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1. Dyplom dla Wolontariatu 

Kochani!!! 

 Czas aby się też pochwalić a co oto 

Dyplom dla Wolontariuszy z Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Po- mocy Społecznej 

w Turku za działalność i rozwój Wolontariatu 

z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku 

Organizacji Pozarządowych w Poznaniu. BARDZO 

DZIĘKUJEMY 

bo...... 

"Jest jedno słowo, którym wszyscy powinniśmy 

kierować się jak regułą 

Wzajemność" 
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2. Bal karnawałowy dla osób 

niepełnosprawnych 

- 28 styczeń 

 W niedzielę 28.01. 2018r. o godz. 15.00 

w Domu Kultury został zorganizowany przez 

Burmistrza Miasta Turku wraz z Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 

po raz pierwszy Bal Karnawałowy dla osób 

Niepełnosprawnych. Podczas balu panowała 

wyjątkowa atmosfera, a to zasługa wolon-

tariuszy, osób niepełnosprawnych ich przyjaciół 

oraz opiekunów przebranych w kolorowe 

kostiumy, którzy wyciskali ostatnie poty 

zgromadzonych na parkiecie. Za wspaniałą 

oprawę muzyczną całego wydarzenia stał nasz 

przyjaciel Wodzirej Marek Górski, który 

rozpoczął bal – Polonezem. Na balu pojawiło się 

bardzo dużo osób, co nam się ogromnie 

spodobało, bo znaczy to, że na wielu osobach 

pojawiła się radość w sercach i uśmiech na 

twarzy. 

 Z całego serca dziękujemy wszystkim 

uczestnikom balu a także sponsorom: firmie 

UNIKAT – p. Bogumiłowi Kamińskiemu, firmie 

DrewTur – p. Michałowi Greber, Szkole 

Podstawowej nr 1 w Turku, Wodzirejowi 

Markowi Górskiemu, Wolontariuszom oraz 

Turkovi – państwu Kucal. DZIĘKUJEMY!! 
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3. Światowy dzień chorego - 11 luty 

Choroba jest klasztorem, który ma swoją 

regułę, swoją ascezę, swoją ciszę i swoje 

natchnienia. A.C 

 11 lutego po raz 26 obchodzony jest 

Światowy Dzień Chorego, a tematem tego-

rocznego Dnia są słowa, które Jezus kieruje 

z krzyża do swojej Matki Maryi i do stojącego 

obok Niej Jana: „Oto syn Twój (…) Oto Matka 

twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” 

(J 19, 26-27). Światowy Dzień Chorego ustanowił 

Jan Paweł II,  pierwszy taki dzień obchodzono w 

sanktuarium maryjnym w Lourdes, w 1994 roku 

gospodarzem światowych obchodów była Jasna 

Góra. W Kościołach lokalnych w Światowym 

Dniu Chorego są celebrowane Msze św. 

w intencji chorych, ich rodzin i służby zdrowia 

oraz organizowane spotkania z chorymi i ich 

opiekunami. 

Kochani bo 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. I w tym roku po raz kolejny nie 

zapomnieli o chorych Wolontariusze z Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 

gdzie po raz pierwszy dołączyła do nas młodzież 

ze Szkolnego Koła „Caritas” z Zespołu Szkół 

Rolniczych w Kaczkach. Wszyscy wolontariusze 

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, lizaki, maskotki czy też 

kolorowanki. Miny podopiecznych szpitala 

mówiły same za siebie – zaskoczeni, gdyż nie 

wszyscy 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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4. Wiosna w Centrum Wolontariatu  

-20 luty 

 Gdy za oknem jeszcze mróz a promyki 

słońca rozświetlają salę to też Wiosnę poczuły 

"Wtorkowe Dziewczyny" - bo każdy wie, że 

aktywny senior to szczęśliwy i uśmiechnięty 

senior. Dlatego we wtorek 20 lutego w dobrych 

humorach przy kawie i ciastku moje super 

kobietki wymyśliły, że zajmą się wykonaniem 

z bibuły kolorowych kwiatów, które rozweselą 

salę Wolontariatu. Uczestniczki Klubu Seniora 

działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Turku w ramach Organizowania 

