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ORGAN NADZORU - KOMISJA REWIZYJNA 

 Katarzyna Szczap 

 Waldemar Tubacki 

 Karol Lewandowski 

 przewodniczący 

 członek 

 członek 
 

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  
tel. 797 901 126 

 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 802 członków (kolski – 220, koniński – 186, słupecki – 48, turecki – 348) 
 

Informacje na temat posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego 
 

20 stycznia w Koninie spotkali się członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej TS aby 
podsumować poprzedni rok i zaplanować działania na 2017 rok. 
Organizacja zgłasza swoje kandydatury do różnych ciał przedstawicielskich, i tak członek 
TS z Goliny, Antoni Kulczak, zasiada w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Koninie 
(kadencja 2017-2020). Zgłoszono kandydata (Tomasz Czarny) 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. Pozostali członkowie zespołów przedstawili swoje plany działań na 2017 rok. 
Na spotkaniu poruszono również sprawy ostatnio przyjętych ustaw w tym o reformie oświaty 
oraz dyskutowano o procesie centralizacji państwa. Za stosowane uznano odniesienie się 
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do obecnej sytuacji i przyjęcie stanowiska TS jako organizacji, która w swej działalności 
troszczy się o dobro społeczeństwa obywatelskiego i dba o rozwój demokracji. 
Biuro TS w Koninie aktywnie uczestniczy w konkursach grantowych a pracownicy biorą 
udział w inspirujących warsztatach przygotowujących do rozwoju, kreacji i aplikacji. 
 
19 września w Kole członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej podsumowali dotychczasowe 
działania i wsyłuchali 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 Budżetu 
Obywatelskiego na 2018 r.”. O działalniach Zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony 
środowiska poinformował Maciej Dąbrowski, 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 suszy w regionie wodnym Warty wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 
 
13 listopada 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 właczyli się działacze TS w terenie. Wielkim sukcesem zakoćzya się 
się IV kwesta zorganizowana przez członków 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 
poiformował o wielkim wyróżnieniu przez członkowów Międzynarodowej Kapituły Orderu 
Uśmiechu, którzy właczyli 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 poiformował o nowej 
formule akcji „Pogotowie św. Mikołaja" gdzie zaplanowano pomoc dla seniorów. 
 
SPOTKANIA TS DOT. WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH  
1 marca w Turku i 28 lipca w Kole, odbyły się spotkania przedstawicieli Towarzystwa 
Samorządowego z trzech powiatów, które dotyczyły określenia dalszych kierunków rozwoju 
organizacji oraz realizacji przyjętego w styczniu - planu działań TS na 2017 rok. Na 
spotkaniach poruszono również sprawy wprowadzonej ustawy o reformie oświaty oraz 
dyskutowano o procesie centralizacji państwa i planowanych zmianach w ordynacji 
samorządowej. 
Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że TS powinno pozostać organizacją, która w swej 
działalności troszczy się przede wszystkim o dobro społeczeństwa obywatelskiego i dba o 
rozwój demokracji na szczeblu lokalnym.  

 
Informacje na temat ostatniego Zjazdu wyborczego 

30 czerwca 2017 r. 
W Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie odbył się coroczny Zjazd Delegatów TS. 
Zatwierdzono roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe organizacji pożytku 
publicznego za 2016 rok. Zamieszczono sprawozdania w bazie pozytek.gov.pl. 
Wprowadzono i zarejestrowano w KRS drobne korekty w statucie organizacji. 
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DZIAŁANIA STAŁE ORAZ PODJĘTE INICJATYWY i PROJEKTY 
 

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 
Etapy powiatowe były organizowane: 10 maja w Powidzu, 16 maja w Koninie, 23 

maja w Kawęczynie i oraz 30 maja w Grzegorzewie. Etapy powiatowe odbywały się w 30 
powiatach naszego województwa. 

Ostatni finałowy etap XXIV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie 
Terytorialnym odbył się 8 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w 
Żychlinie.  

