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1. Remont dla podopiecznej 

- 8-14 styczeń 
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2. Światowy dzień chorych - 11 luty 

Orędzie Papieża Franciszka na XXIV Światowy 

Dzień Chorego 2016. To - Zawierzmy się 

Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) 

11 lutego obchodzimy, jak co roku, Światowy 

Dzień Chorych. Zdrowie, które tak często 

lekceważone jest przez człowieka, doceniane jest 

w momencie, kiedy zaczyna go brakować. Kiedy 

siły nie pozwalają na pójście do szkoły, pracy, 

wyjście na rower czy nawet do sklepu. Kiedy nie 

możemy spotkać się z rodziną czy przyjaciółmi. 

Wtedy widzimy, jak tak drobne i na pozór 

przyziemne sprawy zaczynają nabierać sensu 

i znaczenia. Wolontariusze z CWiOP MOPS 

w Turku i w tym roku nie zapomnieli o chorych. 

Własnoręcznie przygotowali piękne laurki, które 

dzisiaj, wręczono chorym przebywającym 

w turkowskim szpitalu na oddziałach: 

położniczym, chirurgicznym, wewnętrznym, 

ortopedii, oraz na dziecięcym, gdzie oprócz 

kartek najmniejsi dostali drobne zabawki, 

maskotki czy tez kolorowanki. Miny 

podopiecznych szpitala mówiły same za siebie – 

zaskoczeni, gdyż w ogóle nie wiedzieli o istnieniu 

tego dnia i uśmiech wdzięczności za to, że ktoś o 

nich pamiętał i odwiedził. To jest właśnie to, co 

w wolontariacie liczy się najbardziej – chęć 

niesienia bezinteresownej pomocy i wsparcia, 

nawet słownego. Wszystkim chorym jeszcze raz. 

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, dużo 

uśmiechu, cierpliwości w pokonywaniu swojej 

choroby. Optymizmu, nadziei oraz wewnętrznej 

pogody ducha w przyjmowaniu tego 

wszystkiego, co z chorobą się wiąże. 
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3. Zbiórka Laura - 14 luty 

Tego dnia została zakończona zbiórka 

pieniążków na rehabilitację Laurki - Młodzi 

Pomagają dla przypomnienia: 

Laura przyszła na świat 23 kwietnia 2015 r. 

w Turku - dla rodziców szczęście nie trwało 

długo bo okazało się że, dziewczynka choruje na 

Miopatię, bardzo rzadką jej postać, jest to: 

Wrodzona Dysproporcja Włókien Mięśniowych. 

Mała ma wprowadzoną rurkę bezpośrednio do 

żołądka, dzięki której można bezpiecznie karmić 

Laurę. Po licznych badaniach w Centrum Zdrowia 

Dziecka w Warszawie - tomografii i scyntygrafii 

okazało się, że u małej dziewczynki wykryto 

Guza, który został wycięty i zbadany, 

NEUROBLASTOMA – rak złośliwy. Jest to 

pierwszy taki przypadek: Miopatia + 

neuroblastoma. I oto mała pokazuje coraz 

częściej, że chce żyć – jakby to powiedzieć … 

Laura oddycha SAMA!! bez RESPIRATORA!! – 

oczywiście kilka minut dziennie ale to ogromny 

SUKCES!! Przez cały dzień z uśmiechem na 

twarzy Wolontariusze stali z puszkami przy 

Parafiach: Św. Barbary, NSPJ i Matki Boskiej 

Fatimskiej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, 

ponieważ udało się nam zebrać kwotę o jakiej 

nie śniliśmy 10.536,57 zł ☺ 

W imieniu wszystkich Wolontariuszy 

chcielibyśmy z całego serca podziękować 

Wszystkim zainteresowanym losem Laurki. 

Cieszymy się z każdej ofiarowanej złotówki. 