Społeczności Lokalnej spotkają się od kilku lat w 

Centrum Wolontariatu. Panie tworzą zintegro- 

waną 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 pamiętajmy, że „ Nie starzeje się ten, 

kto nie ma na to czasu.” B.F. 
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5. Świąteczne pomaganie 

w "Promyku" 

 Wielkanocna atmosfera udziela się 

wszystkim do tego stopnia, że łączy nawet 

pokolenia. Tym sposobem uczniowie Zespołu 

Szkół Technicznych w Turku i seniorzy z klubu 

"Promyk" przygotowali wspólnie kartki 

świąteczne i pisanki dla podopiecznych Domów 

Pomocy Społecznej w całej Polsce. Mamy 

nadzieję, że tym drobnym prezentem sprawią 

seniorom wiele radości. "Szanujcie, kochajcie 

i wspomagajcie starszych ludzi, gdyż oni byli tacy 

jak my, a my będziemy tacy jak oni." 

 

 

  



10 

6. Koszulka dla Julka 

 W pomoc małemu Julkowi włączyli się 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu i Orga- 

nizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku. Dzięki pomocy 

Darka Lamenta przygotowaliśmy specjalną 

akcyjną koszulkę, którą wylicytował nie kto inny 

jak nasz wieloletni Wolontariusz Łukasz za 

bagatela 410 zł. Chociaż walka była naprawdę 

zażarta mamy nadzieję, że koszulka będzie 

dobrze służyć Łukaszowi a Julkowi pomoże 

w walce z chorobą. Kochani.........."Dobroć to 

jedyna inwestycja, na której nie sposób stracić". 

H. D. Thoreau 
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7. Wielkanocne ozdoby w Klubie 

"wtorkowe dziewczyny" - 20 marzec 

 20 marca br. uczestniczki Klubu 

"Wtorkowe Dziewczyny„ 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, 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 uśmie- 

chnięty senior. Dlatego moje super kobietki dziś 

jak zwykle nigdzie się nie spiesząc przy kawie 

i ciastku – rozpoczęły przygotowania dekoracji 

sali w świątecznym nastroju. Mimo różnicy zdań 

powstawały piękne ozdoby wielkanocne. 

Pamiętajmy, że kontakt z drugim człowiekiem, 

pozwala poprawić samopoczucie, redukować 

stres, napięcie oraz lepiej funkcjonować 

społecznie bo….. "Najpiękniejszą wiosną jest 

dobroć serca „ N.L. 
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8. Wolontariusze w Bajkowym 

Przedszkolu - 6 kwiecień 

 Dnia 06.04.2018r. Wolontariusze 

z Centrum Wolontariatu i Organizacji 

Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku zostali zaproszeni do 

"Bajkowego Przedszkola " z okazji Światowego 

Dnia Zdrowia. Wizyta odbyła się w przemiłej 

atmosferze gdzie wszystkie buźki były 

uśmiechnięte - a nawet co niektóre dzieci zostały 

zarażone wolontariatem. 
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9. Wolontariusze na I mistrzostwach 

miasta Turku przedszkoli 

- 8 kwiecień 

 W niedzielne popołudnie 08.04.2018r. 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu i Orga- 

nizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku służyli pomocą 

w I Mistrzostwach Miasta Turku Przedszkoli, 

zorganizowanych przez stowarzyszenie Kopernik 

Plus oraz Szkołę Podstawową nr 1. Super 

impreza dla wszystkich młodszych i starszych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  
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10. Charytatywny turniej piłki siatkowej 

- 14 kwiecień 

 Na początku było wielkie zamieszanie, 

później wszędzie głośno a potem cisza. Zatem 

dla przypomnienia wróćmy wspomnieniami do 

Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej, który 

odbył się 14.04.2018r. o godz. 14.00 a zakończył 

późnym wieczorem około godziny 22.00. 

