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SIEDZIBA GŁÓWNA ORAZ BIURA TERENOWE 

KONIN pracownicy społeczni 

 Grażyna Sędziak  

 Monika Kosmalska  

 Aleksandra Robak – Lewandowska  

 dyrektor biura, koordynator konkursów 

 koordynator Funduszu Stypendialnego 

 księgowa 

KOŁO pracownik społeczny 

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

TUREK osoba zatrudniona na umowę o pracę 

 Agnieszka Jarek  
tel. 797 901 127 

 kierownik biura powiatowego  w Turku 
ul. 3 Maja 8, 62-700 Turek 

 

TS liczy 725 członków (kolski – 198, koniński – 179, słupecki – 47, turecki – 301) 
 

Zjazdy Delegatów  
17 czerwca 2014 r. 

Zjazd związany był z obowiązkiem zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego i 
finansowego organizacji pożytku publicznego za 2013 rok. 
W tym dniu odbyła się uroczystość 20-lecia Towarzystwo Samorządowego wraz z promocją 
książki „Towarzystwo Samorządowe 20 lat działalności" autorstwa Małgorzaty Grzanki. 
Publikację wydano przy wsparciu członków i sympatyków TS. W wyniku zbiórki pieniężnej 
(cegiełki) zebrano 12 925 zł. 

Informacje na temat posiedzeń Zarządu Towarzystwa Samorządowego 

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

1. W dniu 14 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego i Komisji 
Rewizyjnej. Omówiono bieżące działania związane z weryfikacją semestralną w Fundu-
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szu Stypendialnym, konkursem samorządowym oraz przygotowaniem do kampanii w 
celu pozyskania 1% podatku za 2013 r. Podsumowano przygotowania do obchodów 
XX-lecia TS. W planach ujęto druk publikacji, spotkanie promocyjne i pozyskanie fundu-
szy na realizację tych zamierzeń (cegiełki, sponsorzy). Zaplanowano również uroczy-
stości w związku z obchodami 25-lecia Wolnej Polski w regionie konińskim. Prezes TS 
wyszedł z inicjatywą uczczenia pamięci Senatora Tomasza Szymańskiego w Turku. 
Pan Tadeusz Słodkiewicz został przedstawicielem TS do Stałego Społecznego Zespołu 
Konsultacyjnego w projekcie „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do no-
woczesnego rozwoju gospodarczego”. Zaplanowane działania to konferencja 14 lutego 
w Kole; złożenie wniosków na konkurs Patriotyzm Jutra, FIO, UMWW oraz EOG. 

2. W dniu 14 kwietnia 2014 roku w  odbyło się drugie spotkanie władz wojewódzkich To-
warzystwa Samorządowego. Przyjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych spra-
wozdań. Omówiono działania w tym konferencję w Kole „25 lat samorządu w wolnej 
Polsce” w dniu 14 lutego.  19 stycznia - Tureckie spotkanie noworoczne w Przykonie z 
udziałem 140 osób (zbiórka 1 870 zł dla wdowy po tragicznie zmarłym mężu w elek-
trowni w Kozienicach). Przeprowadzono kampanię 1% (wypełnianie PITów w Ferio, 
druk i dystrybucja 40 tys. ulotek, promocja poprzez Centrum Organizacji Pozarządo-
wych). Poinformowano o zmianie siedziby biura terenowego w Turku na ul. 3 Maja 8. 
Przedstawiono stan prac nad publikacją. Zaplanowano etapy powiatowe oraz finał kon-
kursu samorządowego. Finał konkursu „Ku wolności” w dniu 23 kwietnia w PWSZ w 
Koninie oraz wręczenie nagród podczas konferencji w dniu 29 maja. Omówiono plany 
organizacji zbiórki pieniężnej w związku z  nową ustawą o zbiórkach publicznych (obo-
wiązująca od wakacji 2014 r.). Rozpoczęto przygotowania do wyborów samorządowych 
z wstępnymi uzgodnieniami organizacyjnymi. 