Zebrane podczas dzisiejszej akcji pieniądze bez 

wątpienia przydadzą się do dalszego leczenia 

dziewczynki. Wszystkim ludziom dobrej woli 

dziękujemy za pomoc, wsparcie, szczodry gest, 

okazane serce i wrażliwość SERDECZNIE 

DZIĘKUJEMY!!!!. 

Mamy nadzieję, że dobro, które okazaliście wróci 

do Was, gdy będziecie tego potrzebowali. 

Bo:  

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym 

sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka 

Wolontariusze 

Aaaaa i bardzo serdecznie dziękujemy mamie 

Laurki pani Oldze za przepyszne ciasteczka 

serduszka dla Wolontariuszy 

 

  



108 

4. 675 lecie - 24 kwiecień 

W samo południe spod Urzędu Miejskiego 

w stronę kościoła NSPJ ulicami Turku przeszedł 

barwny i wesoły korowód mieszczan a wśród 

nich – królowie, rycerze, niewiasty oraz 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku. Wszystko po to by 

uczcić 675 rocznicę nadania praw miejskich 

naszemu miastu. 
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5. Maturzyści - 29 kwiecień 

„Uczymy się nie dla szkoły ale dla życia” 

Uczniowie ostatnich klas szkół średnich 

zakończyli 3 - letni etap edukacji, uzyskali tym 

samym absolutorium i 4 maja przystępują do 

najważniejszego egzaminu w ich życiu – matury. 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, pani 

Danuta Szczepanik podkreśliła uczestnictwo 

uczniów w wielu zawodach i konkursach, ale 

także to, że był to wspaniały "rocznik" dla CWiOP 

MOPS, obfitujący w wolontariuszy. Licealiści nie 

tylko osiągali dobre wyniki, ale mieli jeszcze czas 

pracować społecznie, poświęcali swój czas 

i energię dla dobra osób potrzebujących 

i niepełnosprawnych, chcąc działać i przekuwać 

swój idealizm w czyny, odkrywali w sobie 

pokłady dobroci, rozwijali się i umiejętnie dzielili 

się tym dobrem z innymi. Za szlachetne czyny 

13– stu wolontariuszy zostało nagrodzonych 

dyplomami i nagrodami. Nie łatwo jest 

zaszczepić w drugim człowieku czyn społeczny, 

jakim jest działalność wolontarystyczna 

i pokazać, że wolontariat to możliwość 

przełamywania stereotypów, możliwość 

otwierania się na potrzeby innych, pokonywania 

swoich słabości, chęć zdobycia nowych 

umiejętności oraz doświadczeń zawodowych jak 

i życiowych. Aby dana praca wolontaryjna była 

pomyślna, zazwyczaj konieczne jest, aby 

zarówno wolontariusz, jak i organizacja z nim 

współpracująca były świadome motywacji 

wolontariusza. Na co dzień udaje się to 

wolontariuszom z Centrum Wolontariatu w 

Turku. Charyzmatycznym podejściem do życia 

skupiamy wokół siebie coraz to nowe grona 

wolontariuszy i uczymy ich jak żyć pomagając 

innym bo……. „Im więcej kochamy i dajemy 

siebie – tym więcej nasze życie zyskuje na 

znaczeniu i wartości”. 
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6. Majówka - 2 maj 

Majówka to nie tylko święta państwowe, ale i 

festyny rekreacyjne dla mieszkańców oraz 

zabawy i konkursy dla dzieci. Dziś 1 - go Maja 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu i 

Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku uczestniczyli w 

zabawach i konkursach prezentowanych przez 

Miejski Dom Kultury. Oraz cierpliwie i z 

uśmiechem na twarzy zabawiał rozbawionych 

małych milusińskich Nasz niestrudzony 

Wolontariusz – TUR „Wiadomo, że w sercach 

dzieci bije tętno całej ludzkości” J.P.II 

Dzięki kochani 
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7. Dzień Rodziny - 15 maj 

Dwie Godziny dla Rodziny. Rodzina jest w życiu 

oparciem czymś co chroni, co daje siłę." 