 Odzew na II Charytatywny Turniej Piłki 

Siatkowej tym razem „Gramy dla Arka” przeszedł 

nasze najśmielsze oczekiwania, do uczestnictwa 

zgłosiło się 15 drużyn. I tak zmierzyli się ze sobą 

Piękni i Bestia, Batony Warszawa, Anabolic team 

Turek, Wirtualni Zryw Dąbie, Inez Turek, SK 

Turek, Turkowska Akademia Sportu, Wolontariat 

Turek, Zarąbisty Team, Wieżo- Team, Atomówki 

Turek, KS Beasts, SP 4 Turek, WOPR Turek, MKS 

Malanów. Podczas turnieju odbyła się także 

licytacja sportowych gadżetów siatkarskich. Tego 

dnia nie liczył się wynik, a jedynie chęć niesienia 

pomocy i wspaniała zabawa. Każda drużyna 

przekazała pieniądze w formie darowizny. Oto 

zwycięzcy turnieju: I miejsce - Wirtualni Zryw 

Dąbie, II miejsce - Inez Turek, III miejsce - MKS 

Malanów. Wszystkie zebrane pieniądze 

przeznaczone zostaną na rehabilitację oraz 

przeszczep komórek macierzystych dla Arka, 

który choruje na stwardnienie boczne zanikowe. 

 Kochani z Całego Serca Bardzo 

Dziękujemy firmom a także osobom prywatnym 

za pomoc i wsparcie w Charytatywnym Turnieju 

Siatkarskim " Gramy Dla Arka " . Dziękujemy: 

Burmistrzowi Miasta Turku , MOPS Turek , OSiR 

Krzysztofowi Kolendzie, Violettcie Sawickaiej, 

Michałowi Kocikowi, Annie Kozłowskiej, 

Dariuszowi Lament, Grzegorzowi Gryska 

Andrzejowi Malczewskiemu, Elżbiecie 

Niespodziańskiej, EverMed – Piotrowi Itczakowi, 

Mleczarni Turek , PPHU Unikat -Bogumiłowi 

Kamińskiemu, Piekarni Marek Kozłowski, 

Przedszkolom 3,4,5,6,7,8, Pizzerii Impresso, 

Mefisto, Papugi, Fabrico, K-2, Turkovia, Sędziom: 

Tadeuszowi Pakos, Waldemarowi Staszak, Ewie 

Książka, Tomaszowi Człapa, Rafałowi Buchali, 

Grzegorzowi Kaczorowskiemu. Rodzinie Żanecie 

i Arkadiuszowi Siwczyńskim oraz Wolon-

tariuszom, wszystkim Drużynom i osobom 

o Wielkich Sercach.  
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11. Z dyplomem w świat - 27 kwiecień 

„Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą, 

Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć 

pracą.” A. M.  

 W piątek 27 kwietnia 2018 r. w Sali 

Solidarności Urzędu Miejskiego w Turku odbyło 

się spotkanie z Wolontariuszami, którzy 

zakończyli szkołę średnią, uzyskali tym samym 

absolutorium i 4 maja przystępują do 

najważniejszego egzaminu w ich życiu – matury. 

Podziękowania na ręce Wolontariuszy złożyli 

zastępca Burmistrza Jerzy Kurzawa oraz Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 

Małgorzata Modrzejewska. Spotkanie było 

powodem do podsumowań oraz podziękowań za 

wspaniałą pracę wolontarystyczną. Za szlachetne 

czyny 12 – stu wolontariuszy zostało 

nagrodzonych pamiątkowym dyplomem 

i upominkami. 

Wolontariuszom życzymy 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. Wtorkowy sezon grillowy - 15 maj 

 15 maja w „ Zimną Zośkę ” uczestniczki 

klubu " Wtorkowe Dziewczyny " działającego 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Turku w ramach Organizowania Społeczności 

Lokalnej otworzyły sezon działkowy u naszej 

Zofii. Moment ten był szczególnie podniosły 

ponieważ działka tonęła w pięknych azaliach 

a przy aromatycznej kawie i przepysznym 

bezowym torcie seniorki miło spędziły wspólny 

czas. Streszczając krótko - dziewczyny spisały się 

na medal, pamiętajmy……. 

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu." 