3. 29 lipca 2014 roku podczas zebrania omówiono działania pierwszego półrocza oraz za-
planowano kolejne miesiące pracy. Duże nadzieje innowacyjnych działań dał projekt 
„Moje miejsce” z Funduszy EOG – Obywatele dla demokracji oraz uchwalona nowa 
ustawa o zbiórkach publicznych (obowiązująca od 18 lipca 2014 r.). Omówiono również 
stan przygotowań do wyborów samorządowych.  

4. W dniu 27 sierpnia 2014 r. podjęto uchwałę Zarządu TS dot. utworzenia Komitetu Wy-
borczego i powołania pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego. 
Omówiono kalendarz działań wyborczych. Poinformowano o pozyskanej dotacji z fun-
duszy EOG – Obywatele dla demokracji na zaangażowanie młodego pokolenia w 
kształtowanie przestrzeni i aktywności w środowisku, w którym dorasta. Zaplanowano 
działania związane z utworzeniem 10 grup projektowych. W trakcie posiedzenia zarzą-
du odbyło się również spotkanie z Rafałem Grupińskim. 

 

DZIAŁANIA STAŁE ORAZ PODJĘTE INICJATYWY 
 

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 
W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowaliśmy XXI edycję. Konkurs cieszył się du-

żym zainteresowaniem wśród uczniów. W tegorocznej edycji ich udział wzięło 1 800 z 97 
gimnazjów, 73 gmin i 30 powiatów. W dotychczasowych edycjach konkursu uczestniczyło 
46 600 tys. uczniów ze 130 szkół. Konkurs przebiegał pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

Etapy powiatowe były organizowane: 9 maja w Strzałkowie, 22 maja w Turku, 23 ma-
ja w Koninie i 27 maja w Grzegorzewie gdzie połączono go z uroczystościami XX-lecia TS i 
Dniem Samorządu Terytorialnego. Etapy powiatowe odbywały się w 30 powiatach naszego 
województwa. 

Ostatni finałowy etap XXI Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Teryto-
rialnym odbył się 9 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Ży-
chlinie dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Koninie i Radą Powiatu Konińskie-
go. 53 uczniów przystąpiło  do pisemnego egzaminu sprawdzającego wiedzę o samorzą-
dzie terytorialnym. Test wyłonił ośmiu uczestników ścisłego finału. Piotr Suchecki z  Gimna-
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zjum nr 1 w Ostrowie Wlkp. okazał się najlepszy w tegorocznej edycji. Z naszego regionu 
wśród finalistów na piątym miejscu znalazła się Karolina Pakuła z Gimnazjum w Malanowie. 
Drugie miejsce uzyskał Jakub Rzepka z Gimnazjum w Pępowie a trzecie Eryk Andrzejewski 
z tej samej szkoły. Czwarte Aneta Witkowska z Wyrzyska. Wszyscy finaliści otrzymali na-
grody książkowe a ośmiu najlepszych cenne nagrody rzeczowe: smartfon, tablet, aparaty 
cyfrowe, przenośne dyski pamięci, głośniki komputerowe, drukarkę, słuchawki … Głównym 
sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe oraz Rada Powiatu Konińskiego. Pozostali 
darczyńcy: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miejski w Kórniku, 
Urząd Miejski w Turku, Urząd Gminy Stare Miasto, Urząd Miejski w Koninie, Urząd Miasta i 
Gminy w Kleczewie, Urząd Gminy w Malanowie oraz Urząd Gminy w Kole. 
Celem konkursu było przybliżenie młodzieży gimnazjalnej wiedzy z zakresu funkcjonowania 
samorządu terytorialnego oraz zainteresowanie jej ideą samorządności. 
Tematyka konkursu: 

 samorząd terytorialny i lokalna demokracja 

 organizacje pozarządowe w życiu publicznym 

 kontekst europejski samorządu 
Konkurs trwał cały rok szkolny i przebiegał w trzech etapach: gminnym, powiatowym i wo-
jewódzkim. 