56 uczniów 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.  
 Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe a ośmiu najlepszych cenne nagrody 
rzeczowe: tablet z akcesoriami, smartfony, aparat cyfrowy, przenośne dyski pamięci, power 
bank, słuchawki creative, czytnik e-booków. Głównym sponsorem nagród było Starostwo 
Powiatowe oraz Rada Powiatu Konińskiego. Pozostali darczyńcy: Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miejski w Koninie, Urząd Gminy Turek, Urząd Gminy 
Stare Miasto, Urząd Gminy w Kole i Urząd Gminy Kramsk. 
Agata Kędzior z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyrzysku okazała się najlepsza 
w tegorocznej edycji. Z naszego regionu wśród finalistów na ósmym miejscu znalazła się 
Patrycja Frątczak z Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Przedczu. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W XXIV edycji udział wzięło 
1 200 z 83 gimnazjów, 61 gmin i 30 powiatów. W dotychczasowych edycjach konkursu 
uczestniczyło 50700 tys. uczniów ze 130 szkół. 

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 
 

Fundusz Stypendialny 
Powołany w lipcu 2000 roku Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego przyznał 
do końca 2016 roku łącznie 2351 stypendiów, z czego na rok szkolny 2017/2018 
przyznaliśmy 63 stypendia. 
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.  
Na realizację programów stypendialnych w roku szkolnym 2017/2018 udało nam się 
zgromadzić kwotę  86 658,50 tysięcy złotych. 

a) 10 408,50 zł - w ramach akcji 1%  
b) Fundacje: 

 11 250 zł - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP), w ramach 
Programu Stypendiów Pomostowych. W roku szkolnym 2017/2018 z programu 
stypendiów pomostowych skorzystały 3 osoby (dotychczasowi stypendyści TS), 
które rozpoczęły naukę na pierwszym roku dziennych studiów magisterskich.  
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 30 000 zł - Fundacja im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe 
Szanse – Lokalne Programy Stypendialne, z przeznaczeniem na wypłatę 
stypendiów w roku 2017 i 2018r.- jest to ostatnie wsparcie przekazane przez 
Fundację, (od 2005 roku były to cykliczne roczne wpłaty w wysokości 20 tys. 
złotych, a od  2015  w wysokości 15 tys. zł).   

c) lokalny biznes i samorząd, wpłaty indywidualne – 35 000,00 zł 
 

Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 
Darczyńca: Urząd Miasta Konin. Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 30 listopada 2017 

r. Zadanie publiczne miało na celu upowszechnianie działań wspomagających rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój demokracji w zakresie przygotowania i 
przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do 
osób związanych z Koninem, wspierającej wprowadzenie Konińskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2018 r. 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. Zrealizowane 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. 

Rezultatem przeprowadzonego 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 internet 11516. W 
działania promocyjne zaangażowani byli społecznie uczniowie CKU w Koninie, 
członkowie Towarzystwa Samorządowego z Konina i z Konińskiego Kongresu Kobiet, 
razem około 30 osób. 

 
„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 stworzenie 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. 
 

Działania wynikające z projektu „Moje miejsce” 
W dniu 9 lutego 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 spotkania 
takich zaangażowanych organizacji i osób, a także wzajemną inspirację dla przyszłych 
działań i współpracy. 

https://www.facebook.com/towarzystwosamorzadowe
https://www.facebook.com/KoninskiKongresKobiet
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21 marca, 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 problematyki 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 sektora, które zostały opracowane i wprowadzone dzięki środkom EOG. 
Pokazano filmy, wystawy, narzędzia i publikacje, które powstały 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 młodzieżowych. 
 

1% - pozyskiwane środki przeznaczamy na Fundusz Stypendialny. 
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, 
 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.  
 

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, 
Turek, Tuliszków, Ślesin i Rzgów. 
 

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. 
 

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 

http://www.batory.org.pl/
http://www.pcyf.org.pl/index.php?s1=fundacja&s2=onas
http://www.ts.konin.pl/
http://www.stypendia.ts.konin.pl/
http://www.facebook.com/TSpowiatkolski
http://www.facebook.com/KoninskieMikolaje
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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. 
Termin: 30 i 31 października oraz 1 listopada  2017 r. 
Zebrana kwota 7 864,77 zł  
W zbiórce uczestniczyło 58 wolontariuszy. 

