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Informacje na temat posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego 
 

9 stycznia 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 Budżetu 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 członków TS w Klubach Obywatelskich. 
Zwrócono uwagę na ożywianie oraz promowanie działań poprzez strony i portale społecznościowe 
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 kalendarzem wyborczym. 
 

7 lutego w Kole obradował Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną. Po krótkim podsumowaniu 
styczniowych działań zebrani dyskutowali 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 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 „Młodzieżowe 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 poinformował, 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 w Kole zebrani członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej rozmawiali na temat 
przygotowania komitetu wyborczego i poszczególnych kandydatów w wyborach samorządowych. 
Omówiono szczegółowo organizację cyklu spotkań powiatowych  we współpracy z 
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej według hamonogramu: 

2 maja – Piknik Patriotyczno-Sportowy - Konin 
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 w Turku obradował Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną. Podczas zebrania podsumowano 
zjazd delegatów w Grzegorzewie. Dyskutowano nad podjęciem działań w związku z przyjętymi 
przez delegatów stanowiskami. Podsumowano spotkania powiatowe organizoweane we współpracy 
z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Rozpoczęto rozmowy na temat przygotowań do 
jesiennych wyborów samorządowych. 

 
10 grudnia w Koninie zebrani członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej podsumowali działania w 
2018 roku. Omówiono kalendarium, zrealizowane projekty oraz osiągnięte sukcesy w wyborach 
samorządowych. Zebrani podjęli decyzję o zaprzestaniu organizacji Wielkopolskiego Konkursu 
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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. 

 

Informacje na temat ostatniego Zjazdu Delegatów 
28 czerwca 2018 r. 

W Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie odbył się coroczny Zjazd Delegatów TS. Zatwierdzono roczne 
sprawozdania merytoryczne i finansowe organizacji pożytku publicznego za 2017 rok. 
Sprawozdania złożono do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. 
Ponadto delegaci przyjęli dwa stanowiska: 
1. w sprawie rewitalizacji i restrukturyzacji gospodarki subregionu konińskiego,  
2. w sprawie wzmocnienia wspólnot lokalnych poprzez zwiększenie środków na ich rozwój i zmiany 
prawne. 

 
WYBORY SAMORZĄDOWE 
 
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 koalicyjne 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. 

 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 oddanych 
głosów na kandydatów TS z list wyborczych wynosi: 24 694. Wielu członków TS przystąpiło do 
wyborów samorządów startując z własnych bądź zaprzyjaźnionych komitetów wyborczych odnosząc 
liczne sukcesy. Wśród nich: w powiecie kolskim: Wojciech Chojnowski 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, Mariusz Woźniak Wójt Gminy Grodziec. 

 
DZIAŁANIA STAŁE ORAZ PODJĘTE INICJATYWY i PROJEKTY 
 

Projekty realizowane w 2018 roku 
 

 Tytuł: „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.”   
Darczyńca: Urząd Miasta Konin 
Termin realizacji: 1 marca 2018 r. - 30 listopada 2018 r.  
Teren objęty projektem: Konin 
Opis projektu: 
Zadanie publiczne ma na celu upowszechnianie działań wspomagających rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych oraz rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 

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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kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do osób związanych z Koninem, 
wspierającej wprowadzenie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Projekt odwołuje się 
do zaangażowania i współdziałania mieszkańców na rzecz rozwoju miasta w kontekście realizacji 
inicjatyw finansowanych 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 promocyjny, organizacja Hyde Park’u, reklama w mediach i z 
wykorzystaniem Internetu. 
 

