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Spotkania Zarządu Głównego TS: 
 

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 projek-
tów „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 Teryto-
rialnym oraz kontynuacja Funduszu Stypendialnego, który w 2018 roku osiąga pełnoletność. Stała 
współpraca z BŻ w Koninie. Udział w obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości propono-
wanych 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 pla-
nach 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 stycz-
niowych 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 udzia-
łu w komitecie wyborczym TS. 
 

21 marca w Turku odbyło się kolejne zebranie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezes po-
informował 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 odbę-
dzie 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 Cen-
trum 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 dotychczaso-
wych działań związanych z wyborami samorządowymi. 
 

11 kwietnia w Kole zebrani członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej rozmawiali na temat przygo-
towania komitetu wyborczego i poszczególnych kandydatów w wyborach samorządowych. Omó-
wiono 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  

 

Fundusz Stypendialny 
Początek 2018 roku to weryfikacja semestralna. Obecnie trwa nabór wniosków na rok szkolny 
2018/2019. Ponadto prowadzone są działania związane z pozyskiwaniem darczyńców. 

mailto:biuro@ts.konin.pl
http://www.ts.konin.pl/
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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 spo-
łeczności lokalnych oraz rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii 
informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do osób związanych z Koninem, wspiera-
jącej wprowadzenie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Projekt odwołuje się do za-
angażowania i współdziałania mieszkańców na rzecz rozwoju miasta w kontekście realizacji inicja-
tyw finansowanych z budżetu partycypacyjnego. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki różnorod-
nym działaniom i akcjom promocyjnym. Planowane działania: spotkania z mieszkańcami, organi-
zacja maratonów pisania wniosków, kolportaż ulotek do skrzynek pocztowych, plakaty w autobu-
sach, 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 wie-
dzę o samorządzie terytorialnym. Test wyłonił ośmiu uczestników ścisłego finału. Uczniowie odpo-
wiadali na pytania dotyczące funkcjonowania najważniejszych organów w Unii Europejskiej, dzia-
łalności 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 ust-
nego gdzie w obecności swoich rówieśników, opiekunów oraz przybyłych gości odpowiadali na 
wylosowane pytania. Bezapelacyjnie wygrał Igor Rumiński z Wyrzyska przygotowywany przez na-
uczyciela Ryszarda Sella, który w swym dorobku ma już 4 zwycięzców. Zaangażowanie tego nau-
czyciela 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. 

 

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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 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 polega na opracowaniu i wydaniu słownika biograficznego osób zasłużonych dla społecz-
ności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem animatorów życia społecznego oraz uczestników 
walk niepodległościowych. 
 

Działania wynikające z projektu „Młodzieżowe inspiracje” 
Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie. Wybory w dniu 15 marca 2018 r. wyłoniły 15 
młodych radnych na I kadencję 2018 – 2020. 
Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy w Malanowie. Przeprowadzenie wyborów w dniu 21 czerwca 
2018 roku i wyłonienie 15 młodych radnych na I kadencję 2018 – 2020. 
 

Udział w działaniach Konińskiego Banku Żywności                                                     
Członkowie Towarzystwa Samorządowego realizują program pomocy unijnej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w gminach Grzegorzew, Turek, Tuliszków, Ślesin i Rzgów. 
 

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 biur terenowych. 

 

Inicjatywa „Fanimani”  
możliwość pozyskiwania funduszy podczas zakupów internetowych 
 

Konferencje prasowe. 
Od stycznia 2018 roku,  Prezes TS, zorganizował i poprowadził kilka konferencji prasowych w Ko-
ninie, na których przedstawiano bieżące działania oraz realizowane projekty.  
 

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 
 

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 bie-
gacza - 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 lekkoatle-
tyczne a uczestnicy mogli skorzystać z  porad prozdrowotnych i degustacji zdrowej żywności. 
17 maja w Koninie w DK Oskard podsumowaliśmy Piknik wręczając puchary najlepszym zawodni-
kom 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 uczestni-
czyli 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 Pol-
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 pra-
cowników samorządowych oraz lokalni liderzy otrzymali Europejski Medal Samorządu. Za zakoń-
czenie goście wysłuchali koncertu w wykonaniu dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. 
 

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/
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30 maja w Słodkowie (gm. Turek) odbyła się konferencja i Piknik Europejski o wpływie Unii Euro-
pejskiej na rozwój obszarów wiejskich, a także problemach subregionu konińskiego. W trakcie uro-
czystości wręczono również Medale Europejskie osobom zasłużonym dla rozwoju powiatu turec-
kiego. 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 Pola-
ków o wolność. Wśród panelistów byli: Jan Lityński – legenda opozycji, Rafał Szyndlauer – zastęp-
ca kierownika Wydziału Politycznego PKE oraz Krzysztof Bobiński, korespondent stanu wojenne-
go, dziennikarz Financial Times. Po debacie wręczono medale 19 osobom za zasługi na rzecz 
wolności.  
 

Order uśmiechu 
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 orga-
nizacji pozarządowych, przedstawiciele współpracujących instytucji oraz wolontariusze. Przewod-
nictwo 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 
 

Kalendarium działań powiatowych: 
Udział Prezesa Powiatowego Koła w Koninie w pięciu zebraniach i radach Stowarzyszenia Wiel-
kopolska Wschodnia oraz w licznych spotkaniach senioralnych w tym najważniejszych: Dniu Se-
niora w Sompolnie, Powiatowym Dniu Seniora, Powiatowym spotkaniu opłatkowym w gm. Kazi-
mierz Biskupi we Władzimirowie. 

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 go-
ście – członkowie zarządu z powiatu konińskiego. Życzenia świąteczno-noworoczne przekazali ze-
branym: Ireneusz Niewiarowski prezes Zarządu Wojewódzkiego TS, Ireneusz Kolenda prezes Za-
rządu Powiatowego TS, Waldemar Trojan prezes Koła Miejskiego oraz  Zdzisław Czapla. Była to 
również okazja do posumowania minionego czasu i przedstawienia planów na rok bieżący. Trady-
cyjnie 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.  
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 wie-
dzy o samorządzie terytorialnym. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Samorządowe w 
partnerstwie z Gminą Grzegorzew oraz Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiato-
wego w Kole. Najlepsi finaliści konkursu zostali obdarowani dyplomami, nagrodami w postaci ga-
dżetów multimedialnych oraz pakietem publikacji z rąk prezesa TS Ireneusza Niewiarowskiego. 
Jak co roku, spotkanie zakończono okolicznościowym tortem przygotowanym przez gminę Grze-
gorzew 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. 

http://orderusmiechu.pl/