B.F 

ponieważ 

Radość życia to umiejętność delektowania się 

każdą, nawet najbardziej banalną chwilą. 
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13. FishMob - 27 maj 

 FishMob po raz pierwszy w Turku!! i tak 

w niedzielę 27 maja przed kościołem św. Barbary 

DJ Marek wspólnie z Wolontariuszami z Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych MOPS 

w Turku zachęcali wszystkich mieszkańców aby 

wspólnie zatańczyli w hołdzie dla św. Jana Pawła 

II, znane tańce lednickie. Jak wiadomo z roku na 

rok fishmoby cieszą się dużą frekwencją w Polsce 

a i Turek dał tego przykład, że jesteśmy gotowi 

do corocznego spotkania z mieszkańcami na 

wspólny taniec i śpiew radości. Dziękujemy 

z całego Serca Wszystkim za tak czynny udział – 

do zobaczenia za rok pod kościołem NSPJ 

w Turku. 

"Taniec jest językiem duszy, pozwala wyrazić 

czystą radość życia. W tańcu nie ma żadnych 

ograniczeń". M.K 
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14. 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 Wolon-

tariatu i Organizacji Pozarządowych Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku nie 

zapomnieli o tym święcie i w tym roku - o 11 - 

stu milusińskich przebywających na oddziale 

dziecięcym naszego szpitala. W upalne piątkowe 

południe odwiedzili dzieciaczki, 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 a także na 

chwilę przenosząc się w magiczny świat, 

w którym zapominały, że przebywają w szpitalu. 

Cel bez wątpienia został osiągnięty – zarówno 

dzieci, jak i wolontariusze świetnie spędzili ten 

krótki ale przemiły 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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15. Wolontariusze na dniu dziecka i 

rodziny - 1 czerwiec 

 01.06.2018r. od godz.15.00 na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku odbył się 

Dzień Dziecka i Rodziny, na którym nie zabrakło 

Wolontariuszy z Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku, którzy pomagali 

najmłodszym milusińskim poczuć ducha 

rywalizacji i zmierzyć się w plenerowym 

wieloboju rekreacyjnym. Na wszystkich naszych 

milusińskich i rodzin czekało wiele wspaniałych 

atrakcji takich jak: wesołe miasteczko, 

miasteczko służb ratunkowych, malowanie 

twarzy, dmuchańce, samochody ciężarowe oraz 

wiele innych wspaniałych atrakcji. 

 

 

Na zakończenie imprezy zostały rozlosowane 

nagrody. 
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16. Pomoc wolontariuszy na drugim 

pikniku rodzinnym TOZ -  

 W niedzielne popołudnie Wolontariusze 

z Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarzą-

dowych MOPS Turek z uśmiechem na twarzy 

bardzo chętnie wsparli II Piknik Rodzinny 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Było 

wesoło, gwarno i szczekająco, bo ....... 

" Nie ma znaczenia ile masz pieniędzy, ani ile 

rzeczy, możesz być biedakiem ale mając psa 

jesteś BOGATY " L.S. 
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17. Wtorkowe spotkanie u Zosi - 19 

czerwiec 

 19 czerwca uczestniczki klubu 

"Wtorkowe Dziewczyny" działającego przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku 

w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej 

po raz drugi spotkały się na działce u naszej 

koleżanki Zosi. Na pierwszym spotkaniu 

grillowym działka tonęła w pięknych azaliach 

a teraz pokryły ją kolorowe hortensje oraz 

soczyste truskawki i czereśnie. I tak przy 

aromatycznej kawie, cieście, smalcu i kiełbasce 

seniorki wraz z burmistrzem miło spędziły czas. 

Krótko mówiąc - dziewczyny spisały się na 

medal, pamiętajmy…….  

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu." 

B.F 

ponieważ 

Radość życia to umiejętność delektowania się 

każdą, nawet najbardziej banalną chwilą. 
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18. Wolontariusze na Turmageddonie  

- 23 czerwiec  

 23.06. w sobotę rano w Parku 

wystartował II Integracyjny Bieg Turmageddon 

zorganizowany przez Stowarzyszenie Kopernik 

Plus oraz Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom. 