 

„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 - 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 zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska 
 15 marca, spotkanie podsumowujące 1 rok działalności zespołu. 

 24 kwietnia 2017 r. 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 20-22.06.2017 r. przedstawiciel zespołu brał aktywny udział, w 
organizowanych przez RZGW w Poznaniu, konsultacjach dotyczących 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 przeciwdziałania skutkom suszy w regionie 
wodnym Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Wszystkie działania znajdują się w specjalnej zakładce utworzonej na www.ts.konin.pl 
 

Wydawnictwa: 
Grupa osób związanych z TS wydała broszurę „NIE dla dewastacji szkoły”. 

 
Kalendarium działań: 

Regularne zebrania Zarządu Powiatowego w Turku.  

Prowadzenie działań promocyjnych i FB TS w Kole. Poza działaniami TS, na stronie 
publikowane są artykuły informacyjne i stanowiska m.in. w sprawach: ustawy o reformie 
oświaty, o procesie centralizacji państwa i zmianach w ordynacji samorządowej oraz inne 
społeczne i kulturalne wzmianki. Promujemy również działania zespołu ds. gospodarki 
wodnej i ochrony środowiska działającego przy Towarzystwie Samorządowym w Koninie. 
Stała współpraca biura z mediami lokalnymi; Przegląd Kolski, portal e-kolo.pl, Głos 
Wielkopolski, portal OkrągłeMiasto.pl i Telewizja Kablowa SM w Kole. 

http://www.klodawskiecmentarze.pl/
http://www.facebook.com/KoninskieMikolaje
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15 stycznia, Malanów, coroczne spotkanie opłatkowe członków TS powiatu tureckiego z 
udziałem około 90 osób. Zebrano 1 370 zł na rzecz Antoniego Janika z Kotwasic. 

24 stycznia, 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 uczestnictwo Karola Lewandowskiego  w uroczystości z okazji Dnia Kobiet, która 
zgromadziła w restauracji „Paryż” kilkadziesiąt Pań angażujących się na terenie gminy 
Grzegorzew w działalność samorządu na poziomie gminy i sołectwa, organizacji 
pozarządowych (kół gospodyń wiejskich, OSP, klubów seniora, związków zawodowych i 
stowarzyszeń). 

21 marca, 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 odbyło się 
spotkanie sprawozdawcze, podsumowujące ubiegłoroczną działalność Stowarzyszenia 
Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej. Prowadzący podkreślił znaczenie partnerstwa 
Towarzystwa Samorządowego w wielu podejmowanych wspólnie inicjatywach lokalnych 

Czerwiec: 

 Grill integracyjny dla członków TS w Nadleśnictwie Turek. 

 Wręczenie nagród książkowych od koła miejskiego TS dla najlepszych uczniów 
turkowskich szkół  

Listopad: 

 Cykl powiatowych spotkań informacyjnych adresowanych do rolników „Nowoczesny 
Rolnik”. Udział członków TS. 

 Renowacja trzech zabytkowych nagrobków i grobowców na cmentarzu parafialnym w 
Kłodawie.  

 Kolejna kwesta w Kłodawie przyniosła dobry wynik. Towarzystwo Samorządowe i 
grupa wolontariuszy (58 osób) zebrało 7 864,77 zł.  

 11 listopada, Kłodawa, – wycieczka patriotyczna do Gniezna. 

 CTR – 30 listopada 

 a) autobusy (w tym TS) Konin, Kłodawa, Kawęczyn, Rzgów, Skulsk, Babiak, Turek 

 b) Konferencja – udział członków TS 

c) specjalne wydanie „Gazety Sołeckiej” – udział gmin Turek, Kawęczyn, Rzgów, 
Babiak, Kłodawa 

Grudzień.  

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

 Udział w „Pogotowiu św. Mikołaja” – Kłodawa (197 paczek zebrano w Kłodawie w 
ramach kolejnej świątecznej zbiórki żywności, rekorodwa liczba wolontariuszy blisko 
130 osób), Koło, Turek, Tuliszków. 

 Opłatek Koła Miejskiego TS w Turku. 

 Udział w spotkaniu opłatkowym koła seniorów w sali świetlicy gminnej w 
Grzegorzewie. 