 Tytuł XXV Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym  
Darczyńca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
Termin realizacji: 20 maja 2018 r. - 31 lipca 2018 r.  
Teren objęty projektem: województwo wielkopolskie 
Opis projektu: 
Organizowany od 1994 r. konkurs adresowany jest do młodzieży oddziałów gimnazjalnych. Jego 
celem jest propagowanie idei budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnianie 
wiedzy o funkcjonowaniu samorządu i jego znaczeniu dla życia lokalnych społeczności. Przebiega w 
trzech etapach: szkolnym, powiatowym i finał wojewódzki. 
Etapy powiatowe były organizowane: 11 maja w Powidzu, 18 maja w Koninie, 29 maja w Turku i 29 
maja w Grzegorzewie. Etapy powiatowe odbywały się w 29 powiatach naszego województwa. 
Ostatni finałowy etap XXV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym odbył 
się 14 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. 45 uczniów, 
reprezentantów całego województwa, przystąpiło  do pisemnego egzaminu sprawdzającego wiedzę 
o samorządzie terytorialnym. Test wyłonił ośmiu uczestników ścisłego finału. Uczniowie odpowiadali 
na pytania dotyczące funkcjonowania najważniejszych organów w Unii Europejskiej, działalności 
organizacji pozarządowych i kompetencji różnych szczebli władz samorządowych. W jury, któremu 
przewodniczy prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn zasiadał wcześniejszy uczestnik konkursu: Jakub Gwit 
- dziś wójt Powidza. Po zmaganiach pisemnych 8 najlepszych przystąpiło o etapu ustnego gdzie w 
obecności swoich rówieśników, opiekunów oraz przybyłych gości odpowiadali na wylosowane 
pytania. Bezapelacyjnie wygrał Igor Rumiński z Wyrzyska przygotowywany przez nauczyciela 
Ryszarda Sella, który w swym dorobku ma już 4 zwycięzców. Zaangażowanie tego nauczyciela 
wykracza daleko po za mury szkolne. Pełni on bowiem funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Wyrzysku.  

Z regionu konińskiego na V miejscu uplasowała się Olga Książczak z Rychwała pod opieką 
pani Ewy Pawlak.   
Ośmiu zwycięzców konkursu: 
1. Igor Rumiński z Wyrzyska  
2. Jakub Kowaliński ze Stawiszyna  
3. Adam Przybylski z Gniezna  
4. Damian Błaszka z Wrześni  
5. Olga Książczak z Rychwała  
6. Kacper Czajka z Ostrowa  
7. Adam Świerzewski z Rawicza  
8. Katarzyna Naskręt z Trzemeszna 
 

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe a ośmiu najlepszych cenne nagrody rzeczowe: 
smartfony, aparat cyfrowy, przenośne dyski pamięci, czytnik e-booków, głośniki bezprzewodowe. 
Głównym sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe oraz Rada Powiatu Konińskiego. Pozostali 
darczyńcy: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Gminy Stare Miasto, Urząd 
Gminy w Turku, Urząd Gminy w Malanowie oraz Urząd Gminy w Kole. 
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W XXV edycji udział wzięło 1 200 z 86 
gimnazjów, 60 gmin i 29 powiatów. W dotychczasowych edycjach konkursu uczestniczyło 51900 
tys. uczniów z 200 szkół. 
 

 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 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1721894111234948&set=pcb.1721901541234205&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1721894111234948&set=pcb.1721901541234205&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1721894111234948&set=pcb.1721901541234205&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1721894111234948&set=pcb.1721901541234205&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1721894111234948&set=pcb.1721901541234205&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1721894111234948&set=pcb.1721901541234205&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1721894111234948&set=pcb.1721901541234205&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1721894111234948&set=pcb.1721901541234205&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1721894111234948&set=pcb.1721901541234205&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1721894111234948&set=pcb.1721901541234205&type=3
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Zadanie polega 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. 

 

Fundusz Stypendialny 
Powołany w lipcu 2000 roku Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego przyznał do 
końca 2018 roku łącznie 2401 stypendiów (1215 dla uczniów szkół średnich, 1000 dla 
gimnazjalistów i 86 dla studentów), z czego na rok szkolny 2018/2019 przyznaliśmy 50 stypendiów. 
Obszar działania funduszu to powiaty: koniński,  kolski i turecki. Odbiorcami funduszu są uczniowie 
szkół średnich, gimnazjaliści – konkretne osoby wskazane przez darczyńców oraz studenci 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.  
Fundusz stypendialny realizuje swoje cele głównie poprzez promowanie młodych talentów, uczniów 
twórczych, pragnących robić więcej dla własnego doskonalenia i rozwoju. Pomaga głównie uczniom 
uzdolnionym, którzy wymagają pomocy finansowej. Realizacja powyższych celów jest możliwa 
dzięki dotacjom i darom od osób fizycznych i prawnych.  

 

1% - pozyskiwane środki przeznaczamy na Fundusz Stypendialny. 
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.  