W wydarzeniu uczestniczyli także Wolontariusze 

z Centrum Wolontariatu MOPS Turek gdzie 

asystowali osobom niepełnosprawnym na 

wózkach, po nim odbył się bieg główny 

z asystentami. Na koniec imprezy został 

zorganizowany dla Wolontariuszy Bieg o Puchar 

Wolontariusza. Podczas II Biegu odbyła się 

rejestracja w Bazie Fundacji DKMS, osób które 

potencjalnie mogą zostać dawcami szpiku dla 

osób chorych na białaczkę. Kochani !!!! z całego 

serca dziękujemy za wspaniale zorganizowany II 

Bieg Integracyjny Turmageddon!!! było gwarno, 

mokro, brudno ale jak zawsze wesoło, 

dziękujemy Wszystkim !!! Organizatorom, 

Wolontariuszom oraz a może i przede wszystkim 

Wspaniałym Osobom Niepełnosprawnym, bo 

pamiętajmy, że.... 

"Ludzie być może bywają niepełnosprawni, za 

to nadal mają bardzo sprawne serca." 
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19. Podziękowanie dla Wolontariatu 

- 23 czerwiec 

 Kochani!!! dziś otrzymaliśmy 

Podziękowanie od Fundacji DKMS - Pokonajmy 

Nowotwory Krwi. My też z całego Serca 

Dziękujemy, że mogliśmy w niewielkim stopniu 

pomóc - bo przecież " Każdy ma coś, co może 

dać innym " B.B.   
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20. Kolorowe wakacje - 25 czerwiec 

 W dniach od 25.06 do 29.06.2018r. na 

ulicy Matejki 4 w Turku spotkać można było 

rozkrzyczane, uśmiechnięte i radosne twarze 

dzieci. To wszystko za sprawą Organizowania 

Społeczności Lokalnej istniejącej już od 5 lat - 

odbyły się „ Kolorowe Wakacje „ organizowane 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Turku. Zajęcia dla dzieci prowadzone były 

przez Wolontariuszy z Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych MOPS Turek. 

Podczas spotkań z dziećmi, odbywały się zajęcia 

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

hop, malowanie twarzy, puszczanie dużych 

baniek mydlanych, zabawa Bumperball, taniec 

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. 

W ostatnim dniu zabaw Przedstawiciel Zarządu 

Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 2 

Przemysław Poliński wręczył dzieciom 

ufundowane przez nich plecaki, nie zapomniał 

także o dzieciach radny Wojciech Rygiert i jak co 

roku powił się z czekoladami dla wszystkich 

uczestników, wręczył także 3 piłki dla 

najaktywniejszych dzieci. Wszyscy na koniec 

z uśmiechem na twarzy ustawili się do wspólnej 

fotki. Jeszcze raz Dziękujemy Wszystkim, którzy 

przyczynili się do zorganizowania Kolorowych 

Wakacji na ul. Matejki: MOPS Turek, 

Samorządowi Mieszkańców Osiedla nr 2, 

Markowi Górskiemu, Joannie Grenda Kucal oraz 

Wszystkim Wspaniałym Wolontariuszom. 

Jednocześnie życzymy 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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21. Wolontariusze z przedszkolakami na 

otwarciu wodnego placu zabaw 

- 5 lipiec 

 W czwartek 5 lipca o godz. 11.00 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych MOPS Turek wraz 

z przedszkolakami z Przedszkola nr 8 

uczestniczyli w otwarciu Wodnego Placu Zabaw. 

Radości rozkrzyczanych dzieci było co nie miara 

zwłaszcza, że w tym dniu pogoda dopisała..... " 

Bo kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 

świat " J.K.  
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22. Wolontariusze na charytatywnym 

pikniku dla Zuzi - 8 lipiec 

 W niedzielę 8 lipca już po raz trzeci 

przyjaciele małej Zuzi stanęli ramię w ramię 

organizując Charytatywny Piknik dla Zuzi z wielo-

ma wspaniałymi atrakcjami. Na wszystkich 

uczestników pikniku czekali animatorzy, były 

dmuchane zjeżdżalnie, fotobudka, bumperball, 

zabawa proszkami holi, loteria fantowa i wiele, 

wiele innych atrakcji. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się również aukcje na których można 

było wylicytować między innymi wycieczki, 

kosmetyki, czy usługi fryzjerskie. Za symboliczny 

datek można było spróbować pysznych domo-

wych ciast albo zmienić kolor włosów. Wszystko 

po to, aby wspomóc małą Zuzkę. 