15 Maja cały Świat obchodzi Międzynarodowy 

Dzień Rodziny. Do świętowania Międzynaro-

dowego Dnia Rodziny w Polsce już po raz kolejny 

zachęca Fundacja Humanites – Sztuka 

Wychowania. Jest to dzień, w którym ciągły brak 

czasu możesz zamienić na wspólną spokojną 

rozmowę.  Wystarczy usiąść w gronie rodziców, 

dziadków, dzieci oraz przyjaciół i być RAZEM. 

Porozmawiajcie o wspomnieniach z dziecięcych 

lat - najstarszych i tych najmłodszych członków 

rodziny. Zapytajcie swoich bliskich jak 

wspominają swoje dziecięce lata, co lubili robić 

i co ich rozśmieszało, smuciło? Przyjrzyjcie się 

sobie nawzajem. Otwórzcie rodzinne albumy. 

Może łączy nas więcej niż się nam wydaje? „Te 

dwie godziny powinny być szansą na lepsze 

zrozumienie kim jesteśmy, co nas 

ukształtowało, co chcielibyśmy przekazać 

naszym następcom”. Najważniejsze dla każdej 

rodziny jest to, aby być, żyć razem, szczerze 

rozmawiać, planować, marzyć. Rodzinne więzi 

powinny być ciągle bardzo troskliwie pogłębiane 

i pielęgnowane. Jak już wiemy to relacje 

rodzinne nieustannie nas kształtują, bogacą oraz 

są podstawą budowy tożsamości młodego 

pokolenia…. Bo jak powiedział Stanisław Jerzy 

Lec 

„Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem”. 
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8. Dni Turku - 13 czerwiec 

Oprócz muzyki, siatkówki, rajdu rowerowego 

i wiele innych wspaniałych atrakcji podczas 

tegorocznych Dni Turku nie zabrakło także 

zabaw, gier i konkursów dla dzieci 

zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną im. 

W. Pietrzaka. Wolontariusze z Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 

chętnie i z uśmiechem na twarzy uczestniczyli 

bawiąc się z dziećmi. Bowiem często bywa tak, 

że im prostsza zabawa tym lepiej – dzieci 

potrafią się cieszyć każdym drobiazgiem, każdą 

chwilą uwagi im poświęconą jak i przede 

wszystkim wspólnie spędzonym czasem. Grunt 

to mieć dobry Pomysł a tego nie brakowało. 

Można było również spotkać Wolontariusza – 

TURA, który cierpliwie i z uśmiechem na twarzy 

rozdawał słodycze i zabawiał rozbawionych 

milusińskich bo Beztroski śmiech dziecka, to jak 

promyk słońca w szarym życiu. 
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9. Kolorowe wakacje - 27.06-01.07 

Na ulicy Matejki 4 w Turku spotkać można było 

uśmiechnięte i radosne twarze dzieci. To 

wszystko za sprawą akcji "Kolorowe Wakacje" 

organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Turku. Zajęcia dla dzieci 

prowadzone były przez Wolontariuszy z Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. 

Podczas spotkań z dziećmi, odbywały się zajęcia 

plastyczne, gry i zabawy z piłką, skakanką, hula – 

hop, przeciąganie liny oraz wiele innych zajęć 

plastycznych. Dzieci chętnie brały udział 

w zajęciach, przez co mogły rozwijać swoje 

zainteresowania, lepiej się poznać i w aktywny 

sposób spędzić czas wolny. Na koniec 

wolontariusze przygotowali dla wszystkich 

uczestników podziękowania za udział - w formie 

Dyplomu i drobne upominki. Jednocześnie 

życząc wszystkim dzieciom wesołych, 

słonecznych a przede wszystkim bezpiecznych 

wakacji, dobrego wypoczynku i uśmiechu na 

twarzy oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. 

