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1. XXV Światowy dzień chorego 

- 11 luty 

Choroba jest klasztorem, który ma swoją 

regułę, swoją ascezę, swoją ciszę i swoje 

natchnienia. A.C 

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 Centrum Wolontariatu i Organizacji 
Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turku i w tym roku nie 
zapomnieli o chorych. Własnoręcznie 
przygotowali piękne laurki, które dzisiaj, 
wręczono chorym przebywającym 
w turkowskim szpitalu na oddziałach: 

chirurgicznym, wewnętrznym, ortopedii, oraz 
na dziecięcym, gdzie oprócz kartek najmniejsi 
dostali drobne zabawki, maskotki czy też 
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.  
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2. Walentynki we wtorkowym klubie 

seniorek - 14 luty 

We wtorek 14 lutego br. uczestniczki Klubu 

Seniora działającego przy MOPS w Turku 

w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej 

spotkały się przy wspólnym Walentynkowym 

Grillowaniu w Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku. Walentynki po 50? 

Dlaczego nie! Oczywiście, że nikt nie musi się 

obdarowywać się czerwonymi serduszkami 

i czekoladkami. Walentynki to świetna okazja, 

pobyć razem i tak więc z wielką radością, przy 

miłej atmosferze Panie spędziły wspólnie 

przedpołudnie. Uczestniczki same zorganizowały 

to spotkanie 

i poczęstunek, 

oprócz sporych 

porcji kaszanki 

i kiełbasek, nie 

zabrakło 

przypiekającego się 

na grillu 

chrupiącego 

chlebka 

z czosnkiem. A gdy 

pod rusztem 

robiło się pusto 

a brzuszki 

nasze były 

pełne to i tak 

nie 

odmówiłyśmy 

sobie deseru: 

kawy i ciasta. 

Panie tworzą 

zintegrowaną 

wspaniałą 

grupę, która wspólnie i aktywnie spędza czas 

wolny w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 

12.00, same wychodzą z inicjatywami na kolejne 

spotkania, co stwarza im nowe możliwości 

rozwoju oraz pozwala na spędzanie aktywnie 

czasu wolnego w miłym gronie, bo każdy wie 

że…. 

„Nie ma szczerej miłości niż miłość do jedzenia” 

G.B.S 
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3. Wizyta uczestniczek klubu seniora w 

muzeum - 21 luty 

W dniu 21.02.br. w godz. od 10.00 do 12.00 

dzięki uprzejmości Muzeum Miasta Turku im. 

Józefa Mehoffera uczestniczki Klubu Seniora 

działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Turku w ramach Organizowania 

Społeczności Lokalnej mogły obejrzeć serię 

ciekawych filmów takich jak: "Tureckie strony", 

"Historie turkowskie", "Panorama Turek", "Turek 

lata 60 XX wieku", "Turek PKF 1953", "Spełniona 

przepowiednia", materiały archiwalne KWB 

Adamów a także filmy dotyczące schwytania 

"Groźnego”. Aż miło się na sercu robiło jak się 

widziało kiedy paniom wracały wspomnienia 

i znajome twarze 

….....kochani bo 

wszystko co przeżyliśmy 

na zawsze w nas 

pozostaje. Nigdy nie 

wiadomo kiedy coś 

przypomni o sobie 

potęgując aktualne 

doznania tak dobre jak 

i złe. Chcąc nie chcąc 

jesteśmy 

kolekcjonerami chwil. 
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4. Wolontariusze na turnieju 

charytatywnym - 25 luty 

W piątek 24 lutego od godz. 20.00 został 

rozegrany charytatywny 

turniej nocny w piłce nożnej, 

w którym z wielką chęcią 

udział wzięli 

Wolontariusze 

z Centrum 

Wolontariatu i 

Organizacji 

Pozarządowych 

Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

w Turku. 

W turnieju 

rywalizowało 16 drużyn - wpłacając 

wpisowe 200 zł. Wszyscy wspaniali 

ludzie o wielkich sercach walczyli ze 

sobą o tytuł najlepszej drużyny w Gimnazjum 

 

w Słodkowie. Jednak 

tak naprawdę nie 

liczył się wynik - tylko 

Sandra 

z Ogorzelczyna, 6 – 

letnia dziewczynka 

ma nowotwór mózgu 

(wkrótce przejdzie 

operację ratującą 

życie). Podczas 

turnieju została 

przeprowadzona 

przez 

wolontariuszy licytacja koszulki z autografem 

Marcina Robaka, którą udało się sprzedać za 500 

zł. A szczęśliwym nabywcą okazał się nasz 

Wolontariusz.  
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5. Niedziela pełna miłości dla Zuzi 

- 26 luty 

`Mimo niesprzyjającej pogody Wolontariusze 

z Centrum Wolontariatu i Organizacji 

Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku w ramach akcji „ Młodzi 

Pomagają „ przeprowadzili zbiórką pieniążków 

na rehabilitację Zuzi. Dla przypomnienia - Zuza 

urodziła się 20.11.2015 i swoim króciutkim życiu 

przeżyła więcej, niż kiedykolwiek powinna. Zuzia 

urodziła się terminowo- była wystarczająco duża 

i silna, ale jednak coś poszło nie tak. Na skutek 

przedłużającego się porodu doszło do 

niedotlenienia. U Zuzi zdiagnozowano 

encefalopatie niedotlenieniowo - 

niedokrwienną pod postacią 

leukomalacji torbielowatej 

i padaczkę na tle niedotlenienia 

okołoporodowego. Zuzanka jednak 

zdaje się specjalnie nie przejmować 

rokowaniami lekarzy. Robi postępy, 

uczy się reakcji na nowe bodźce, 

ćwiczy nowe umiejętności. Jest to 

jednak proces długi i niełatwy dla 

rodziny i samej Zuzi, a przede wszystkim - 

wymagający nadzoru sztabu profesjonalistów. 

Zuza potrzebuje częstych konsultacji 

neurologicznych, neurochirurgicznych, 

okulistycznych, audiologicznych z lekarzami, 

którzy tak jak rodzina wierzą, że wiele można 

wypracować. Najważniejsza jest jednak 

rehabilitacja - tak ważna właśnie 

teraz, gdyż na jak najwcześniejszym 

etapie jej rozwoju jesteśmy w stanie 

zdziałać najwięcej. 

Mamy nadzieję, że razem stworzymy 

Zuzi jak najlepsze szanse na rozwój 

i leczenie. Przez cały dzień 

z uśmiechem na twarzy 

Wolontariusze stali z puszkami przy 

Parafiach: NSPJ oraz Matki Boskiej 

Fatimskiej. Do akcji dorzuciła się 

również młodzież z Gimnazjum nr 1. Jesteśmy 

bardzo zadowoleni, ponieważ udało się nam 

zebrać kwotę  7.022,25 zł. W imieniu wszystkich 

Wolontariuszy chcielibyśmy z całego serca 

podziękować Wszystkim zainteresowanym 

losem Zuzi. Cieszymy się z każdej ofiarowanej 

złotówki. Zebrane podczas dzisiejszej akcji 

pieniądze bez wątpienia przydadzą się do 

dalszego leczenia dziewczynki.  
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6. Dzień kobiet w "Promyku" 

-8 marca 

W Klubie Seniora „Promyk” 8 marca 2017 r. 

obchodzony był „Dzień Kobiet”. 

Romuald Antosik, Burmistrz Miasta Turek złożył 

wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia 

oraz wręczył kosz ze słodkościami. Podczas 

uroczystości każda z pań została 

obdarowana kwiatkiem. W uroczystości 

gościł również Chór Nauczycielski, 

który uświetnił to wydarzenie. Impreza 

została zorganizowana przez Stowarzyszenie 

„Tu i Teraz”. 
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7. Kartki - niespodzianki w klubie 

seniora "Promyk" - 15 i 22 marzec 

Wolontariat to niesienie bezinteresownej 

pomocy osobom potrzebującym. Często nie 

potrzeba wiele, wystarczy poświęcić komuś 

trochę swojego czasu. Zatrzymać się w ciągłym 

biegu, podzielić się ciepłym słowem. Pobyć. Od 

września 2016 r. w ZST działa Szkolny Klub 

Wolontariatu. Patronat nad nim sprawuje 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji 

Obywatelskiej CREO. 

15 i 22 marca br. uczennice działające w ww. 

klubie zorganizowały dla seniorów z Klubu 

Seniora “Promyk” zajęcia plastyczne. Odbyły się 

one w Centrum Wolontariatu działającym przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku. 

Osoby starsze spotykają się tam raz 

w tygodniu, rozmawiają, biorą 

udział w działaniach 

charytatywnych, spędzają wspólnie 

czas. Wraz z seniorami uczennice 

przygotowały 80 kartek-

niespodzianek dla nastoletnich 

pacjentów Kliniki Onkologii, 

Hematologii 

i Transplantologii Dziecięcej 

UM w Poznaniu. Kartki 

wykonano różnymi 

technikami plastycznymi. 

Seniorzy własnoręcznie 

przygotowali kartki, 

a następnie zapisali na nich 

słowa otuchy dla młodzieży 

z chorobami 

nowotworowymi. 

W zajęciach uczestniczyły: 

M. Banach, E. Dominiak, 

Ż. Kołacińska - kl. 1TS; S. 