 
Fundusz Stypendialny 
Powołany w lipcu 2000 roku Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego przyznał 
do 2015 roku łącznie 2123 stypendiów, z czego w roku szkolnym 2014/2015 – 104. 
Obszar działania funduszu to powiaty: koniński,  kolski, słupecki, turecki, wrzesiński. Od-
biorcami 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 powyż-
szych celów jest możliwa dzięki dotacjom i darom od osób fizycznych i prawnych.  
Od roku szkolnego 2014/2015 wprowadzone zostały zmiany w regulaminie stypendialnym:  

 zwiększenie kryterium dochodowego do 500 zł na osobę; 

 przy podejmowaniu decyzji komisja nadal kieruje się tak jak dotychczas następują-
cymi kryteriami: wyniki w nauce, osiągnięcia i aktywność społeczna oraz sytuacja 
materialna; 
zmiana nastąpiła w wagach do punktacji, czyli udziale procentowym poszczególnych 
kryteriów w całości uzyskanych punktów, tj.  
-  wyniki w nauce nadal stanowią 50% 
- zwiększony natomiast został nacisk na osiągnięcia i aktywność, tu udział procento-
wy wynosił będzie 30% 
- pozostałe 20% to sytuacja materialna (do tej pory stanowiła 30%). 

 
W minionym roku szkolnym po raz pierwszy przyznaliśmy dodatkowe stypendium za szcze-
gólne osiągniecia. Osobą, która otrzymała to wyróżnienie w roku 2014/2015 jest Klaudia 
Łasicka, uczennica  III klasy Lo, Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie. Klau-
dia pochodzi z rodziny niepełnej. Przyjechała z Ostrowca Świętokrzyskiego, miejscowości 
oddalonej od Konina ponad 300 km. Do Konina przyjechała w wieku 14 lat a skłoniła ją do 
tego pasja, jaką jest piłka nożna. Klaudia osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce a do tego 
spełnia swoje marzenia i rozwija umiejętności piłkarskie w Klubie KKPK Medyk Konin. 
Klaudia ma wrodzoną wadę słuchu i potrzebny był jej aparat słuchowy. Odpowiedzią na to 
wyzwanie postanowiliśmy zorganizować wyjątkowy bieg charytatywny i w ten sposób pozy-
skać pieniądze na zakup aparatu.  
Bieg odbył się 18 października  2014r.. Dodatkowo w tym samych czasie odbywał się mara-
ton zumby oraz zbiórka publiczna. Gościem a zarazem prowadzącym imprezę był Conrado 
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Moreno. Dzięki pozyskanym funduszom udało nam się zakupić aparat dla Klaudii za kwotę 
prawie 8 tys. 
Od roku szkolnego 2005/2006 Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego objęty 
jest Programem Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne realizowanym przez 
Fundację im. Stefana Batorego. Program Równych Szans wspiera merytorycznie i finanso-
wo organizacje działające na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z mniej-
szych miejscowości i uboższych środowisk, poprzez tworzenie lokalnych programów sty-
pendialnych dla młodzieży szkolnej. Raz w roku każda z organizacji uczestniczących w pro-
jekcie otrzymuje dotację na dofinansowanie programu stypendialnego w wysokości uzależ-
nionej od zebranej lokalnie kwoty, nie więcej jednak niż 20 000,00 zł. Podobnie jak w latach 
poprzednich, na rok szkolny 2014/2015 otrzymaliśmy maksymalną dotację z przeznacze-
niem na wypłatę stypendiów.  
Na przyszły rok szkolny 2015/2016 otrzymaliśmy promesę dotacji w wysokości 15 000 zł, 
jest to maksymalna kwota dla organizacji uczestniczących w programie od 10 lat (lub dłu-
żej). 
Dzięki naszemu uczestnictwu w Programie Równe Szanse, realizowanemu przez Fundację 
im. Stefana Batorego, mamy również możliwość zgłaszania młodzieży do Stypendiów Po-
mostowych. Młodzież, która otrzymywała stypendium z naszej organizacji ma pierwszeń-
stwo w uzyskaniu stypendium. Program stypendiów pomostowych administrowany jest 
przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (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 roku szkolnym 2014/2015 siedmiu uczniów – dotych-
czasowych stypendystów TS uczestniczyło w programie. 
W roku szkolnym 2014/2015 ufundowano dwa stypendia dla studentek z Grodna studiują-
cych medycynę w Warszawie. Stypendia w całosci finansowane są przez członków TS z 
Turku. 
 