 Zuzia od urodzenia nie ma łatwej drogi. 

Podczas porodu doszło do niedotlenienia, co 

pociągnęło za sobą dalsze konsekwencje. W spe-

cjalistycznym szpitalu zdiagnozowano u niej 

encefalopatię niedotleniowo-niedokrwienną pod 

postacią leukomalacji torbielowatej oraz pada-

czkę na tle niedotlenienia około-porodowego. 

Każdy kolejny dzień dla Zuzi i jej najbliższych to 

walka o zdrowie, sprawność i lepsze życie. Mała 

bohaterka walczy i nie zważając na rokowania 

lekarzy dzielnie robi postępy. Aby dziewczynka 

mogła pokonywać kolejne bariery potrzebna jest 

jednak ciągłe leczenie i rehabilitacja, a to wiąże 

się ze sporymi wydatkami. Podczas pikniku udało 

się zebrać 11 356, 21 zł. 

Z całego Serca Wszystkim DZIĘKUJEMY 
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23. Wakacje.słońce.pl - 12 lipiec 

 Wakacje pl dzień czwarty. Mimo 

niesprzyjających warunków pogodowych zabawa 

jednak była udana. Dziś gościliśmy Radnego 

Radosława Idzikowskiego, który podarował 

dzieciakom słodkie upominki. 
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24. Podziękowanie dla Wolontariuszy 
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25. Wolontariusze w bibliotece 

Wakacyjny tydzień pomocy wolontariuszy 

z Centrum Wolontariatu i Organizacji Poza-

rządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku w turkowskiej bibliotece. Gry 

i zabawy z dziećmi na świeżym powietrzu 
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26. Wakacje słońce pl 

 Akcja wakacyjna pod nazwą „WAKACJE. 
SŁOŃCE.PL” zorganizowana przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku z pomocą 
wolontariuszy z Centrum Wolontariatu i Orga-
nizacji Pozarządowych przy wsparciu finan-
sowym Burmistrza Miasta Turku. Tym razem 
przeznaczona była dla małych mieszkańców 
Osiedla Spółdzielców. Celem akcji było 
uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieciom i mło-
dzieży, rozwijanie sprawności manualnych, 
wyobraźni twórczej, nauczenie czerpania 
przyjemności z zabaw ruchowych, a przede 
wszystkim utwierdzenie w przekonaniu, że 
wspólne zabawy z rówieśnikami mogą uczynić 
młodego człowieka zdrowszym i szczęśliwszym. 

 
 Szczególną popularnością wśród dzieci 
i młodzieży cieszyły się zajęcia ruchowe. Do 
pamięci przejdzie szczególnie turniej 
sprawnościowy, zabawa w dwa ognie oraz 
plenerowa gra w podchody, podczas której 
finalnie odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Turku na ulicy Spółdzielców. Pani 
pracująca w bibliotece opowiedziała dzieciom 
o zasadach korzystania ze zbiorów oraz przed-
stawiła ofertę książkową dla dzieci i młodzieży. 

 Uczestników odwiedzili strażacy z Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Turku, opowiadając 
o bezpieczeństwie na wakacjach i w codziennym 
życiu, pokazując sprzęt gaśniczy oraz prze-
prowadzając pokaz udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

 
 Niewątpliwą atrakcją było również 
spotkanie z Panem Jackiem Dryjańskim, który 
zaszczycił nas swoją obecności w towarzystwie 
owczarka niemieckiego Maxa. Pan bardzo 
ciekawie opowiadał o opiece nad zwierzętami 
oraz o bezpiecznym kontakcie z nimi. 