Leszczyńska - kl. 1TŻ; 

D. Pańczyk - kl. 1TF; E. 

Owczarek, K. Nowicka -kl. 2TL; J. Marciniak, 

S. Perlińska, B. Perlińska, M. Skierska i 

A. Trzmielewska - kl. 1GO. 

Nad przebiegiem warsztatów czuwała p. Marta 

Piątkowska, nauczycielka języka angielskiego.  
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8. Powitanie wiosny w Eurece 

- 21 marzec 

Dnia 21 marca obchodzony jest pierwszy dzień 

wiosny, również na świetlicy środowiskowej 

,,Eureka” postanowiono przywitać Panią Wiosnę. 

Nie zabrakło zabawy i konkursów, dzieci  

 

 

rozpoczęły 

zabawę od 

poszukiwań 

słodyczy 

schowanych 

w różnych 

miejscach sali. 

Świetną zabawą 

było malowanie 

twarzy, dzieci 

ozdobione były 

wiosennymi 

kwiatkami 

i motylkami. Kolejnym punktem zajęć 

było rysowanie portretu ,,Pani 

Wiosny”, powstały piękne i kolorowe 

podobizny. Zabawę zakończono jedząc 

pyszną pizzę. 
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9. Światowy dzień zdrowia - 7 kwietnia 

Depresja - porozmawiajmy o niej 

Tematem przewodnim kampanii z okazji 

obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest 

depresja. 

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych 

środowisk i mieszkających we wszystkich 

krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych 

i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na 

depresję osób do wykonywania nawet 

najprostszych codziennych czynności, a 

niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji 

z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do 

pracy zarobkowej. 

W najgorszym przypadku depresja 

może być przyczyną samobójstwa i jest 

drugą najczęściej występującą 

przyczyną zgonów w grupie osób w 

wieku 15-29 lat. 

Ale depresji można zapobiegać i można 

ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, 

czym jest depresja i w jaki sposób 

można jej zapobiegać lub leczyć, 

pomoże zmniejszyć stygmatyzację 

związaną z tą chorobą i może zachęcić 

więcej osób do szukania pomocy. 

Ogólnym celem jednorocznej kampanii, która 

rozpoczyna się 10 października 2016 czyli 

w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest 

doprowadzenie do tego, aby we wszystkich 

krajach więcej osób cierpiących na depresję 

szukało pomocy i ją otrzymało. 

Mówiąc konkretnie staramy się uzyskać 

następujące efekt: 

Społeczeństwo będzie więcej wiedziało 

o depresji, jej przyczynach i możliwych 

konsekwencjach, włącznie z samobójstwem oraz 

o tym, jaka jest lub może być dostępna pomoc 

w celu zapobiegania depresji lub leczenia 

chorujących na nią osób; 

Osoby cierpiące na depresję będą szukały 

pomocy; 

Rodziny, przyjaciele i znajomi osób zmagających 

się z depresją będą w stanie zapewnić im 

wsparcie. 

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, 

jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ 

sama rozmowa o depresji stanowi istotny 

element procesu dochodzenia do zdrowia. 

Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym 

depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie 

stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie 

pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa 

z członkiem rodziny, przyjacielem lub 

pracownikiem opieki zdrowotnej czy też 

w większej grupie, na przykład w szkole, miejscu 

pracy czy miejscach spotkań towarzyskich albo 

w przestrzeni publicznej, np. w mediach 

informacyjnych, w blogach czy w mediach 

społecznościowych, pomoże przełamać 

stygmatyzację i w efekcie zachęci 

większą liczbę osób do szukania 

pomocy. 
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10. Wielkanocne warsztaty w "Eurece" 

- 13 kwiecień 

Dnia 13 kwietnia 2017 r. na świetlicy 

środowiskowej ,,Eureka” w Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, 

odbyło się spotkanie wielkanocne. W tym roku 

dzieci wraz z rodzicami wzięły udział 

w warsztatach wielkanocnych. Podczas 

spotkania dzieci brały udział w konkursach 

o tematyce wielkanocnej. Przypominaliśmy sobie 

jakie tradycje i zwyczaje wielkanocne 

obchodzimy w Polsce. Wspólnie z rodzicami 

dzieci tworzyły piękne pisanki, za pomocą farb  

 

 

i ozdób powstały 

przepiękne jaja 

wielkanocne. Na 

zakończenie spotkania 

wspólnie zasiedliśmy do 

stołu pełnego smakołyków. 

Dzieci otrzymały 

upominki ,,na 

zajączka” w postaci 

słodyczy i ozdób 

świątecznych. 

Spotkanie 

przebiegło w miłej 

i świątecznej 

atmosferze. 
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11. Wolontariusze z dyplomem w świat  

- 28 kwiecień 

„Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą. 

Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć 

pracą.” A. Mickiewicz. 

 W piątek 28 kwietnia 2017 r. 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 I Liceum 

Ogólnokształcącego podkreśliła 

uczestnictwo uczniów w wielu 

zawodach i konkursach, ale 

także to, że był to wspaniały 

"rocznik" dla Centrum 

Wolontariatu i Organizacji 

Pozarządowych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, 

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, bo jak 

powiedział Jan Paweł II " 

Człowiek jest wielki nie przez 

to, co ma, nie przez to kim jest, lecz 

przez to, czym dzieli się z innymi". Za 

szlachetne czyny 23– ech wolontariuszy 

zostało nagrodzonych dyplomami i 

nagrodami przez panią Małgorzatę 

Modrzejewską - zastępcą dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. 

 Wolontariuszom życzyliśmy połamania 

piór na maturze, wspaniałych wyników, wiele 

wytrwałości, uśmiechu, spełnienia wszystkich 

zamierzeń i planów oraz kontynuowania prac 

wolontarystycznych na wyższych uczelniach. 
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12. Nocny turniej piłki siatkowej 

- 26 maj 

Tego dnia miał miejsce nocny turnieju piłki 

siatkowej, z którego dochód przekazany został 

na rehabilitację Andrzeja Filasa, pedagoga 

z wieloletnim doświadczeniem i fizjoterapeuty 

z Turku. Andrzej niejednokrotnie wspierał 

bezinteresownie swoich pacjentów, a teraz sam 

potrzebuje pomocy. W listopadzie, podczas 

cotygodniowego treningu rowerowego, uległ 

wypadkowi, w wyniku którego doznał 

poważnego złamania kręgosłupa i paraliżu 

kończyn dolnych. Dzięki temu turniejowi 

wsparliśmy Go w dalszym leczeniu i trudnej 

drodze do odzyskania pełni sił! 

Warunkiem uczestnictwa było uiszczenie 

wpisowego w wysokości minimalnej 150 złotych 

w formie darowizny, przekazywanej do puszki 

w dniu turnieju. 
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13. Szkolenie z zakresu pierwszej 

pomocy - 17 maj 

"Zawsze nam się wydaje, żeśmy coś zrobili, ale 

wstrzymujemy się, kiedy pomoc jest najbardziej 

potrzebna." 

Dziś 17 maja 2017 r. w Centrum Wolontariatu i 

Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku odbyło się po raz 

kolejny szkolenie z udzielania pierwszej pomocy 

dla wolontariuszy, w tym: 

- pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 

- podstawowe zabiegi resuscytacyjne 

- podstawy działań w przypadku urazów i chorób 

   nagłych. 

Pomimo tego, że świadomość społeczna na 

temat udzielania pierwszej pomocy jest z 

każdym rokiem coraz większa, to dalej jest 

niewystarczająca. Panuje przekonanie, że jak się 

nie jest lekarzem, to lepiej nic nie robić przy 

poszkodowanym, bo można zaszkodzić. Prawda 

jest zupełnym przeciwieństwem tego 

twierdzenia. W KAŻDYM przypadku KAŻDE 

działanie jest lepsze od biernego przyglądania się 

i oczekiwania na karetkę. Mając zdobytą wiedzę 

teoretyczną nie bójmy się zastosować także i tą 

wiedzę praktyczną. Dwudziesto osobowa grupa 

Wolontariuszy dowiedziała się wiele na temat 

zasad udzielania pierwszej pomocy, zasad 

zapewnienia bezpieczeństwa sobie i osobom 

poszkodowanym, rozpoznawania stanu 

zagrożenia życia, udzielania niezbędnej pomocy 

osobie poszkodowanej a także jak prawidłowo 

wezwać pomoc specjalistyczną, co jak się 

okazuje w sytuacji 

kryzysowej sprawia 

wiele problemu. 

Wiedza dotycząca 

udzielania pierwszej 

pomocy dla 

wolontariuszy jest 

niezbędna, 

ponieważ kiedy 

przebywają 

z rodzinami 

potrzebującymi 

opieki - zawsze 

powinni mieć 

wiedzę na temat 

odpowiedniego 

postępowania 

w razie sytuacji 

zagrożenia życia, bo 

przecież taka może mieć miejsce zawsze. Każda 

osoba, która udowodniła, że posiada 

odpowiednie umiejętności otrzymała certyfikat 

uczestnictwa w szkoleniu. 

Wiedzę teoretyczą i praktyczną bezinteresownie 

przekazał Ratownik Medyczny z firmy Iva Pit - 

Piotr Itczak, który zapewniał, że swoją wiedzę 

i umiejętności przekaże bardzo chętnie jeszcze 

nie raz. 
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14. Nocne granie dla Andrzeja - 26 maj 

Odzew na Turniej Charytatywny Piłki Siatkowej 

„Gramy dla Andrzeja „ przeszedł nasze 

najśmielsze oczekiwania, do uczestnictwa 

zgłosiło się 20 drużyn z różnych stron Polski, 

jednak dominowały drużyny z Turku i powiatu. 