 

Udział w działaniach Konińskiego Banku Żywności                                                     
Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Banku Żywności w Koninie, który przeprowadza 
liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z pomocą charytatywną osobom 
potrzebującym wsparcia żywnościowego.  Członkowie Towarzystwa Samorządowego  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 Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, w gminach Grzegorzew i Turek. 
 

Konferencje prasowe 
Konferencje prasowe. Prezes TS, zorganizował i poprowadził kilka konferencji prasowych w Kole, 
Turku i w Koninie, na których przedstawiano między innymi działania Funduszu Stypendialnego, 
konkursów młodzieżowych oraz inne bieżące inicjatywy i projekty. 

 

Działania wynikające z projektu „Młodzieżowe inspiracje” 
Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie. Po przeprowadzonej  kampanii wyborczej, która 
wyłoniła 15 młodych radnych na I kadencję 2018 – 2020, odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja 
Młodzieżowej Rady Miesjkiej w Golionie 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. 

 

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 

http://www.ts.konin.pl/
http://www.stypendia.ts.konin.pl/
https://www.facebook.com/TSpowiatkolski
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www.facebook.com/tskaweczyn 
www.facebook.com/KoninskieMikolaje 
www.klodawskiecmentarze.pl 
www.facebook.com/StaraKlodawa 

 

Zbiórki pieniężne zarejestrowane na http://zbiorki.gov.pl 
Renowacja zabytkowych nagrobków lub nagrobków osób zasłużonych.  
Cmentarz w Kłodawie. Piąta kwesta na kłodawskim cmentarzu z rekordowym w regionie wynikiem. 
Termin: 31 października – 2 listopada. 
Zebrana kwota 11 231,27 zł. 
W zbiórce uczestniczyło 67 wolontariuszy. 
Podczas zbiórki rozprowadzano książkę „Życie pracą wypełnione - Saturnin Czerniewicz 1890-
1961" 

 

Cykl spotkań we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej 
 2 maja w Koninie, Stadion Lekkoatletyczny PWSZ. Towarzystwo Samorządowe i 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 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 Europejskiej. Podczas Pikniku odbyły się zawody 
lekkoatletyczne a uczestnicy mogli skorzystać z  porad prozdrowotnych i degustacji zdrowej 
żywności. 

 17 maja w Koninie w DK Oskard podsumowaliśmy 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 świętowaliśmy  Dzień Samorządu Terytorialnego. W uroczystości 
uczestniczyli samorządowcy, sołtysi oraz lokalni 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 Polsce 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 Europejski 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 wiejskich, a także problemach subregionu konińskiego. W 
trakcie uroczystości wręczono również Medale Europejskie osobom zasłużonym 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 wolności. 
Rozmawiano o walce Polaków o wolność. Wśród panelistów byli: Jan Lityński – legenda 
opozycji, Rafał Szyndlauer – zastępca kierownika Wydziału Politycznego PKE oraz Krzysztof 
Bobiński, korespondent stanu wojennego, dziennikarz Financial Times. Po debacie 
wręczono medale 19 osobom za zasługi na rzecz wolności.  

 

Wydawnictwa: 
„Życie pracą wypełnione - Saturnin Czerniewicz (1890-1961)"  
„Ludzie kłodawskich sołectw" 

 
 
 
 

http://www.klodawskiecmentarze.pl/
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Kalendarium działań: 
Styczeń  

 Dwa spotkania Zarządu Powiatowego w Turku. 

 Opłatek Powiatowy członków i sympatyków  TS w hotelu “Arkady” w Turku z udziałem ok. 100 
osób. 14 stycznia, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin powiatu tureckiego oraz goście – 
członkowie zarządu z powiatu konińskiego. Życzenia świąteczno-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 minionego czasu i przedstawienia planów na rok bieżący. Tradycyjnie 
przeprowadzono też zbiórkę pieniężną, w czasie której udało się zebrać kwotę 1670 zł. 