Działania w ramach obchodów 25-lecia Wolnej Polski 
Urząd Miasta Konin przygotował bogaty program obchodów 25-lecia Wolnej Polski w regio-
nie konińskim. W uroczystości włączyli się również: Centrum Kultury i Sztuki, Towarzystwo 
Samorządowe oraz Klub Biegacza Aktywni-Konin. Na czele komitetu organizacyjnego sta-
nął Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes Towarzystwa Samorządowego. W skład komite-
tu organizacyjnego weszli: Ireneusz Niewiarowski, senator (przewodniczący), Sławomir Lo-
rek, zastępca prezydenta Konina, Małgorzata Waszak, starosta koniński, dr Joanna Choj-
nacka-Gärtner, prorektor ds. promocji i rozwoju PWSZ w Koninie, Lucyna Lenard-Woźniak, 
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, Dariusz Sypuła, dyrektor III Liceum Ogól-
nokształcącego w Koninie oraz dr Krzysztof Wereszczyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.  
Konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych (klasy IV-VI) i dla młodzieży gimna-
zjalnej na wykonanie pracy, której motywem przewodnim było pytanie: Czym jest dla mnie 
wolność? Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 
i Centrum Kultury i Sztuki w Koninie pod Patronatem Senatora RP Ireneusza  Niewiarow-
skiego, Prezesa TS. 
Konkurs historyczny „Ku Wolności" . Zakres tematyczny konkursu, adresowanego do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w naszym regionie, obejmował historię Polski i Europy 
w latach 1988–1995. Celem konkursu było: propagowanie zainteresowań historią Polski 
przełomu XX i XXI wieku, popularyzacja wiedzy nad dziejami „małej i dużej ojczyzny”, bu-
dzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, rozwijanie myślenia hi-
storycznego, kształtowanie sztuki kreatywno–krytycznego myślenia o dziejach minionych 
oraz rozwijanie umiejętności pracy z informacją, w tym z różnorodnymi źródłami historycz-
nymi. Etap powiatowy odbył się w 12 szkołach z udziałem 147 uczniów. W finale 23 kwiet-
nia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie udział wzięli uczniowie III Liceum 
w Koninie, ZSE-U w Żychlinie, ZSTiH w Koninie, ZST w Turku, ZSE-A w Kole, Liceum w 
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Kole, II Liceum w Koninie, I Liceum w Koninie, ZSP w Kleczewie, LO w Słupcy, ZSCKU w 
Koninie, ZSO w Turku, w sumie 35 finalistów. Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Towarzystwo Samorządowe. 
Wyniki wszystkich konkursów zostały ogłoszone podczas konferencji 29 maja. 
Zwycięzcy konkursu plastycznego ze szkół podstawowych: 
1. miejsce – Ligia Kołata, klasa 4c, Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie, 
2. miejsce – Zachariasz Kazimierski, klasa  5, Szkoła Podstawowa w Kleczewie, 
3. miejsce – Maksymilian Olejnik, klasa 4c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koninie. 
Jury przyznało także wyróżnienia: 
– Piotr Kulczewski, klasa 4c, Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie, 
– Magdalena Grzelczak – klasa 5, Szkoła Podstawowa  w Ratyniu, 
– Aleksandra Musiał – klasa, 6b Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole. 
 