Podczas turnieju odbyła się także licytacja 

pamiątkowej koszulki Kamili Fratczak z meczu 

gwiazd dla Agaty Mróz, dres kadry Polskiej 

Kobiet oraz koszulka reprezentanta Polski 

Grzegorza Kosoka. Turniej rozpoczął się 

26.05.2017r. o godz. 18.00 a zakończył o 04.00 

nad ranem, tak wiec po blisko dziesięciu 

godzinach rozgrywek, możemy przedstawić 

Wam zwycięzców nocnego turnieju. 

I miejsce: INEZ TUREK 

II miejsce: KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL 

III miejsce: KS TEAM STARE MIASTO 

MVP turnieju: Adam Banasiak, Najlepsza drużyna 

z miasta Turku: KANGURY, Najstarsza osoba 

turnieju p. Józef Ścibor 

Udało nam się zebrać: 6 592,87 zł !!!  

Dziękujemy wszystkim pozostałym drużynom za 

udział: 

DZIKA WATAHA POZNAŃ, MKS MALANÓW, 

SIATKARZ TUREK, PIĘKNI I BESTIE - OCHOCKI 

TUREK, BATONY WARSZAWA - POLITECHNIKA 

WARSZAWSKA, KS WIRTUALNI DĄBIE, 

TURKOWSKA AKADEMIA SPORTU, WOPR TUREK, 

ZSR CKP KACZKI ŚREDNIE, STARE KONIE TUREK, 

MKS MOS TUREK, BELFRA TUREK, PACKĄ PO 

ŁAPKACH 

- 

WOLONTARIAT TUREK, PIĄTKA TUREK, WIŚNIA 

BOYS TUREK, APS TUREK. 

Dla wszystkich Was wielkie wyrazy podziwu za 

wytrwałość! 

Dziękujemy również wszystkim kibicom, 

sędziom, przybyłym gościom i osobom, które 

przyczyniły się do organizacji tego turnieju. 

W szczególności Wolontariuszom z Centrum 

Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku, komitetowi społecznemu 

Młodzi Pomagają, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 

w Turku, firmie PPHU Unikat, oraz Miastu Turek 

za wsparcie i możliwość realizacji zbiórki.  
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15. Wolontariusze na dniu dziecka i 

rodziny - 28 maj 

na Stadionie 1000-lecia w Turku odbył 

się już po raz kolejny Dzień Dziecka i 

Rodziny, na którym nie zabrakło 

Wolontariuszy z Centrum Wolontariatu i 

Organizacji Pozarządowych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. Na 

wszystkich naszych milusińskich i rodzin 

czekało wiele wspaniałych atrakcji takich 

jak: miasteczko służb ratunkowych, 

malowanie twarzy, dmuchańce, 

samochody ciężarowe, 10 stacji konkursowych 

oraz wiele innych wspaniałych atrakcji. Na 

zakończenie imprezy zostały 

rozlosowane nagrody. 
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16. wtorkowe spotkania seniorek  

- 30 maj 

Uczestniczki Klubu Seniora działającego przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku w 

ramach Organizowania Społeczności Lokalnej 

spotkały się jak zawsze w Centrum Wolontariatu. 

Panie tworzą zintegrowaną wspaniałą grupę, 

która wspólnie i aktywnie spędza czas wolny w 

każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 12.00, 

same wychodzą 

z inicjatywami na kolejne 

spotkania, co stwarza im 

nowe możliwości rozwoju 

oraz pozwala na spędzanie 

aktywnie czasu wolnego w 

miłym gronie. Każdy wie, że 

aktywny senior to szczęśliwy i 

uśmiechnięty senior. Dlatego 

moje super kobietki dziś 

wymyśliły, że zajmą się 

Quillingiem – co to takiego ? 

po prostu „nawijanie na 

pióro, rurkę czy 

grzebień”. Jest to 

technika z rodzaju 

papieroplastyki 

służąca do 

tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru 

zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej 

i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie 

zewnętrznych warstw papieru. Przygotowane 

elementy najczęściej naklejane są na zdobioną 

powierzchnię np. papieru. I tak nigdzie się nie 

spiesząc przy kawie, ciastku - prace i rozmowy 

mogły trwać bez końca, a uśmiech nie schodził z 

naszych twarz mimo częstych prób nawijania. 

Pamiętajmy że kontakt z drugim człowiekiem, 

pozwala poprawić samopoczucie, redukować 

stres, napięcie oraz lepiej funkcjonować 

społecznie. ” Więc żyjmy jak można najpiękniej, 

czy wielkie czy szare są dni, bo życie to skarb 

w naszych rękach i przez Nas ma świat lepszym 

być ”.S.L  
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17. Dzień Dziecka w Turkowskim 

szpitalu - 1 czerwiec 

Niech Dzień Dziecka trwa przez cały rok 

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 i w tym roku 

o milusińskich przebywających na oddziale 

dziecięcym naszego szpitala. 

W czwartkowe południe 

odwiedzili dzieciaki, dla których 

przygotowali wiele atrakcji 

i niespodzianek. Maluchy 

z radością bawiły 

się, kolorowały 

obrazki, odbierały 

wyczarowane 

maskotki, zabawki, 

balony, kolorowanki 

czy po prostu 

opowiadały o tym, 

co lubią robić. Na zakończenie 

wysłuchały pięknych piosenek przy 

gitarze w wykonaniu wolontariuszy 

-  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 przecież 

Ktoś sprawia, że ten 

uśmiech się pojawia 
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18. Dzień Dziecka z "Eureką" 

 - 2 czerwiec 

,,Tylko dzieci potrafią zatknąć kij w piasku, 

uznać, że jest królową i obdarzyć go miłością.” 

Antoine de Saint-Exupere.  Dzień Dziecka to 

święto obchodzone na całym świecie również na 

naszej świetlicy postanowiliśmy uczcić ten 

wyjątkowy dzień. Na początku zasiedliśmy do 

podwieczorku, po lodach i innych smakołykach 

zaczęliśmy główną atrakcję naszej zabawy. Dzieci 

spędzały ten czas biorąc udział w różnego 

rodzaju konkursach np. rzucanie do celu, 

,,krzesełka”, zgadywanie zagadek oraz wielu 

innych. Każdy miał szansę wykazania się. Innymi 

atrakcjami było malowanie buzi i tak na świetlicy 

pojawiły się księżniczki, wróżki oraz kotki. 

Uczestnicy bawili się świetnie, a na koniec 

imprezy otrzymali dyplomy oraz drobne 

upominki ze słodyczami. Był to dzień, w którym 

na buziach dzieci gościł uśmiech. Pragniemy, aby 

taka radość towarzyszyła dzieciom na co dzień, 

a Dzień Dziecka trwał zawsze.  
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19. Pomoc w przeprowadzce 

- 8 czerwiec 

Tego dnia Wolontariusze z Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 

zaangażowali się w pomoc w przeprowadzce 

starszej Pani. Ekipa???....super ekipa ;)...to oni 

angażują swój czas nawet urodzinowy jednego 

z wolontariuszy i siły fizyczne by pomagać. Bo 

czasami ich praca dla wielu osób to po prostu 

"być albo nie być"- oto i Nasi Wolontariusze. Jak 

widać pracują ciężko, bo pomaganie ma dla nich 

sens. Mają także swoje cele, plany, urodziny czy 

też szkołę.... ale często odkładają je na boczny 

tor, by wspomóc w działaniach innych. Komu jak  

 

 

nie im należą się prawdziwe słowa 

podziękowania. ....dzięki chłopacy za 

pomoc z uśmiechem na twarzy 
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20. Wolontariusze na pikniku dla 

miłośników zwierząt - 11 czerwiec 

W niedzielne popołudnie Wolontariusze 

z Centrum Wolontariatu i Organizacji 

Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku uczestniczyli w Rodzinnym 

Pikniku Opieki nad Zwierzętami. Jak każdy 

wie..... to nie ma na świecie dziecka, które nie 

marzyłoby o posiadaniu zwierzątka w domu np. 

psa czy kota. Jednak wiemy, że to duża 

odpowiedzialność dla domowników i dlatego 

można było na pikniku dowiedzieć się o zasadach 

wychowania i opieki nad milusińskimi. Bo.... Im 

bardziej poznajemy ludzi, to tym 

bardziej kochamy zwierzęta.  
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21. Zbiórka dla Julka - 18 czerwiec 

W dniach 17 i 18 czerwca 2017r. odbyły się Dni 

Miasta Turku i Gminy Turek podczas, których 

została zorganizowana zbiórka pieniędzy przez 

komitet społeczny „Młodzi Pomagają” wraz 

z Wolontariuszami z Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku. Dla Julka, który 

choruje na nowotwór złośliwy nadnerczy, 

z przerzutami do szpiku kostnego oraz 

kości. Walka o zdrowie dziecka wymaga 

długiego i komplikowanego leczenia. Lek, 

na który czekał chłopiec, przestał być 

lekiem eksperymentalnym i w Polsce nie 

będzie refundowany przez NFZ. Kochani!! 

Weekendowa zbiórka dla Juliana 

zakończyła się wynikiem 3760,60 zł.  
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22. Truskawkowy zawrót głowy 

- 19 czerwiec 

Aktualnie trwa sezon na truskawki w Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 

na świetlicy środowiskowej ,,Eureka” w pełni 

z tego korzystamy. Wspólnie przygotowujemy 

koktajle, desery i ciasta truskawkowe. 