Wakacje, wakacje, bo wakacje są od tego, aby 

bawić się, aby bawić się na całego!!! 
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10. Dzień Dziecka - 1 czerwiec 

Dzień Dziecka jest dniem wyjątkowym – czekają 

na niego wszyscy (bo przecież każdy z nas jest 

dzieckiem!), ale przede wszystkim Ci najmłodsi. 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku nie zapomnieli 

o milusińskich przebywających na oddziale 

dziecięcym naszego szpitala. W środowe 

południe odwiedzili dzieciaki, dla których 

przygotowali wiele atrakcji i niespo-

dzianek. Maluchy z radością bawiły się, 

kolorowały obrazki, odbierały wyczaro-

wane maskotki, zabawki, balony, koloro-

wanki czy po prostu opowiadały o tym, 

co lubią robić. Na zakończenie 

wysłuchały pięknych baśni przenoszących 

w magiczny świat, w którym zapominały, że 

przebywają w szpitalu. Cel bez wątpienia został 

osiągnięty – zarówno dzieci, jak i wolontariusze 

świetnie spędzili ten czas! Wszystkim dzieciom 

życzymy przede wszystkim zdrowia, uśmiechu od 

ucha do ucha i aby ich dzieciństwo trwało jak 

najdłużej bo dziecko jest chodzącym cudem, 

jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym 
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11. Kawęczyn - 17 czerwiec 

Tego dnia w Zespole Szkół im. Marii Skłodo-

wskiej - Curie w Kawęczynie odbyło się spotkanie 

Wolontariuszy z CWiOP MOPS w Turku z mło-

dzieżą ze Szkolnego Klubu Młodego Wolon-

tariusza, który rozpoczyna swą działalność w ra-

mach projektu "Innym siebie dam, bo dobre 

serce mam". Projekt współfinansowany jest ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewó-

dztwa Wielkopolskiego. 

Celem wizyty było propagowanie idei i wartości 

wolontariatu wśród dzieci i młodzieży oraz 

zapoznanie wszystkich co to jest wolontariat, 

kim jest wolontariusz a także jakie jest 

zaangażowanie młodych ludzi do czynnej,  

 

dobrowolnej i bezin-

teresownej pomocy 

innym. Bowiem Wo-

lontariat skutecznie 

kształtuje człowieka 

przez całe życie, 

a dzisiejsza młodzież 

jest wrażliwa i chętnie 

podejmuje prace na 

rzecz innych. Jak 

wiadomo pomaganie 

innym przynosi oczy-

wiste korzyści osobom 

potrzebującym, ale sa-

ma młodzież zyskuje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dużo więcej – otwiera się na potrzeby otoczenia, 

dzieli się swoim czasem, umiejętnościami, 

a jednocześnie kształtuje w sobie postawę 

odpowiedzialności i współ-działania. Czuje się 

potrzebna i ważna dla innych. Doświadczenie 

pokazuje, że dzięki temu łatwiej jest stawić czoła 

wszelkim życiowym wyborom. Podejmowana 

przez uczniów aktywność na rzecz innych, 

wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości 

i jest sposobem na doskonalenie umiejętności 

społecznych. 
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12. Wolontariusze w bibliotece - 19.08 

W piątek od godz.10.00 do 14.30 Wolontariusze 

z Centrum Wolontariatu i Organizacji 

Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku przed Miejską Biblioteką 

Publiczną pomagali dzieciom w grach 

edukacyjnych. Piknik „Sieciaki na Wakacjach„ 

dotyczył bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Jeszcze raz wielkie dzięki dla Agnieszki 

Janik, Klaudii Kamińskiej, Karoliny 

Kamińskiej i Patrycji Waloszek. 
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13. Zakończenie kolorowych wakacji 

 - 22-26 sierpień 

Na ulicy Matejki 4 w Turku spotkać można było 

rozkrzyczane, uśmiechnięte i radosne twarze 

dzieci. To wszystko za sprawą akcji " Kolorowe 

Wakacje" cz.II organizowane przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku. Zajęcia dla 

dzieci prowadzone były przez Wolontariuszy 

z Centrum Wolontariatu i Organizacji 

Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku. Podczas spotkań z dziećmi, 

odbywały się zajęcia plastyczne, gry i zabawy 

z piłką, skakanką, hula – hop, przeciąganie liny. 