 
 Dużo radości i zainteresowania sprawiły 
zajęcia karate przeprowadzone przez Panią 
Joannę Grzybek z Klubu Sportów i Sztuk Walk 
w Turku. Dzieci mogły uczestniczyć w prawdzi-
wym treningu i pomimo bardzo gorącej aury 
chętnie wykonywały wszystkie ćwiczenia. 

 
 Uczestnicy zajęć skorzystali również 
z krótkich sesji w grocie solnej. 

 
 Kulminacyjnym punktem spotkań było 
zaproszenie uczestników na słodki poczęstunek, 
pizzę oraz wręczenie symbolicznych nagród za 
aktywny udział w zajęciach sportowych przez 
Burmistrza Miasta Turku Pana Romualda 
Antosika, Zastępcę Burmistrza Pana Jerzego 
Kurzawę, Dyrekcję Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turku Panie Małgorzatę 
Modrzejewska oraz Elżbietę Piąstkę a także 
radną Elżbietę Niespodziańską. 
 O tym, że wakacje na osiedlu mogą być 

udane, świadczy stała obecność dzieci i ich 

rodziców na zajęciach oraz aktywność w wyko-

nywaniu powierzonych zadań. Cieszymy się, że 

większość dzieci i młodzieży spotykała się z nami 

systematycznie. Za obecność i zaufanie rodziców 

bardzo dziękujemy. Do zobaczenia za rok.  
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27. Zakończenie kolorowych wakacji 
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28. festyn rodzinny na os. Młodych 

Najmłodsi turkowianie mogli zakończyć wakacje 

bawiąc się 1 września na festynie osiedlowym na 

osiedlu Młodych w Turku. 

 
Na najmłodszych czekały zabawy z animatorem, 

malowanie twarzy, konkursy z nagrodami, wata 

cukrowa i popcorn, darmowe "dmuchańce", 

 
nowy wóz bojowy OSP Turek oraz inne atrakcje. 

Festyn zorganizowany został przez S.M. 

"Rozwój" przy wsparciu Burmistrza Miasta 

Turku, Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 2 

oraz wsparciu Wolontariuszy z Centrum 

Wolontariatu i Orga-nizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. 
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29. Narodowe czytanie - 9 wrzesień 

Podczas siódmej edycji 9 września promującej 

czytelnictwo inicjatywy Narodowe Czytanie., 

której organizatorem w naszym mieście jest 

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku. W tym 

roku czytający spotkali się w wyjątkowych 

okolicznościach. Dzięki uprzejmości Miejskiego 

Domu Kultury w Turku wydarzenie zostało 

włączone do programu imprezy „Sztuka na 

ulicy”. Dzięki temu tegoroczną lekturę udało się 

zaprezentować na scenie. W tym roku czytano " 

Przedwiośnie "  Stefana Żeromskiego, miło Nam, 

że wśród czytających znalazła się też Nasza 

Wolontariuszka Roku Monika Kluska. 
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30. Festyn rodzinny w NSPJ w Turku 

- 16 wrzesień 

16 września w niedzielę b.r odbył się doroczny 

Festyn Rodzinny połączony z wielką loterią 

fantową, organizowany przez Komitet Odnowy 

Polichromii J. Mehoffera w Turku. W tym roku 

udało się zebrać łącznie 10 000 zł, które zostanie 

przekazane na renowację zabytkowego ołtarza 

Św. Józefa. Swoją pomoc jak zwykle zaoferowali 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu i 

Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku. 
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31. Anioły o jednym skrzydle 

 - 19 wrzesień 

W dn 19 września b.r podczas I Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego "Jesteśmy Aniołami 
o jednym skrzydle”, które zgromadziło w Miej-
skim Domu Kultury w Turku kilkunastu ucze-
stników wydarzenia zmagających się z niepeł-
nosprawnością oraz liczną publiczność, w tym 
samym czasie Wolontariusze z Centrum Wolon-
tariatu i Organizacji Pozarządowych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku swoją 
pomoc zaoferowali pozostałym uczestnikom 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i urozmaicili im 
czas. 
 Jedną z ważniejszych wartości w życiu 
każdego człowieka jest niesienie pomocy innym 
a szczególnie ludziom starszym, chorym, 
pokrzywdzonym przez los.  
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32. Bicie rekordu Polski w tańcu 

Udział Wolontariuszy z Centrum Wolontariatu 
i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turku w biciu Rekordu 
Polski w Tańcu. 
Rekord pobity ;) 
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33. Wolontariusze na sprzątaniu 

Turkowskich cmentarzy -27 paźdz. 