Najzdrowsze są oczywiście te jedzone bez 

żadnych dodatków i po te również dzieci chętnie 

sięgają. Ostatnio na zajęciach kulinarnych 

wspólnie upiekliśmy ciasto truskawkowe. Dzieci 

bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, 

doskonale ze sobą współpracują. Wspólnie 

cieszymy się z efektów naszej pracy, ale 

najbardziej lubimy próbować tego, co razem 

stworzyliśmy. Kolejne zajęcia kulinarne już 

w piątek serdecznie zapraszamy  
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23. Powitanie lata i rozpoczęcie lata na 

Eurece - 23 czerwiec 

Dnia 23 czerwca 2017 r. w Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 

na świetlicy środowiskowej ,,Eureka” 

rozpoczęliśmy wakacje. Uczestnicy mogli wziąć 

udział w grach i zabawach z nagrodami. Każdy 

kto miał ochotę mógł umalować sobie buzię i tak 

na świetlicy pojawiły się motylki oraz pieski. 

Wspólnie przygotowywaliśmy plakat na 

powitanie wakacji, każdy mógł go udekorować. 

Największą atrakcją jednak były zajęcia kulinarne 

(jak co piątek). Wspólnie upiekliśmy małe 

pizzerki, które później zniknęły w ,,mgnieniu 

oka”. Pomimo nie sprzyjającej pogody i małej 

liczby uczestników w tym dniu udało nam się 

powitać wakacje. Przybyłe dzieci były 

zadowolone z zabawy. Przypominamy, że zajęcia 

na świetlicy środowiskowej 

Eureka odbywają się przez 

całe wakacje w godzinach 

15:30- 19:30. 
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24. Kolorowe wakacje na osiedlu 

- 26 czerwiec 

W dniach od 26 czerwca do 01 lipca 2017r. na 

ulicy Matejki 4 w Turku spotkać można było 

rozkrzyczane, uśmiechnięte i radosne 

twarze dzieci. To wszystko za sprawą 

akcji w ramach projektu "Żyj 

Świadomie bez Przemocy” - odbyły się 

„Kolorowe 

Wakacje 

na 

Osiedlu„ 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, malowanie 

twarzy, nauka 

kręcenia 

balonów 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 wszyscy 

z przyjemnością zjedli 

smakowite lody 

a wolontariusze 

wręczyli uczestnikom podziękowania za udział - 

w formie Dyplomu oraz upominki. Materiały 

i upominki zostały sfinansowane ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Jednocześnie życząc wszystkim dzieciom 

wesołych, słonecznych a przede wszystkim 

bezpiecznych wakacji, dobrego wypoczynku 

i uśmiechu na twarzy oraz szczęśliwego 

powrotu do szkoły  
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25. Wycieczka do zamku Książ - 16 lipiec 

Seniorzy z klubu Seniora " Promyk " wybrali się 

na wycieczkę do Zamku Książ, gdzie z zachwytem 

zwiedzali zamek oraz Palmiarnię. Zamek Książ to 

jeden z największych zamków w Polsce. Tak 

monumentalny i pięknie położony kompleks 

architektoniczny jest wyjątkowy w skali całej 

Europy. Seniorzy poznali miejsce spotkań 

koronnych głów, w którym historia 

arystokratycznego rodu von Hochberg przeplata 

się z tajemnicami II wojny światowej.  
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26. Grill z Seniorami - 16 lipiec 

Letnie upalne dni sprzyjają spędzaniu wolnego 

czasu na świeżym powietrzu. Uroki 

biesiadowania przy grillu jeszcze do niedawna 

były preferowane przez ludzi młodych lecz ten 

mit został obalony przez seniorów z klubu" 

Promyk", którzy powitali lato na wyjeździe 

integracyjnym przy Grillu. Spotkanie zostało 

zorganizowane w zajeździe Staropolskim 

w Olszówce. Seniorzy od godz. 16.00 - 19.00 

bawili się przy muzyce didżeja. Każdy 

z uczestników mógł zjeść kiełbaskę i kaszankę 

z grilla oraz spróbować innych wyśmienitych 

potraw jak smalec z ogórkiem, sałatki i surówki. 

Kiedy zbliżał się czas odjazdu nie chciało się 

wracać do domu.  
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27. sierpniowy grill w OSL - 22 sierpień 

Uczestniczki Klubu Seniora działającego przy 

MOPS w Turku w ramach Organizowania 

Społeczności Lokalnej spotkały się przy 

wspólnym grillowaniu na placu przy Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. 

Piękna pogoda pozwoliła z wielką radością, przy 

miłej atmosferze by Panie spędziły wspólnie 

przedpołudnie. Uczestniczki same zorganizowały 

to spotkanie i poczęstunek, oprócz sporych 

porcji kaszanki i kiełbasek, nie zabrakło 

przypiekających się na grillu plastrów cukinii 

i innych warzyw oraz chrupiącego chlebka 

z czosnkiem. A gdy ogień pod rusztem już 

dogasał ale wciąż jeszcze żarzył a brzuszki nasze 

były pełne to i tak nie odmówiłyśmy sobie 

deseru: kawy i ciasta. Panie tworzą zintegrowaną 

wspaniałą grupę, która wspólnie i aktywnie 

spędza czas wolny w każdy 

wtorek w godzinach od 10.00 do 

12.00, same wychodzą 

z inicjatywami na kolejne 

spotkania, co stwarza im nowe 

możliwości rozwoju oraz pozwala 

na spędzanie aktywnie czasu 

wolnego w miłym gronie, bo 

każdy wie że „Nie ma szczerej 

miłości niż miłość do jedzenia” 

G.B.S"  
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28. Zakończenie kolorowych wakacji 

- 28 sierpień 

W dniach od 28 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. 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, skręcanie 

balonów, malowanie twarzy 

itp. Dzieciaczki chętnie brały 

udział w zajęciach, przez co mogły rozwijać 

swoje zainteresowania, 

lepiej się poznać i w 

aktywny sposób spędzić 

czas wolny. Na 

koniec w ostatnim 

dniu miłą 

niespodziankę 

zrobił wszystkim 

Radny p. Wojciech 

Rygiert, który 

przyszedł do dzieci 

z prezentami oraz 

czekoladą dla 

wszystkich. 

Wszyscy byli 

niesamowicie zadowoleni bo takie niespodzianki 

bywają rzadkością. Serdecznie Dziękujemy!! 

Kochani jeszcze raz Dziękujemy Wszystkim 

uczestnikom Kolorowych Wakacji i do 

zobaczenia za rok  
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29. Happening "wakacje na osiedlu" 

z Copoeira - 5 wrzesień 

Na oś. Wyzwolenia w Turku w dniu 2 września 

2017r. od godz. 15.00, miał miejsce Festyn 

Rodzinny „Pożegnanie Lata”. Dla dzieci 

zorganizowano 10 konkurencji sprawno-

ściowych, udostępniona została karuzela 

i trampolina, mechaniczne koniki, a także 

dorożka, którą można się było przejechać. 

Wydarzenie organizowane było przez Samorządy 

Osiedli nr 3 i 7, S. M. „Tęcza” oraz Burmistrza 

Miasta Turku. 

W ramach dodatkowych atrakcji podczas festynu 

na Wyzwolenia, od godziny 16.00 odbył się 

warsztat grupy Copoeira tj. sztuki walki 

połączonej z tańcem. Warsztat wraz z pokazem 

oraz konkursy z nagrodami w ramach projektu 

p.n. „Żyj świadomie, bez przemocy” 

realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Turku dzięki środkom Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  
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30. Świetlicowe wyjście do kina  

- 18 wrzesień 

W poniedziałkowe popołudnie dzieci ze świetlicy 

środowiskowej "Eureka" wybrały się do kina. 

Tego dnia obejrzeliśmy bajkę pt. "Rock dog". Jak 

to w kinie nie mogło zabraknąć oczywiście 

popcornu. Dzieci z ciekawością oglądały bajkę. 

Był to mile spędzony czas w super atmosferze. 
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31. Happening "żyj świadomie, bez 

przemocy - 26 wrzesień 

Happening odbył się o godz. 10.00 na Starówce 

miejskiej, tj. Plac Wojska Polskiego. Zgromadził 

około 300 osób - uczniów miejskich szkół wraz 

z opiekunami, wolontariuszy z Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych MOPS 

w Turku, zespół projektowy, przedstawicieli KPP 

w Turku.  W trakcie happeningu mieszkańcy 

miasta mogli uzyskać informacje o projekcie 

i o różnych formach i metodach przeciwdziałania 

przemocy. Młodzież przygotowała plakaty na 

temat przeciwdziałania przemocy, w szkołach 

odbywały się zajęcia warsztatowe dotyczące 

umiejętności życiowych a wkrótce realizowane 

będą kolejne działania tj. copoeira, punkt 

konsultacyjny, gra uliczna, promocja 

wolontariatu czy wyjazd integracyjny. 

Jak obiecywaliśmy tak było czyli niebiesko 

i energetycznie, wszystko po to by przemocy 

w Turku powiedzieć NIE!!!     
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32. Wycieczka do Gołuchowa 

- 26 wrzesień 

Dnia 26.09.2017r. uczestniczki z klubu seniora 

„Wtorki dla Seniorek” działającego przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku w 

ramach Organizowania Społeczności Lokalnej 

wybrały się w piękny słoneczny dzień na 

wycieczkę do Gołuchowa aby zwiedzić Zamek 

i pięknie położony park angielski a w nim 

zagrodę Żubrów. 