Gimnastyka i aerobik dla mam i dla wszystkich 

chętnych prowadzone przez wolontariuszkę 

Weronikę Rusek oraz nauka na szczudłach, 

skręcanie balonów i bańki mydlane prowadzone 

przez Turecką Grupę Tancerzy Ognia w ramach 

projektu Miasto Ognia. Dzieci chętnie brały 

udział w zajęciach, przez co mogły rozwijać 

swoje zainteresowania, lepiej się poznać i w 

aktywny sposób spędzić czas wolny. Na koniec 

wszyscy w upalny dzień z przyjemnością zjedli 

smakowite lody. Kochani jeszcze raz dziękujemy 

wszystkim uczestnikom Kolorowych Wakacji i do 

zobaczenia za rok. 
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14. Miasto ognia - 27 sierpień 

Kochani. W piątek odbył się Finał Warsztatów 

Fireshow "Miasto Ognia" realizowany przez 

fantastycznych, utalentowanych i odważnych 

młodych ludzi z naszego miasta!!!! W paradzie, 

która wyruszyła o godz.21.00 z MDK w Turku 

udział wzięli także Wolontariusze z Centrum  

 

Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku na plac przed Barbórką 

gdzie wspólnie obejrzeliśmy spektakl 

Tureckiej Grupy Tancerzy Ognia, którym 

towarzyszyli aktorzy z Kalisza. Wspólnie 

z młodzieżą zaprezentowali wspaniałe 

widowisko. Dziękujemy 
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15. Młodzi pomagają - 8 wrzesień 

W czwartek w 

Miejskim 

Domu Kultury 

w Turku odby-

ło się już 

trzecie wyda-

rzenie z serii 

„Młodzi Poma-

gają” – od Mło-

dych dla Mło-

dych! A po raz pierwszy od wielu lat sala MDK 

wypełniła się po brzegi mimo, że było duszno 

i gorąco. Tym razem Naszym celem była pomoc 

dla 7 letniego Antosia, który urodził się 

z rozszczepem kręgosłupa i przepukliną 

oponowo – rdzeniową. Mimo młodego wieku, 

chłopiec zmaga się z bardzo poważnymi 

problemami. W lipcu tego roku przeszedł ciężką 

operację. Teraz czeka go długa i żmudna 

rehabilitacja. To właśnie na nią podczas koncertu 

zbieraliśmy pieniądze. Magiczna suma przeszła 

nasze oczekiwania ponieważ zamknęła się 

w niespodziewanej dla nas kwocie Uwaga!!! 

15 642,50 zł! 

Zaskoczyliście nas wszystkich frekwencją. Wg. 

naszych szacunków na sali znajdowało się ok. 

600 osób. Za kulisami było ok 70 osób – w tym 

sztab organizacyjny, nasze gwiazdy, wokaliści 

i goście. To było prawdziwe oblężenie! 

A zebraliśmy się tam dla Antosia. Naszą ideą było 

zachęcić Was młodych ludzi do tego, żeby 

pomagać – na wzór Waszych idoli, którzy do nas 

przyjechali i których mogliście spotkać. 

Pokazaliście moc, pokazaliście moc interne-

towego świata – większość z Was zebrała się w 

Sali, bo dowiedzieliście się o koncercie 

z Facebook-a, czy Snap-a. I wszyscy razem, 

wliczając w to oczywiście 

Waszych rodziców - którzy 

zechcieli Was do nas 

przywieźć, niekiedy z daleka 

- „wychodząc” z internetu 

spotkaliście się tu w Turku. 