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

 25 stycznia 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 organizacji pozarządowych, przedstawiciele współpracujących instytucji oraz 
wolontariusze. Przewodnictwo uroczystości sprawowała Halina Sroczyńska – wicekanclerz 
Kapituły Orderu Uśmiechu, a towarzyszyła jej członkini Kapituły Dorota Zawadzka. Więcej 
informacji o dziecięcym odznaczeniu i jego laureatach na stronie internetowej: 
www.orderusmiechu.pl 
Luty 

 Przeznaczenie i przekazanie schodołazu oraz zakup turnusu rehabilitacyjnego z zebranych 
datków dla osób potrzebujących z powiatu tureckiego. 

 Otwarcie Uniwersytetu III Wieku w Turku, Zdzisław Czapla - Prezesem Stowarzyszenia. 
Marzec 

 Zebranie sprawozdawcze TS - koło miejskie, Turek. 

 Dwa spotkania Zarządu Powiatowego w Turku.  
Kwiecień/maj 

 Trzy spotkania Zarządu Powiatowego w Turku.  

 29 maja Dzień Samorządu Terytorialnego w Grzegorzewie – etap powiatowy konkursu 
wiedzy o samorządzie terytorialnym. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Samorządowe w 
partnerstwie z Gminą Grzegorzew oraz Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Kole. Najlepsi finaliści konkursu zostali obdarowani dyplomami, nagrodami w 
postaci gadżetów multimedialnych oraz pakietem publikacji z rąk prezesa TS Ireneusza 
Niewiarowskiego. Jak co roku, spotkanie zakończono okolicznościowym tortem przygotowanym 
przez gminę Grzegorzew z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. 

 Udział drużyny młodzieżowej OSP Sompolno w zawodach sportowych i teście Coopera. 
Czerwiec 

 Grill integracyjny dla członków TS w Turkowicach. 

 Spotkanie Zarządu Powiatowego w Turku.  

 Wręczenie nagród książkowych od koła miejskiego TS dla najlepszych uczniów tureckich szkół. 
Lipiec 

 1 lipca podczas corocznej konferencji „Wiejska Polska” w Licheniu odbyło się podsumowanie 
VI edycji konkursu pn.: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu 
województwa wielkopolskiego. Realizowany jest on przy współpracy z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w partnerstwie z Towarzystwem 
Samorządowym. Członkowie TS brali udział w XXVI Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk 
Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.  
Wrzesień 

 Podjęcie uchwały w sprawie poparcia Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej 
„Sołectwo Nowych Możliwości”. 

 Wręczenie zaległych medali za zasługi na rzecz wolności – Piotr Opas i Dariusz Matysiak.  

 8 września. 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. 

 Wręczanie stypendiów na rok szkolny 2018/2019 w ramach Funduszu Stypendialnego.  

http://orderusmiechu.pl/


 

 8 

Październik.  

 Wręczanie stypendiów na rok szkolny 2018/2019 w ramach Funduszu Stypendialnego.  

 Październik. Zakończenie prac renowacyjnych grobowca rodziny Czerniewiczów na 
cmentarzu w Kłodawie. 

 23 października. Udział przedstawicielek TS w seminarium „Transformacja Wielkopolski 
Wschodniej. Ludzie — Gospodarka — 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 warsztatów: na temat inteligentnych specjalizacji  oraz transformacji subregionu konińskiego i 
optymalnego scenariusza transformacji w Wielkopolsce Wschodniej.  

 29 października. 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 zdecydowali o utworzeniu grupy roboczej aby wspólnie 
wypracować wnioski i wyznaczać kierunki rozwoju ekonomii społecznej w subregionie konińskim. 

 31 października – 2 listopada. 5. kwesta na kłodawskim cmentarzu. 
Listopad 

 14 listopada. 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. 

 Wydanie dwóch publikacji „Życie pracą wypełnione - Saturnin Czerniewicz (1890-1961)" i 
„Ludzie kłodawskich sołectw". 

 Udział w uroczystościach upamiętniających 100-lecie odzyskania Niepodległości. 

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

 19 listopada konferencja prasowa „Jak przywracać pamięć” w biurze w Koninie z prezentacją 
działań w Kłodawie, które przywracają pamięć o osobach zasłużonych dla Niepodległej.  

 30 listopada – 1 grudnia. Udział członków TS w  Ogólnopolskiej Przedświątecznej Zbiórce 
Żywności.  
Grudzień 

 Udział w „Pogotowiu św. Mikołaja” – Kłodawa, Koło, Turek, Tuliszków. 
 

 

 

 