Pierwotnie była to wczesnorenesansowa 

murowana budowla o charakterze obronnym z 

basztami w każdym z narożników, która została 

wzniesiona w latach 1550–1560 dla Rafała 

Leszczyńskiego (starosty i wojewody brzesko-

kujawskiego) w Gołuchowie. W przebudowanym 

zamku zamieszczona jest kolekcja dzieł sztuki 

Izabelli Czartoryskiej, którą przeznaczyła na 

ogólnodostępne muzeum. Po śmierci Izabelli 

w 1899 majątek w Gołuchowie pozostawał 

w rękach rodziny Czartoryskich aż do wybuchu II 

wojny światowej. W czasie wojny zbiory dzieł 

sztuki zostały rozproszone, a zamek częściowo 

zdewastowany. Zrabowane przez hitlerowców 

zbiory zostały wywiezione, wiele eksponatów 

zniszczono, inne zaginęły. Ocalała część kolekcji 

powróciła do Polski w 1956 roku z byłego 

Związku Radzieckiego. Sam zamek jest otoczony 

162-hektarowym parkiem angielskim 

zaprojektowanym przez Adama Kubaszewskiego, 

zawierającym wiele okazów rzadkich 

i egzotycznych drzew. Najokazalszym drzewem 

jest rodzimy dla polskiej flory dąb szypułkowy, 

zwany „Janem”, to drzewo ma wyjątkowy, 

osobliwy pokrój oraz obwód 540 cm i wysokość 

25 m. Również w parku znajduje się mauzoleum 

- kaplica grobowa , w którym spoczywa 

fundatorka, Elżbieta Izabella z Czartoryskich 

Działyńska. Zamek w roku 1951 został przejęty 

przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. W miarę 

upływu czasu powracały do Gołuchowa zabytki 

pochodzące z kolekcji Izabelli Działyńskiej. 

Obecnie obejrzeć można część dawnego zbioru 

waz antycznych, obrazy malarzy polskich 

i zachodnioeuropejskich oraz niektóre meble 

z dawnego wyposażenia zamku. W grudniu 2016 

zamek został odkupiony od Fundacji Książąt 

Czartoryskich przez Skarb Państwa za kwotę 20 

mln zł. 

„ Człowiek nie podróżuje do rzeczy, tylko 

podróżuje do ludzi ” ks. J.P.  
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33. Wolontariusze na turmageddonie 

- 30 wrzesień 

Kochani oto PODZIĘKOWANIE dla wszystkich 

WOLONTARIUSZY z Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, 

biorących udział w TUR-MAGEDDONIE od 

Stowarzyszenia Kopernik Plus i od 

Stowarzyszenia Przyjaźni Dzieciom. My też z 

całego serca dziękujemy za udział i 

sprawdzenie się w tak niebywałym 

sprawdzianie bez barier i podziałów. Na 

pewno spotkamy się za Rok - DZIĘKI  bo 

"Ludzie być może bywają niepełnosprawni, 

ale za to nadal mają bardzo sprawne serca"  
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34. Podziękowania i życzenia dla Pani 

Dyrektor - 10 październik 

Kochana " Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był 

niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj każdą 

chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. 

Czerp energię ze słońca, kapiącego 

deszczu i uśmiechu innych. Szukaj w sobie 

siły, entuzjazmu i namiętności. Próbuj 

życia i układaj je w swój własny sposób. 

Żyj najpiękniej jak umiesz. Po swojemu. 

Spełniaj się...!!! " życzą i dziękują " 

Wtorkowe Dziewczyny " 
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35. Gra uliczna - 18 październik 

W dniu 18 października 2017r. odbyła się gra 

uliczna dla uczestników projektu czyli uczniów SP 

1 z oddziałami gimnazjalnymi - budynek B i SP nr 

5 z oddziałami gimnazjalnymi budynek B, p.t.  

„Żyj świadomie, bez przemocy” 

realizowanym przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Turku ze środków Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Gra uliczna jest innowacyjną forma 

spędzania czasu wolnego, 

wykorzystująca elementy integracji 

i zabawy. Celem takiego rodzaju 

aktywności jest nauka poprawnej 

komunikacji, rozwiązywanie 

konfliktów w zespole, budowanie 

współpracy w zespole oraz radzenie sobie 

ze stresem. Grę prowadziła pani Aleksandra 

Czekała a bazą dla uczestników była 

siedziba Muzeum Miasta Turku, które ma 

doświadczenie w organizowaniu podo- 

bnych eventów.  

Pogoda nam 

dopisała, 

a młodzież 

zadowolona 

i obdarowana upominkami już cieszy się na 

kolejne działania w projekcie. 
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36. Wolontariusze na sprzątaniu 

cmentarza ewangelickiego 

- 21 październik 

" Najważniejsze we wspomnieniach jest to, 

żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je 

wspominać " T.P  

   Choć nasze życie na przestrzeni wieków 

zmienia się nie ubłagalnie, jesteśmy coraz 

bardziej zabiegani, zajęci i lista naszych 

obowiązków wciąż rośnie - to pozostają rzeczy 

niezmienne, jak choćby pamięć o bliskich. 

O tych, którzy już odeszli. Pamiętajmy, że wciąż 

możemy okazywać im szacunek, nie tylko przez 

zachowywanie wspomnień w naszych sercach, 

ale i wyrażając troskę o miejsca ich wiecznego 

spoczynku. Nie ma na świecie człowieka, który 

by kogoś nie stracił... nie jesteśmy w stanie ukoić 

bólu po odejściu bliskiej osoby, możemy za to 

zadbać, by miejsca ich pochówku były należycie 

zadbane, by budziły wspomnie- 

nia, a nie dokładały trosk. 

Dziś Wolontariusze pomagali 

w sprzątaniu Cmentarza Ewange-

lickiego. Wiel kie dzięki kochani.  
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37. Oficjalne pożegnanie Pani Dyrektor 

Jadwigi Frasunkiewicz i uroczystość 

40-to lecia pracy oraz przekazanie 

obowiązków dyrektora Pani 

Małgorzacie Modrzejewskiej 

- 23 październik  
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38. Zajęcia kulinarne w "Eurece" 

We wrześniu i październiku na świetlicy 

środowiskowej Eureka co piątek odbywały się 

zajęcia kulinarne. Dzieci bardzo chętnie biorą 

udział w zajęciach. I tak uczestnicy mogli 

spróbować upiec pizzę, rogaliki oraz babeczki. 

Często również robiliśmy wspólnie desery. 

Najprzyjemniejszą czynnością oczywiście było 

próbowanie tego co stworzyliśmy, nasze 

smakołyki znikały 

w ,,mgnieniu oka". 

Zajęcia kulinarne 

są niezwykłą 

atrakcją dla dzieci, które niekiedy po raz 

pierwszy mają do czynienia z taką formą 

spędzania wolnego czasu.  
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39. Zabawa Halloween w "Eurece" 

 - 31 październik 

We wtorek 31 października na świetlicy 

środowiskowej Eureka w Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych w Turku odbyła się 

zabawa Halloween. W tym dniu uczestnicy 

pojawili się przebrani za potwory, czarownice 

i zombiaki. Dzieci mogły wziąć 

udział w różnych konkursach 

i zabawach, za które zdobywały 

cukierki i odznaki. Na końcu 

imprezy wybraliśmy najstraszniej-

sze przebranie.  
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40. Seniorzy z klubu "Promyk" w kopalni 

soli w Kłodawie -8 listopad 

Seniorzy wybrali się na wspaniałą wycieczkę do 

Kopalni Soli w Kłodawie. Wycieczka polegała 

m.in. na zwiedzaniu kopalni, które pozwoliło na 

przybliżenie historii powstania kopalni, zjawiska 

występowania oraz wydobywania soli na tym 

terenie. Wspólne spędzenie czasu oparte na 

zwiedzaniu, rozmowach w autokarze oraz 

kopalni miały na celu uświadomienie 

i przybliżenie różnych problemów, jakie 

napotykają osoby w podeszłym wieku, oraz 

dodanie im otuchy i wsparcia, a także 

wprowadzenia trochę radości i uśmiechu.  
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41. Wolontariusze na biegach 

- 11 listopad 

XXVIII Bieg Niepodległości w Turku 

......a po biegach pyszny Żurek z kiełbaską. 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku są wszędzie tam 

gdzie Nas potrzebują – pomoc przy wydawaniu 

posiłku.   
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42. Happening Szlachetnej Paczki 

- 18 listopad 

O godz.12.00 było SZLACHETNIE, ENERGICZNIE, 

CZERWONO, BALONOWO.... Z UŚMIECHEM NA 

TWARZY – nastąpiło otwarciem Bazy Rodzin 

Szlachetnej Paczki z tegorocznym hasłem „LUBIĘ 

LUDZI ” dzień ten został hucznie uczczony 

w Turku. Grupa „paczkowych” WOLONTARIUSZY 

i DOBROCZYŃCÓW wyruszyła po raz ósmy 

z Centrum Wolontariatu, aby w samo południe 

w Rynku ogłosić wielkie otwarcie. Na happening 

dotarł także burmistrz Miasta Turku Romuald 

Antosik. Jak wiadomo burmistrz wspiera 

działania wolontariatu w mieście, czemu dał 

kolejny wyraz odpowiadając na nasze 

zaproszenie dołączając do Happeningu. To dało 

nam dodatkową motywację, pokazało, że nie 

tylko zwykli mieszkańcy miasta, ale i pełniący  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ważne funkcje chcą pomóc potrzebującym. 

W tym roku mamy w bazie 53 rodziny z Turku 

i okolic, 16 rodzin Wolontariusze Paczki nie 

włączyli do projektu, tak więc 37 rodzin czeka na 

wspaniałych Darczyńców……. 

W końcu nic nie sprawia tyle radości jak 

uszczęśliwianie innego człowieka.  
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Pomoc otrzymało w tym roku 37 rodzin z Turku i 

okolic. W odpowiedzi na potrzeby rodzin -

Darczyńcy przygotowali paczki, które 

wolontariusze dostarczyli do ich domów. Dla 

niektórych była to najszczęśliwsza chwila w roku. 