Warto wspomnieć, że „Mło-

dzi Pomagają” to inicjatywa 

utworzona w ramach komi-

tetu społecznego. Działamy 

przy współpracy z Centrum 

Wolontariatu i Organizacji 

Pozarządowych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Turku oraz z Miejskim 

Domem Kultury w Turku. 

Zbiórka publiczna do puszek 

została zgłoszona do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Loteria fantowa 

została zarejestrowana w urzędzie celnym 

w Kaliszu. Zgodnie z obowiązującymi 

podstawami prawnymi. Patronat honorowy 

objęło Miasto Turek. 
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16. NSPJ - 18 wrzesień 

W niedzielę po Mszach Świętych o godz. 14.00 

dzięki inicjatywie Komitetu Odnowy Polichromii 

NSPJ w Turku odbył się kolejny już festyn 

rodzinny. Pomimo, że za oknem zdecydowanie 

pogoda przypominała już jesień, to chłód nie 

odstraszył mieszkańców Turku, którzy tłumnie 

przybyli na dziedziniec plebanii, gdzie czekało ich 

wiele atrakcji. Cały dochód z imprezy zostanie 

przeznaczony na rzecz odnowy ołtarza św. Józefa 

w tamtejszym kościele. W pikniku rodzinnym 

także pomagali Wolontariusze z Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. 
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17. Festiwal piosenki integracyjnej 

 - 6 październik 

Tego dnia w Miejskim Domu Kultury w Turku 

odbył się już po raz XII Festiwal Piosenki 

Integracyjnej, zorganizowany przez Stowarzy-

szenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci 

i Młodzieży w Turku. W imprezie tej wzięły udział 

przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej nr 

5 w Turku. Celem było wybranie najlepszych 

grup i nagrodzenie ich ciekawymi upominkami. 

Na imprezie tej nie zabrakło również 

Wolontariuszy z Centrum Wolontariatu i Orga-

nizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku, ośmioosobowa 

grupa dzielnie pomagała w przygotowaniach 

uroczystości ale przede wszystkim dzieciom tuż 

po ich wyczerpujących występach. Wolon-

tariusze zadbali, aby każde z nich 

zjadło coś słodkiego a rozmową 

i zabawą zajmowali ich czas. 

Festiwal można po raz kolejny 

zaliczyć do udanych i każde z dzieci 

powinno czuć się Zwycięzcą 
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18. Wolontariusze w szpitalu 

- 13 październik 

W tym dniu odbyło się kolejne spotkanie w 

Turkowskim Szpitalu, z przełożoną pielęgniarek, 

z panią epidemiolog oraz oddziałowymi 

oddziałów, na których będą służyć swoją 

pomocą w czerwonych koszulkach Wolon- 

 
tariusze z Centrum Wolontariatu i Organizacji 

Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku. Celem niniejszego 

Porozumienia jest organizowanie czasu wolnego 

pacjentom Szpitala przebywającym na 

oddziałach: Dziecięcym, Ortopedii i Trauma-

tologii Narządu Ruchu, Chirurgii Ogólnej oraz 

Chorób Wewnętrznych. Każdy zastanawia się, 

dlaczego chcą pracować akurat w szpitalu? Co 

takiego skłania wolontariusza do poświęcenia 

swego wolnego czasu innym? Przede wszystkim 

naturalny odruch serca, który przynagla każdego 

człowieka do pomocy swemu bliźniemu. 

Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać 

innym coś z siebie, też doświadcza radości, która 

przewyższa To Czego dokonał. Tu nie wystarczy 

entuzjazm, zapał czy predyspozycje i wolny czas, 

żeby nieść pomoc hospitalizowanym, tu trzeba 

jeszcze wkomponować się w rygory szpitalnego 

życia. Zakres zadań realizowanych przez 

wolontariuszy to: pomoc w prostych 

czynnościach, rozmowie z chorymi, zrobieniu 

drobnych zakupów, zaalarmowanie gdy coś się 

dzieje, pomoc pielęgniarkom w transporcie 

chorych. Organizowanie czasu poprzez zabawę, 

gry, konkursy na oddziale dziecięcym - to niby 

drobne czynności ale przede wszystkim dają one 

poczucie dzieciom, że nie są same. Pamiętajmy, 

że Wolontariusz nie zastąpi lekarza ani 

pielęgniarki. Najważniejszym jego zadaniem jest 

odciągnąć chorego od monotonii szpitalnego 

życia. 