Zwycięzcy konkursu plastycznego dla gimnazjalistów: 
1. miejsce – Sylwia Zabłocka, klasa 3, Gimnazjum w Sompolnie, 
2. miejsce – Bartosz Wietecki, klasa 1g, Gimnazjum nr 5 w Koninie, 
3. miejsce Aleksandra Mądrowska, klasa 1g, Gimnazjum nr 5 w Koninie, 
Jury w tej kategorii również przyznało wyróżnienia. Otrzymali je: 
– Weronika Szumigalska, klasa 3c, Gimnazjum nr 5 w Koninie, 
– Adrian Karpiński, klasa 3c, Gimnazjum nr 5 w Koninie, 
– Izabela Perkowska, klasa 3a, Gimnazjum w Grodźcu 
  
Zwycięzcy konkursu wiedzy historycznej: 
1. miejsce – Paweł Kałużny, klasa 2c, III Liceum w Koninie, 
Nauczyciel prowadzący Alina Hoffman 
2. miejsce – Adam Rogowski, klasa 2d, III Liceum w Koninie, 
Nauczyciel prowadzący Alina Hoffman 
 3. miejsce – Natalia Mularczyk, klasa 1a, I Liceum w Koninie. 
Nauczyciel prowadzący Dorota Ganowicz 
 Wyróżnienia otrzymali: 
– Kamil Świątek, klasa 2d, Liceum Ogólnokształcące w Słupcy, 
Nauczyciel prowadzący Jan Dąbek 
 – Jordan Wietecki, klasa 1a, Liceum Ogólnokształcące w Turku, 
Nauczyciel prowadzący Barbara Żebrowska 
  
– Tomasz Walczak, klasa 2a, Liceum Ogólnokształcące w Turku 
Nauczyciel prowadzący Paweł Żebrowski 

 
Piknik Patriotyczno-sportowy z okazji Dnia Flagi w dniu 2 maja. 
 
Konferencja historyczna „Ku Wolności” z udziałem prof. Jerzego Buzka i Władysława 
Frasyniuka w dniu 29 maja. 
 
Festyn wolności oraz happening „Żywa flaga” w dniu 4 czerwca. 
 

Zakończenie obchodów Wolnej Polski w dniu 8 czerwca 2014 r. 
Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele św. M. Kolbe, następnie odsłonięto tablicę 
upamiętniającą miejsce gdzie w latach 1989 - 90 miał siedzibę Wojewódzki Komitet Wybor-
czy „Solidarność". Na koniec w auli im. J. Popiełuszki odbyło się spotkanie wspomnieniowe 
byłych działaczy „S” i Komitetów Obywatelskich. 

1% - pozyskiwane środki przeznaczamy na Fundusz Stypendialny. 
Działania: 

 druk i rozdysponowanie ulotki - 40 tys., 
 współpraca z biurami rachunkowymi, szkołami, 
 akcja darmowego rozliczania PIT w FERIO w Starym Mieście, 
 na bieżąco banery na stronach internetowych  i FB, 
 promocja poprzez Centrum Organizacji Pozarządowych, 
 wsparcie akcji biur terenowych. 

W rezultacie zebraliśmy ↓10 901,30 zł (z czego: Konin – ↓4 106,30 zł; Koło – ↓1 960,00 zł; 
Słupca – ↑375,60 zł; Turek –  ↓2 892,10 zł; pozostałe z Polski–  ↓1 566,70 zł). 
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Udział w działaniach Konińskiego Banku Żywności                                                           
Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Banku Żywności w Koninie, który prze-
prowadza liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z pomocą charytatywną 
osobom potrzebującym wsparcia żywnościowego.  Członkowie Towarzystwa Samorządo-
wego  uczestniczyli między innymi w akcjach „Pogotowie św. Mikołaja”, „Powszechnej 
Przedświątecznej Zbiórce Żywności” oraz realizowali program pomocy unijnej.  
 

Konferencje prasowe 
W sumie zorganizowano kilkanaście konferencji prasowych w Koninie oraz biurach tereno-
wych w Kole i w Turku, na których przedstawiano między innymi działania Funduszu Sty-
pendialnego, konkursów młodzieżowych inne bieżące inicjatywy. 
 