Dzięki otwartym sercom w ich domach pojawiła 

się długo oczekiwana pomoc. Szlachetna Paczka 

przyniosła satysfakcję i radość wszystkim 

zaangażowanym stronom: zarówno Darczyńcom, 

Wolontariuszom, Dobroczyńcom jak i samym 

Obdarowanym. 

To wszystko nie wydarzyłoby się bez Waszego 

udziału. DARCZYŃCA to ktoś, kto do Paczki 

wkłada nie tylko konkretną pomoc, ale własne 

serce. Jeszcze raz chciałabym w swoim imieniu, 

w imieniu Wolontariuszy jak i Rodzin 

obdarowanych serdecznie podziękować 

wszystkim DARCZYŃCOM: 

 Firmie PROFIM - Przyjaciołom Szlachetnej 

Paczki 

 Pracownikom Urzędu Miejskiego w Turku 

wraz z Burmistrzem Romualdem Antosikiem 

 Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku 

 Pracownikom i Przedsiębiorcom Tureckiej 

Izby Gospodarczej 

 Radzie Miejskiej w Turku 

 „Pracowników ENERGA – OPERATOR 

Eksploatacja Sp. z o.o. – Wydział Usług 

Sieciowych oraz Rejon Dystrybucji w Turku” 

 MY TRAVEL w Turku – Beata i Maciej 

Krysztoforscy 

 Komendzie Powiatowej Policji w Turku 

 MKS „TUR 1921” Turek 

 Zespołowi Szkół Ekonomiczno – Usługowych 

w Żychlinie 

 OSP w Malanowie 

 OSP w Zadzimiu 

 Pracownikom Liceum Ogólnokształcącego 

w Turku 

 Uczniom Liceum Ogólnokształcącego 

w Turku  

 Szkole Podstawowej nr 1 

 Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Gimnazjalnymi w Malanowie 

 Szkole Podstawowej w Miłaczewie 

 Szkole Podstawowej w Dziadowicach 

 Szkole Podstawowej im. Wojciecha 

z Brudzewa w Brudzewie 

 Prywatnemu  Przedszkolu  “ Mały Odkrywca” 

 Magdalenie i Michałowi Greber „ Drewtur” 

 Grzegorzowi Gryska, Monice i Lidii 

Zarębskiej., 

 „Tęczowemu” Przedszkolu w Uniejowie 

Dziękujemy także DOBROCZYŃCOM: 

 Bogumile Niespodziańskiej 

 Jadwidze i Andrzejowi Frasunkiewiczom 

 Uczniom Zespołu Szkolno –Przedszkolnego 

w Słodkowie 

 WOPR w Turku 

 Pachnącej Kwiaciarni w Turku 

 Szkole Podstawowej w Galewie z filią 

w Chrząblicach 

 Stowarzyszeniu „Morsy Turek” 

 Darkowi Lamentowi 

 Pizzerii Impresso 

 Pizzerii Fabrico 

 Pizzerii „Pod Papugami” 

 Uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Turku. 

 ŚDS Poduchowne i ŚDS Matejki w Turku. 

 Turcovii – Maciejowi Kucal 

 Intermarche 

 Izabeli Michalskiej oraz synowi Bartoszowi 

 Elżbiecie i Jarosławowi Michalskim 

 Gabinet Sekret Piękna - Honorata Bugaj  

oraz wszystkim ANONIMOWYM Wspaniałym 

DARCZYŃCOM z Turku i okolic!!! 

Dziękuję także Wam kochani Wolontariusze!! 

oraz kierowcom: Jerzemu Józefowicz, Konradowi 

Urbańczyk, Adrianowi Zelant i Burmistrzowi 

Miasta Turek Romualdowi Antosikowi. 

Wypada mi jeszcze raz podziękować wszystkim, 

by radość z obdarowywania, pomagania 

i całkowitej bezinteresowności zaowocowała na 

następne lata - a Wasza dobroć powróciła do 

Was z podwojoną siłą 

Lider Szlachetnej Paczki 

Beata Pacławska 
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43. Eurekowe" wyjście do kina 

- 20 listopad 

W październiku i listopadzie dzieci ze świetlicy 

środowiskowej Eureka wybrały się do kina by 

obejrzeć dwie bajki w kinie ,,TUR”. Dnia 16 

października uczestnicy obejrzeli bajkę pt. ,,Gang 

wiewióra”, z kolei 20 listopada obejrzeliśmy 

bajkę pt. ,,Potworna rodzinka”. W tym roku 

dzieci miały okazję obejrzeć łącznie trzy bajki (we 

wrześniu ,,Rock dog”), co zostało zrealizowane 

zgodnie założeniami z projektu o świetlicy 

środowiskowej. Był to doskonale spędzony czas 

w miłej i wesołej atmosferze.  
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44. Wolontariusze na II nocnym 

maratonie pływania - 24 listopad 

wystartował II Nocny Maraton Pływania 

(z inicjatywy Burmistrza R. Antosika). Na 

maratonie zbierane były pieniążki na 

rehabilitację i leczenie  Mikołaja Błaszczyka 

zurku. Mikołaj prosto ze szpitala przyjechał do 

nas na basen aby z Nami wszystkimi spędzić 

czas. Warunkiem uczestnictwa była wpłata 

minimum 10 zł do puszki. Pływaliśmy od 20.00 

do 1.00 w nocy. 

Kochani bardzo dziękuję wszystkim 

Wolontariuszom zaangażowanych w II edycji 

Nocnego Maratonu Pływackiego. Uczestnicy 

przepłynęli razem 163 km i 95 metrów. Ale 

najważniejsze jest to, że podczas akcji udało się 

zebrać w sumie 8794 zł, 10 euro i 10 dolarów! 

Nasi biegacze z KB Maraton z Turku 

przekazali na ten cel 3200 zł! Młodemu 

Mikołajowi pomogły również dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 4, które 

zebrały i przekazały 621 

zł. W poprzednim roku 

podczas Nocnego 

Maratonu Pływackiego 

udało się wspólnie 

przepłynąć 

dokładnie 

123 km i 

150 m. 

Zebrano 

wtedy łącznie 

3061 zł. 

Wielkie Dzięki 

!!! 
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45. Zbiórka charytatywna dla Arka 

- 26 listopad 

Kochani!! Kolejna akcja za nami – 26.11.2017r. 

zbierane były pieniążki po mszach w parafiach w 

Turku, Obrzębinie, Boleszczynie i Galewie na 

kosztowne leczenie Arka. Postępująca choroba 

neurologiczna jaką jest stwardnienie zanikowe 

boczne – SLA pojawia się powoli, 

niespodziewanie, bez ostrzeżenia burząc 

dotychczasowy spokój życia. Życie zostaje 

podporządkowane chorobie i nierównej z nią 

walce. Leczenie SLA a właściwie jej brak z uwagi 

na brak leku na tę chorobę prowadzone jest 

obecnie jedynie w celu złagodzenia objawów 

choroby. Jest ono długotrwałe, wyczerpujące 

organizm, kosztowne, przynoszące czasem ból 

i cierpienie oraz tęsknotę za normalnym życiem. 

Życiem do jakiego ma prawo każdy zdrowy 

człowiek. 

Arek ma 39 lat i jest 

kochającym mężem oraz ojcem 

wspaniałych córek 11 letniej 

Martynki i 8 letniej Natalki. Ta 

nierówna walka z chorobą 

rozpoczęła się dwa lata temu. 

Pierwsze niepokojące objawy, 

dziesiątki badań i wreszcie 

diagnoza która brzmiała 

stwardnienie zanikowe boczne. 

Diagnoza, która całkowicie 

wywróciła ich świat „ do góry 

nogami”. Pomimo tego ,że 

choroba ta szybko postępuje, 

rodzina się nie poddaje walcząc 

z nią wszystkimi możliwymi 

środkami i sposobami. Jest to 

ciężka i mozolna walka, z którą 

będą walczyć i stawiać czoła tej 

strasznej chorobie. Codzienne 

koszty rehabilitacji zabiegów wspomagających 

lepsze funkcjonowanie, suplementacja 

przerastają możliwości finansowe rodziny. 

Wszystkim z całego Serca dziękujemy za 

ogromne wsparcie - Parafiom, Wolontariuszom 

oraz wszystkim Ludziom o Wielkich Sercach 

uzbieraliśmy Uwaga!! 12.089, 52 zł bo 

pamiętajmy, że „Nigdy nie jesteśmy tak biedni, 

aby nie stać nas było na udzielenie pomocy 

bliźniemu.” M.G.  
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46. Andrzejki, wróżby, zabawa 

- 27 listopad 

Tradycją stało się organizowanie Andrzejek przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku 

dziele Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami 

Uzależnień. 27 listopada 2017 roku. Punktualnie 

o godz. 17.00 uczestnicy i uczestniczki próbowa-

ły połączyć się ze światem magii, czarów i wróżb. 

Zabawę uświetniły przeboje  disco polo i muzyki 

współczesnej. Jedną z atrakcji wieczoru były 

wróżby i zabawy andrzejkowe. Wszyscy świetnie 

bawili się i szkoda, że tak krótko. 

Andrzejki były wspaniałą okazją do dobrej 

zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla 

tradycji i obrzędów ludowych. 