„Działalność wolontariatu prowadzi do 

doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się 

wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym” 
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19. Nocny maraton pływania 

- 21 październik 

Dziś ludzie o wielkich sercach walczyli o lepsze 

życie Łukasza Podgórskiego. Chłopak cierpi na 

zanik mięśni i aby mógł lepiej funkcjonować 

potrzebna jest kosztowna rehabilitacja. Właśnie 

dlatego na krytej pływalni w Turku 

zorganizowano Nocny Maraton Pływania. Od 

godziny 22.00 do 3.00 każdy chętny mógł 

wspomóc Łukasza i przy okazji aktywnie spędzić 

czas. Warunkiem wzięcia udziału w inicjatywie 

była wpłata 10zł do skarbonki. Już przy wejściu 

na wszystkich, którzy zdecydowali się wziąć 

udział w Maratonie Pływania czekały pyszne 

ciasta, pochodzące z turkowskich szkół i przed-

szkoli. Na osłodę rozdawane były również 

cukierki. Wszystkim uczestnikom Charyta-

tywnego Nocnego Maratonu Pływania, którzy 

przepłynęli razem dla 

Łukasza 123 km i 150 m 

dopisywał wspaniały hu- 

 

 

 

 

 

 

 

mor. Łączna pula zebranych 

pieniążków to 3061 zł. Bo 

jak powiedział o. Fabian 

"Można nie pomagać, 

można znaleźć wiele racjo-

nalnych argumentów dla 

konkretnych przypadków, 

aby nie pomagać. Ale to nic 

nie zmieni. Nadal będą 

głodni, chorzy, cierpiący, 

potrzebujący. Lepiej zgrze-

szyć nadmiarem dobroci 

i naiwności, niż nadmiarem 

kalkulacji i nieufności.” 
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20. Koncert charytatywny dla Zuzi 

- 9 listopad 

Specjalnie z myślą o małej dziewczynce o imieniu 

Zuzia zorganizowano koncert charytatywny 

w Centrum Wolontariatu w Turku. 

Dziewczynka niebawem skończy rok i zmaga się z 

encefalopatią niedotlenieniową. Rodzice Zuzi 

potrzebują pieniędzy, by móc rehabilitować 

córkę. Obecnie maleńka turkowianka leczona 

jest na terenie Turku, Konina, Kalisza, Poznania 

oraz Warszawy. 

Aby pomóc Stowarzyszenie „Tu i Teraz”, Klub 

Seniora „Promyk” oraz Chór Nauczycielski  

 

 

 

 

zorganizowali Koncert Muzyki Biesiadnej 

„Wspólnie możemy więcej”. Podczas wydarzenia 

najważniejsza była nie tylko piosenka, ale 

również inne przygotowane atrakcje. Można 

było na niej nabyć wiele ciekawych rzeczy 

między innymi rękodzieła przygotowane przez 

seniorki, maskotki czy bombki. Zainteresowa-

niem cieszył się tort ufundowany przez Cukiernię 

Szefliński który sprzedany został za 100zł. 

Ostatecznie dla Zuzi udało się zebrać 1.900,22zł. 

Spotkanie wspierali oczywiście wolontariusze 

w turkowskiego CWiOP. 
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21. XXVII biegi Niepodległościowe 

- 11 listopad 

... a po biegach pyszny Żurek 
z kiełbaską. Wolontariusze z Centrum 
Wolontariatu i Organizacji Poza-
rządowych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turku są 
wszędzie tam gdzie Nas potrzebują – 
dziś pomoc przy wydawaniu posiłku. 

 