Obsługa stron internetowych. 
www.ts.konin.pl  
www.stypendia.ts.konin.pl 
www.facebook.com/towarzystwo.samorzadowe.9 
www.facebook.com/towarzystwo.turek 
www.facebook.com/towarzystwosamorzadowe.kolo 
 

Wybory samorządowe 
Od 1994 roku organizacja przedstawia swoich kandydatów w wyborach samorządowych.  
W 2014 roku założyliśmy o raz szósty komitet wyborczy a pełnomocnikiem wyborczym zo-
stał pan Andrzej Nowak oraz pan Waldemar Tubacki jako pełnomocnik finansowy.  
(załączniki) 
 

Projekt „Moje miejsce” – Towarzystwo Samorządowe 
dotacja przyznana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez 
Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finan-
sowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(tzw. Funduszy EOG), na podstawie umowy zawartej między Fundacją im. Stefana Batore-
go a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli. 
Termin realizacji: od 01.09.2014 do 30.11.2015 
Projekt służy wzmacnianiu zaangażowania młodego pokolenia w kształtowanie przestrzeni i 
aktywności w środowisku, w którym dorasta. Wzmacnia zainteresowanie sprawami młodego 
pokolenia. Polega na przedstawieniu przez młodzież (ok. 120 uczniów szkół gimnazjalnych 
z woj. wielkopolskiego w 10 lokalizacjach - z Gimnazjum nr 1 w Kłodawie, Gimnazjum w 
Skulsku, Gimnazjum w Rychwale, z gminy Golina, Gimnazjum nr 1 w Turku, Gimnazjum nr 
2 w Turku, dwie grupy z Zespołu Szkół nr 1 w Kole, Gimnazjum w Grzegorzewie i Gimna-
zjum Rysiny Kolonia) obrazu przestrzeni, w jakiej żyją (wieś, osiedle, miasto) i podjęciu 
działań, które stworzą nowy kształt przestrzeni lub miejsca – w sensie zagospodarowania i 
w wymiarze funkcji, jaka się w związku z tym pojawi. Projekt dotyczy realnego wpływu mło-
dych mieszkańców na kształt lokalnego otoczenia, w którym funkcjonują na co dzień. Pro-
wadzi do uwzględnienia punktu widzenia młodzieży w lokalnym procesie decyzyjnym. Wizja 
miejsca określona z pomocą partnera i wizja społecznej aktywności związanej z tym miej-
scem stanie się zaczynem zmiany społecznej. Lokalny samorząd wesprze młodzieżowe 
inicjatywy i określi formy angażowania młodzieży we współdecydowaniu o lokalnych spra-
wach. 

Projekt „Moje miejsce” angażuje młode pokolenie w kształtowanie przestrzeni i aktywności 
w środowisku, w którym dorasta. Nadaje zupełnie nowy kształt przestrzeni lub miejsca – w 
sensie zagospodarowania i w wymiarze funkcji, jaka się w związku z tym pojawi. W wyniku 
projektu młodzi ludzie otrzymają realny wpływ na kształt lokalnego otoczenia. Wizja odno-
wionego miejsca stanie się zaczynem zmiany społecznej. Lokalny samorząd wesprze mło-

http://www.ts.konin.pl/
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dzieżowe inicjatywy i określi formy angażowania młodzieży we współdecydowaniu o lokal-
nych sprawach. 
Planowane działania to wydanie dwóch publikacji, przeprowadzenie serii warsztatów: ko-
munikacyjnych, kreatywnych i zadaniowych oraz debaty z udziałem mieszkańców i władz 
lokalnych. 
W ramach rozwoju instytucjonalnego zaplanowano doposażenie biura oraz organizację 
zbiórek publicznych i opracowanie strategii działania organizacji do 2020 roku. Pierwsze 
spotkanie grupy „strategicznej” odbyło się 19 grudnia w Koninie. 
 

Zbiórki pieniężne 
1. W dniach 18-19.10.2014 r. „Zbieramy dla Klaudii” z puszek zebrano 1385 zł 77 gr, 4 euro, 
6 eurocentów.  
2. W dniach 01-02.11.2014 r. Zbiórka na renowację nagrobków na cmentarzu kłodawskim 
zebrano 4 549,43 zł.  
 

Włączenie się członków TS w działania projektów KSS 

 
„Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” od 2013 do 30.09.2014 r.  