Zabawa andrzejkowa miała na celu 

zintegrowanie środowiska abstynenckiego oraz 

promocję alternatywnych sposobów spędzenia 

czasu wolnego. 
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47. Listopadowe zajęcia kulinarne na 

świetlicy środowiskowej "Eureka" -  

W listopadzie kolejny raz na świetlicy 

środowiskowej Eureka odbywały się zajęcia 

kulinarne. W tym miesiącu uczestnicy robili 

desery, pyszne zapiekane ,,ślimaki”, sałatkę 

owocową oraz pizzerki. Jak zwykle były to bardzo 

udane zajęcia, które sprawiają wiele frajdy 

i radości dzieciom. Każdy mógł spróbować 

samodzielnie kroić owocę czy ulepić swoją 

pizzerkę. Oczywiście najprzyjemniejszym 

momentem zajęć jest degustacja tego co 

uczestnicy zrobili.   
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48. Andrzejki w Eurece - 30 listopad 

Dnia 30 listopada na świetlicy środowiskowej 

odbyły się andrzejkowe wróżby. Dzieci wzięły 

udział w różnego rodzaju zabawach. Każdy 

z uczestników mógł wywróżyć swoją przyszłość, 

poznać imię swojego męża/żony, sprawdzić jaki 

zawód został mu przypisany. Dzieci chętnie brały 

udział w zabawach, każdy chciał wywróżyć co go 

spotka w przyszłości. W przerwie na uczestników 

czekała pyszna pizza. Było to popołudnie pełne 

wrażeń i uśmiechu.  
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49. Andrzejki w klubie Seniora 

- 30 listopad 

Jak tradycji przystało w Klubie Seniora 

zorganizowany został wieczorek taneczny 

z okazji Andrzejek. Tradycyjnie w Andrzejki 

odbyła się huczna zabawa jak i wróżby 

andrzejkowe w myśl przysłowia -„Święty Andrzej 

wróży szczęście i szybkie zamążpójście’’. 

Największą popularnością cieszyła się wróżba- 

ustawianie kolejno butów od ściany do drzwi, 

obuwie ustawiali zarówno Panie jak i Panowie. 

Zabawa upływała w miłej i sympatycznej 

atmosferze.  
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50. Międzynarodowy dzień 

Wolontariusza - 1 grudzień 

1 grudnia w Centrum Wolontariatu i Organizacji 

Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku odbyła się uroczysta gala, 

podczas której świętowaliśmy - wybór 

Wolontariusza Roku 2017. 

Jak każdy już wie dla wolontariuszy nie ma rzeczy 

niemożliwych. Pomoc drugiemu człowiekowi nie 

jest wyzwaniem i ciężką pracą. Jest 

przyjemnością i elementem dnia codziennego. 

Odpowiedź na potrzeby drugiej osoby przynosi 

radość dając potrzebującemu wiarę w lepsze 

jutro i poczucie wartości. Od wielu już lat 

Centrum Wolontariatu sprawiło, że Turek 

otworzył się na potrzebujących i stał się miastem 

o wielkim sercu. Wolontariusze to ludzie 

odważni i zaangażowani w niesieniu pomocy 

innym. To prawdziwa „armia pokoju”. Są 

cennymi sojusznikami w tworzeniu świata 

lepszego, bardziej sprawiedliwego i bezpie-

czniejszego. Wolontariat to najbardziej 

humanitarne oblicze człowieczeństwa. Nie 

jesteście „ zapchajdziurami” w sieci społecznej, 

lecz przyczyniacie się do nadania ludzkiego 

i chrześcijańskiego oblicza naszemu 

społeczeństwu, to Wy jesteście – “ Promieniami 

nadziei “ - powiedział Benedykt XVI. 

Początek uroczystości wprowadził wszystkich 

film przygotowany przez wolontariuszkę Kasię 

o działalności wolontariuszy w roku 2017. 

Pokazany film wywołał gromkie brawa, nic 

dziwnego bowiem ukazana w nim historia 

odzwierciedliła „wariactwo”, mądrość oraz 

radość, która tkwi w wolontariuszach. Po 

krótkim filmiku pan Burmistrz Miasta Turku 

podziękował wszystkim wolontariuszom za 

zaangażowanie w wolontariat jak określił….. „ 

Turek to wolontariacka stolica wielkopolski”. 

Co roku odbywa się w naszym mieście konkurs 

na Wolontariusza Roku, celem plebiscytu, 

któremu patronuje Burmistrz Miasta Turku 

Romuald Antosik - jest uhonorowanie 

dobroczynnej działalności osób, które 

dobrowolnie pomagają nie patrząc na korzyści: 

osobom w podeszłym wieku, chorym, walczą 

także z dyskryminacją jakiej ofiarami padają 

najczęściej ludzie niepełnosprawni, udzielają 

wsparcia, wykonują wiele innych prac w celu 

polepszenia warunków życia społeczności. Z tej 

okazji Burmistrz podziękował wszystkim 

wolontariuszom za włożony trud i złożył życzenia 

zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz wiele 

osobistej satysfakcji i zadowolenia z niesienia 

pomocy. W tym roku o tytuł „Wolontariusza 

Roku” walczyły 3 wolontariuszki: Zofia Kolenda, 

Natalia Wojdziak oraz Monika Kluska. 

Laureata konkursu o tytuł "Wolontariusz roku 

2017” wybrała powołana przez Burmistrza 

Miasta Turku komisja konkursowa, a została nim 

wolontariuszka turkowskiego Centrum Wolon-

tariatu, Monika Kluska. 

Monika pomaga potrzebującym bezinteresownie 

od 2007 r. Wśród wielu działań, w których 

uczestniczyła w tym roku wolontariuszka były: 

zbiórka "Młodzi Pomagają" dla Zuzi w turko-

wskich parafiach, turniej charytatywny dla 

Sandry, Dzień Dziecka w szpitalu, Nocny Turniej 

siatkówki "Gramy dla Andrzeja", zbiórka dla 

chorego Julka na Dniach Turku, pomoc 

w kolorowych wakacjach na Matejki, piknik 

charytatywny dla Zuzi, koncert charytatywny dla 

Mikołaja; udział w happeningu "Żyj świadomie 

bez przemocy"; udział i pomoc osobom 

niepełnosprawnym w "Turmageddon"; wolonta-

riat podczas "Biegów Niepodległości"; pomoc 

w organizacji „Nocnego Maratonu Pływania”, 

oraz wiele innych. 

Warto również wspomnieć, że na panią Zofię 

Kolendę, zostanie złożony wniosek o przyznanie 

pani Zofii Odznaki Honorowej "Za zasługi dla 

Miasta Turku”, którą otrzyma podczas 

przyszłorocznych miejsko-gminnych dożynkach. 

Natomiast Natalia Wojdziak została zgłoszona 

także do konkursu w „Barwach Wolontariatu 

2017” w Poznaniu. Wolontariusze oraz burmistrz 

wyrazili wdzięczność firmie Zina, która 

ufundowała nowe koszulki dla turkowskich 

społeczników Wolontariatu. Kubki dla 

wolontariuszy zostały ufundowane przez 

Burmistrza Miasta Turku Romualda Antosika 

i reprezentanta samorządu osiedlowego nr3 

Radosława Idzikowskiego, natomiast kalendarze 

przez Dyrektor MOPS Małgorzatę Modrzejewską 

i Michała Kocika. Z kolei Michał Kocik, właściciel 

hurtowni papierniczej Kredka, wręczył 

wolontariuszkom Monice Klusce, Natalii 

Wojdziak oraz Agnieszce Łapce pierwsze karty 
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nowo otwartego Klubu Przyjaciół Kredki. 

Spotkanie uświetniło symboliczne dzielenie tortu 

oraz część artystyczna w wykonaniu wspaniałych 

Wolo-ntariuszek Kingi Augustyniak, Magdy 

Guziak oraz Wiktorii Kopytek. 

Kochani Wolontariusze!!!! W dniu Waszego 

Święta, jeszcze raz życzę Wam nowych, 

ciekawych doświadczeń, satysfakcji z podejmo-

wanych działań i skutecznego zarażania innych 

uśmiechem a także pozytywną postawą. 

Dziękuję Wam za to, że jesteście i że 

działacie!!!!!  
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51. Pokonuję siebie - 1 grudzień 

1 grudnia 2017r. tj. piątek odbył się wspólny 

wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży w ramach 

projektu pn. „Żyj świadomie, bez przemocy”, ze 

środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej zorganizowany przez zespół 

projektowy MOPS w Turku. Miejscem 

docelowym był Multikino Helios w Kaliszu, gdzie 

obejrzeliśmy film pod tytułem TARAPATY, który 

opowiadał o przyjaźni, przygodzie i umiejętności 

poradzenia sobie w każdej sytuacji. Oprócz tego 

mieliśmy możliwość spróbowania wspinaczki 

w Centrum Wspinaczkowe BlokoBlisko oraz 

zabawy na Kręgielni na terenie Aqaparku. 

Wyjazd został zorganizowany dla grupy – 40 

osobowej + 4 opiekunów, były to dzieci 

uczestniczące w poszczególnych działania 

w projekcie tj. wakacje na osiedlu, happening 

promujący działania w projekcie, warsztaty 

copoeira, gra uliczna, warsztaty umiejętności 

życiowych, weekend ze specjalistą czy promocji 

wolontariatu. Po całym dniu atrakcji i słusznym 

posiłku, dzieci wraz z opiekunami wróciły całe 

i zdrowe do swoich domów. 

Zespól projektowy dziękuje opiekunom ze szkół 

tj. paniom Małgorzacie Bulskiej pedagog szkolny 

SP 5 budynek B, Elżbiecie Nowakowskiej SP 1 

budynek B oraz Małgorzacie Sztrymer MOPS 

w Turku oraz firmie JOŃSKI Travel za bezpieczny 

przejazd. 
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52. Mikołajkowe pieczenie pierników na 

Eurece - 7 grudzień 

Dnia 7 grudnia na świetlicy środowiskowej 

,,Eureka” obchodziliśmy mikołajki. Na początku 

zajęć odbył się konkurs na portret Świętego 

Mikołaja. Każdy miał szansę przedstawić swoją 

wizję naszego bohatera. I tak powstały 

podobizny małych i dużych mikołajków. 

