandowskiego – 
koordynatora inicjatyw TS, statuetką z wyrazami podziękowań za wieloletnią współpracę z Gminą Grzegorzew. 

 23 lutego 2017 r. uczestnictwo Karola Lewandowskiego w uroczystości z okazji Dnia Kobiet, która zgromadziła w restauracji „Pa-
ryż” kilkadziesiąt Pań angażujących się na terenie gminy Grzegorzew w działalność samorządu na poziomie gminy i sołectwa, or-
ganizacji pozarządowych (kół gospodyń wiejskich, OSP, klubów seniora, związków zawodowych i stowarzyszeń). 

 21 marca 2017 r., uroczyste spotkanie podsumowujące udział grupy seniorek z gminy Grzegorzew w półrocznym, bezpłatnym 
kursie języka angielskiego - zrealizowanego w ramach projektu "AKADEMIA POLIGLOTY 50+". 

 TS partnerem Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej. 21 marca 2017 r. odbyło się spotkanie sprawozdawcze, podsu-
mowujące ubiegłoroczną działalność Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej. Prowadzący podkreślił znaczenie partner-
stwa Towarzystwa Samorządowego w wielu podejmowanych wspólnie inicjatywach lokalnych. 

 11 listopada 2017 r., Kłodawa, – wycieczka patriotyczna do Gniezna. 

 1 grudnia 2017 r. grupa 52 osób (seniorów) z Kłodawy, uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej przez Towarzystwo Samorzą-
dowe do Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie. 

 17 listopada 2018 r. Tradycyjny Rajd Niepodległościowy Towarzystwa Samorządowego z gminy Kłodawa do Poznania. Inicjator 
rajdów: Wacław Kurpik. Tegoroczny organizator: Magdalena Fabiniak. 

 2 lutego 2019 r. wyjazd grupy z Kłodawy na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie. 

 24 września 2020 r. odbiór kolejnej renowacji na cmentarzu w Kłodawie grobowca rodziny Niesiołowskich przez przedstawicieli In-
stytutu Pamięci Narodowej, który sfinansował to dzieło. 

 Ufundowanie tablicy pamięci pierwszego burmistrza Kłodawy w II Rzeczypospolitej. Tuż przed dniem Wszystkich Świętych 2020 
roku na grobie Stanisława Paluszewskiego zamontowano tablicę z krótką informacją o burmistrzu i zdjęciem.  

Powiat koniński 

 Cykliczne spotkania zarządu powiatowego w Koninie. 

 Styczeń 2018 r. Wystawa w Sompolnie (prosto z Sejmu RP) pt. „Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nie-
śmiertelności” o ks. J. Popiełuszko.  

 Udział w akcji "Pogotowie św. Mikołaja" wspólnie z Bankiem Żywności w Koninie. 
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 Udział członków TS w imprezach organizowanych przez Klub Biegacza „Aktywni-Konin”. 

 Antoni Kulczak po raz kolejny zasiada w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Koninie (kadencja 2020-2023). 

Powiat turecki: 

 Cykliczne zebrania Zarządu Powiatowego w Turku. 

 maj - akcja „Flaga” w Turku. 

 15 stycznia 2017 r. Malanów, coroczne spotkanie opłatkowe członków TS powiatu tureckiego z udziałem około 90 osób. Zebrano 
1 370 zł na rzecz Antoniego Janika z Kotwasic. 

 Czerwiec 2017 r. grill integracyjny dla członków TS w Nadleśnictwie Turek.  

 Grudzień 2017 r. Opłatek Koła Miejskiego TS w Turku. 

 14 stycznia 2018 r. Opłatek Powiatowy członków i sympatyków TS w hotelu “Arkady” w Turku z udziałem ok. 100 osób. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele gmin powiatu tureckiego oraz goście – członkowie zarządu z powiatu konińskiego. Życzenia świątecz-
no-noworoczne przekazali zebranym: Ireneusz Niewiarowski prezes Zarządu Wojewódzkiego TS, Ireneusz Kolenda prezes Zarządu 
Powiatowego TS, Waldemar Trojan prezes Koła Miejskiego oraz Zdzisław Czapla. Była to również okazja do posumowania minio-
nego czasu i przedstawienia planów na rok bieżący. Tradycyjnie przeprowadzono też zbiórkę pieniężną, w czasie której udało się 
zebrać kwotę 1 670 zł. 

 25 stycznia 2018 r. w gminie Kawęczyn odbyły się uroczystości wręczenia odznaczenia „Kawaler Orderu Uśmiechu” Prezesowi TS 
Ireneuszowi Niewiarowskiemu. Wniosek o jego nadanie wystosował Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Kawęczynie. W ceremonii uczestniczyła społeczność szkoły, przedstawiciele władz samorządowych gminy, delegacje or-
ganizacji pozarządowych, przedstawiciele współpracujących instytucji oraz wolontariusze. Przewodnictwo uroczystości sprawowa-
ła Halina Sroczyńska – wicekanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu, a towarzyszyła jej członkini Kapituły Dorota Zawadzka. Więcej in-
formacji o dziecięcym odznaczeniu i jego laureatach na stronie internetowej: www.orderusmiechu.pl 

 Luty 2018 r. Przeznaczenie i przekazanie schodołazu oraz zakup turnusu rehabilitacyjnego z zebranych datków dla osób potrze-
bujących z powiatu tureckiego. 

 Luty 2018 r. Otwarcie Uniwersytetu III Wieku w Turku, Zdzisław Czapla - Prezesem Stowarzyszenia. 

 Czerwiec 2018 r. Grill integracyjny dla członków TS w Turkowicach. 

 13 stycznia 2019 r. Noworoczne spotkanie członkowie i sympatyków TS w sali bankietowej „Finezja” w Kaczkach Średnich. Ze-
brana kwota na rzecz niepełnosprawnego chłopca to ponad 1 600 zł. 

 5 stycznia 2020 r. Noworoczne spotkanie członkowie i sympatyków TS w OSP Milejów. Członkowie i sympatycy Towarzystwa 
Samorządowego podsumowali działania oraz tradycyjnie przeprowadzili zbiórkę, tym razem na rzecz pani Wioletty ciężko chorej 
matki wychowującej dwójkę chorych dzieci, zebrano 1 000 zł. 

http://orderusmiechu.pl/