1. Przeprowadzenie warsztatów kompetencyjnych po 3 w każdym z 3 województw 
(wielkopolskie – Turek, Grzegorzew, Rychwał, małopolskie i podkarpackie) 
Seria 5 warsztatów dla 15 osobowych grup.  
2. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn.: „Nasza wieś aktywna”. Zespoły 
warsztatowe opracowały projekty służące aktywizacji lokalnej społeczności, gotowe do 
wdrożenia w trakcie trwania projektu. Projekty te były poddane ocenie przez kapitułę 
konkursu „Nasza wieś aktywna” i promowane podczas dwóch konferencji finalizujących 
we wrześniu 2014 r. w Turku i w Tarnowcu. 
 

„Fundusz sołecki w działaniu” od 2014 – do 31.07.2015 r. 

 zorganizowano 6 warsztatów kompetencyjnych dla każdej z 3 grup (gminy: Białe Błota, 
Skulsk, Kłodawa). Warsztatom towarzyszyło wsparcie eksperckie zwłaszcza podczas 
przygotowania projektów, planów rozwoju, lokalnych recept na zarządzanie aktywno-
ścią w kontekście funduszu sołeckiego. 

 umieszczono 8  artykułów tematycznych w miesięczniku „Gazeta Sołecka”, 

 wydano publikację pt.: „Fundusz w działaniu”, 

 wydano publikację pt.: „Fundusz sołecki w działaniu. Wyzwania i recepty”, 

 kontynuowano działania informacyjno-doradcze poprzez działający serwis informacyjny 
www.funduszesoleckie.eu 
 

Przykładowe działania w powiatach/kalendarium 

 Działalność Koła Strzeleckiego LOK nr 9 przy Towarzystwie Samorządowym w Słupcy. 

 Cykliczne spotkania zarządu powiatowego w Turku, Kole i Koninie. 

 19 stycznia -  spotkanie noworoczne członków i sympatyków TS powiatu tureckiego w 
gminie Przykona z udziałem 140 osób.  Spotkanie integracyjne było okazją do zbiórki 
pieniędzy na rzecz wdowy i jej dzieci po mieszkańcu gminy Przykona, który zginął pod-
czas czyszczenia komina elektrowni w Kozienicach. 

 Wydawanie biuletynów przez Zarząd Powiatowy w Kole, Gazeta Samorządowa w Grze-
gorzewie oraz Echo Przedcza. 

 14 lutego - Konferencja w Ratuszu Miejskim w Kole „25 lat samorządu w wolnej Polsce”, 

 maj - akcja „Flaga” w Turku. 
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 maj - Majowa Sztafeta Flagi organizowana przez Klub Solnych Cyklistów (wsparcie TS 
Kłodawa). 

 12 maja - organizacja spotkania Marszałka Woj. Wlkp. w Turku – Marka Woźniaka, w 
MDK Turek. 

 czerwiec, Koło - Udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym procedur przystąpienia 
do projektu „Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Pol-
sce” (Departament pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej). 

 5 lipca - udział niektórych członków TS-u w konferencji „Wiejska Polska” oraz pomoc 
organizacyjna: T. Nuszkiewicz, K. Lewandowski,  A. Jarek. 

 Udział członków TS w imprezach organizowanych przez Klub Biegacza „Aktywni-Konin”. 

 24 listopada w restauracji „Grodzka” odbyło się spotkanie po wyborcze kandydatów po-
wiatu konińskiego. 

 Konferencje prasowe listopad - grudzień (Konin, Koło, Turek) z grupami projektowymi 
„Moje miejsce”. 

 Grudzień – organizacja spotkań opłatkowych. 

 Prowadzenie akcji „chleb” w gminie Kłodawa (pomoc ubogim rodzinom). 

 Wsparcie organizacyjne wycieczek do Sejmu i Senatu RP dla młodzieży ze szkół z po-
wiatu kolskiego (Gimnazjum Kłodawa, LO Koło, Gimnazjum Grzegorzew). 

 Udział w organizowanych spotkaniach grzegorzewskiej grupy seniorów, która po projek-
cie „Między nami seniorami” w dalszym ciągu kontynuuje zajęcia, wyjazdy. 