Zwycięzca, którego praca najbardziej nam się 

podobała 

zdobył 

nagrodę 

w postaci 

słodyczy. 

Wszystkie 

dzieci 

otrzymały 

czekoladowe 

mikołaje. 

Tego dnia 

nie mogło 

bowiem 

zabraknąć 

słodyczy, a nie ma świąt bez słodkich 

pierniczków. Dzieci same ugniotły i przygotowały 

ciasto, każdy miał szansę stworzyć swojego 

niepowtarzalnego pierniczka. I tak powstały 

misie, serduszka, choinki i gwiazdki, które po 

upieczeniu znikały w ,,mgnieniu oka”. Był to 

wspaniale spędzony czas i każdy z nas mógł 

poczuć atmosferę zbliżających się świąt.  
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53. Finał Szlachetnej Paczki 2017 

- 9-10 grudzień 

Pomóż i Ty!! Nawet mała pomoc to dla wielu 

CUDA!! 

W dniach 09 i 10 grudnia 2017r. odbył się finał 

XVII edycji Szlachetnej Paczki, z hasłem 

przewodnim „Lubię Ludzi” a w Turku po raz VIII - 

to projekt, który co roku łączy tysiące osób: 

wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców 

i dobroczyńców. To tysiące spotkań, które 

odbywają się w przyjaznej atmosferze 

wzajemnej otwartości i pełni zrozumienia 

człowieka dla człowieka. Potrzebujące rodziny 

opowiadają o swojej trudnej sytuacji 

wolontariuszom - spotkanym po raz pierwszy 

w życiu, darczyńcy z pasją przygotowują 

konkretną pomoc dla nieznajomych i spełniają 

ich marzenia! akcji, która daje radość i nadzieję 

na lepsze jutro. W ramach projektu pomoc 

dociera do rodzin najbardziej potrzebujących. 

Takich, które nie przejawiają postawy 

roszczeniowej, w szczególności do rodzin 

wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub 

niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami 

rodziny, osób starszych i samotnych. Rodzin, 

które dotknęło nieszczęście oraz takich, których 

bieda jest niezawiniona. Weekend Cudów 

Szlachetnej Paczki odbywał się w magazynie 

Centrum Wolontariatu, gdzie przez dwa dni 

wolontariusze superW oczekiwali na tych, bez 

których nie byłoby akcji - DARCZYŃCÓW.  

Była to okazja, by spotkać ludzi, którzy poświęcili 

swój czas, energię i pieniądze, aby pomóc 

ubogim i potrzebującym. Pomoc otrzymało w 

tym roku 37 rodzin z Turku i okolic. Wcześniej o 

ich potrzebach dowiedzieli się wolontariusze, 

którzy odwiedzili i pytali o to, czego najbardziej 

im brakuje. Darczyńcy mieli niespełna trzy 

tygodnie, by przygotować dla rodzin pomoc na 

święta. W odpowiedzi na potrzeby rodzin 

Darczyńcy przygotowali paczki, które 

wolontariusze dostarczyli do ich domów. Dla 

niektórych była to najszczęśliwsza chwila w roku. 

Dzięki otwartym sercom w ich domach pojawiła 

się długo oczekiwana pomoc. Zaangażowani 

w projekt wolontariusze PACZKI powracali 

z domów obdarowanych rodzin wzruszeni ich 

reakcjami na paczki. Moment, w którym widzi 

się radość i łzy szczęścia w oczach ludzi jest nie 

do przecenienia. Również Darczyńcy dzięki 

Paczce będą mieć święta inne niż dotychczas - 

bogatsze o wspaniałe doświadczenia. Myślę, że 

projekt Szlachetnej Paczki dał im poczucie, że 

mogli choć odrobinę zmienić życie - czyjeś życie. 

Szlachetna Paczka przyniosła satysfakcję i radość 

wszystkim zaangażowanym stronom: zarówno 

Darczyńcom, Dobroczyńcom, Wolontariuszom, 

jak i samym obdarowanym. 

Wypada nam jeszcze raz podziękować i życzyć 

Zdrowych, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 

by radość z obdarowywania, pomagania, 

całkowitej bezinteresowności zaowocowała na 

następne lata  
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54. Imieniny Mikołaja w Eurece 

15 grudzień 

,,Imieniny Świętego Mikołaja na świetlicy 

Eureka” Dnia 15 grudnia na świetlicy 

środowiskowej Eureka odbyło się spotkanie 

świąteczne pt.,,Imieniny Świętego Mikołaja”. 

Spotkanie przebiegało według stworzonego 

wcześniej planu. Po powitaniu przybyłych 

uczestników, rozpoczęliśmy świąteczną zabawę, 

która składała się z kilku etapów. Dzieci mogły 

wziąć udział w różnych zabawach i konkursach, 

między innymi sprawdzaliśmy naszą wiedzę na 

temat Świętego Mikołaja, odbył się również 

konkurs taneczny z balonem, zabawa 

z krzesełkami oraz zabawy o charakterze 

sportowym. Po zabawach dzieci oczekiwały na 

przyjście Świętego Mikołaja, który rozdawał 

paczki. Każdy otrzymał prezent, w postaci paczki 

ze słodyczami. Potem odbyła się dyskoteka 

i zabawa z naszym gościem. Kolejnym etapem 

spotkania były odwiedziny naszych gości pani 

Małgorzaty Modrzejewskiej , która obecnie pełni 

funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz burmistrza miasta Turku pana 

Romualda Antosika, którzy również obdarowały 

dzieci słodkimi niespodziankami. Na zakończenie 

spotkania dzieci otrzymały nagrody za udział w 

konkursach, każdy również otrzymał 

pamiątkowy dyplom. Był to bardzo mile 

spędzony czas, w którym mogliśmy wspólnie 

poczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego 

Narodzenia.  
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55. Ubierzmy razem choinkę 

- 16 grudzień 

16 grudnia w sobotę na 

osiedlu Matejki w Turku 

pojawiła się piękna i 

pachnąca choinka. Jak co 

roku mieszkańcy mieli 

okazję zintegrować się 

przy wspólnym 

kolędowaniu oraz 

ozdabianiu drzewka. Na 

dzieci czekała również 

masa smakołyków. Już 

od kilku lat Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Turku 

organizuje na Osiedlu Matejki rozmaite 

wydarzenia zarówno dla dorosłych, jak i tych 

najmłodszych. Poprzez „Kolorowe Wakacje”, aż 

po zwieńczenie roku w grudniu „ Ubierzmy 

Razem 

Choinkę „ .Również w te Święta Bożego 

Narodzenia mieszkańcy mogą spojrzeć na 

pięknie udekorowane drzewko. Należy 

nadmienić, że większość ozdób wykonywana 

była ręcznie. Ubieranie choinki sprawiało wiele 

przyjemności nie tylko dzieciom, ale również 

dorosłym, którzy z chęcią 

wspinali się na drabinę by 

zawiesić ozdoby. Atmosferę 

dodatkowo umilało wspólne 

kolędowanie i konkursy. 

Wszyscy otrzymali słodkie 

upominki od Świętego Mikołaja, 

a także jego pomocników - 

Wolontariuszy z Centrum 

Wolontariatu oraz włodarzy 

miasta.   
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56. Wolontariusze na magii świąt 

- 17 grudzień 

17.12.2017r.  w niedzielę Wolontariusze 

z Centrum Wolontariatu i organizacji 

Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku uczestniczyli w " MAGII 

ŚWIĄT " w Turku, byliśmy tam Mikołajowo - 

Śnieżynkowo – Czerwono. W tym dniu 

przeprowadziliśmy charytatywnie zbiórkę na 

leczenie Naszej małej 2-letniej turkowianki Zuzi 

Wojdziak . Dziewczynka choruje 

na encafalopatię niedotleniowo-

niedokrwienną pod postacią 

leukomalacji torbielowatej 

i padaczkę na tle niedotlenienia 

okołoporodowego. Ze względu na 

niedotlenienie uszkodzeniu uległo 

większość ośrodków w mózgu Zuzi – te 

odpowiedzialne za wzrok, słuch, mowę, 

koordynację ruchową etc. Chociaż 

rokowania lekarzy nie są pozytywne, tu 

Zuza zdaje się nimi nie przejmować 

i codziennie uczy się nowych rzeczy, 

udowadniając, że niemożliwe nie istnieje. 

Pomagają jej w tym godziny rehabilitacji, często 

podczas specjalnych turnusów czy 

eksperymentalne metody leczenia, jak np. 

terapia komórkami macierzystymi. Leczenie Zuzy 

jest bardzo drogie, ale każda kolejna złotówka to 

krok w stronę jej sprawności.  
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57. Mikołaj w klubie seniora Promyk 

- 19 grudzień 

W dniu 19 grudnia odbyło się spotkanie 

opłatkowe u seniorów klubu Promyk . W kolacji 

uczestniczył Burmistrz Miasta Turku - Romuald 

Antosik oraz przewodniczący Rady Miasta 

Dariusz Jasak wraz z zaproszonymi gośćmi. 

Burmistrz złożył seniorom życzenia świateczno - 

noworoczne oraz wręczył wszystkim drobne 

upominki, wszyscy wspólnie zasiedli do 

wieczerzy wigilijnej przy wspólnym kolędowaniu. 
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Księga wpisów 
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