"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 obowią-

zków 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 wspomnienia, a nie dokła-

dały trosk. 27.10.2018r. w sobotę Wolontariusze 

z Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarzą-

dowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Turku pomagali w sprzątaniu Cmentarza 

Ewangelickiego.....Wielkie dzięki kochani 
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34. Akcja znicz - 31 październik 

W sobotę na cmentarzu Ewangelickim 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu i Orga-

nizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku dzielnie „walczyli” z 

chwastami i bluszczem. Parę grobów odzyskało 

wygląd. Teraz pora na zapalenie zniczy, aby 

wzmocnić pamięć o zapomnianych. Toteż 31 

października o godz. 21.00 rozpoczynamy drugą 

już „Akcję znicz”. Spotykamy się koło cmentarza 

ewangelickiego. Każdy chętny kto się chce 

przyłączyć do akcji zabiera jakieś znicze lub 

wkłady oraz zapałki/zapalarki bo........ 

Pośród cmentarzy Cichych uliczek Jak wierna 

pamięć - Palą się znicze.  
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35. 100 Wolontariuszy i 100m Flagi na 

100 rocznicę Niepodległości 

- 11 listopad 

100-metrowa flaga narodowa Polski została 

prowadzona na czele pochodu z kościoła pw. 

NSPJ w Turku pod pomnik Józefa Piłsudskiego w 

Parku Miejskim im. Żerminy Składkowskiej. Flagę 

trzymało 100 - Wolontariuszy z turkowskiego 

Centrum Wolontariatu działającego przy MOPS 

w Turku. Po mszy świętej za Ojczyznę do 

wolontariuszy przyłączyli się mieszkańcy naszego 

miasta. 
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36. Wolontariusze na biegach... 

- 11 listopad 

XXIX Bieg Niepodległości w Turku na 100 Lecie 

Niepodległości... 

a po biegach pyszny Żurek z kiełbaską. 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu i Orga-

nizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Turku są 

wszędzie tam gdzie Nas 

potrzebują – w tym dniu 11 

listopada niesienie 100 m 

flagi a po niej wydawanie 

pożywnego żurku dla 

biegaczy. 
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37. Happening szlachetnej paczki 

- 17 listopad 

 Szlachetna Paczka już po raz dziewiąty 
w Turku! W minioną sobotę, 17 listopada, 
turkowscy wolontariusze i sympatycy jednego 
z najbardziej znanych świątecznych projektów 
ogólnopolskich wspólnie uczcili wielkie otwarcie 
bazy rodzin na stronie. W kilkudziesięciu 
miastach w Polsce, w tym właśnie u nas, 
zatańczono uroczystego poloneza na czele 
z burmistrzem Romualdem Antosikiem i wicedy-
rektor MOPS Elżbieta Piąstka, którzy w pierwszej 
parze poprowadzili wszystkich w centrum 
miasta. 
 Pochód, jak co roku, ruszył z Centrum 
Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. 
Wolontariusze tradycyjnie ubrani w czerwone 
barwy, zachęcali mieszkańców do udziału 
w tegorocznej edycji Paczki. Szlachetna Paczka 

to projekt znany wielu mieszkańcom naszego 
miasta. Często dostajemy zapytania, kiedy 
startujemy, kiedy będzie można wybrać rodzinę, 
aby przygotować dla niej paczkę. I właśnie 

dlatego organi-
zujemy 
happening- 
chcemy zaró-
wno zachęcić 
naszych stałych 
sympatyków do 
ponownego 
udziału w pro-
jekcie, jak i za-
prosić nowe 
osoby, które nie 
wiedzą, czym 
jest paczka. 
Cieszymy się 
bardzo, że co 
roku akcja spo-
tyka się z takim  
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zainteresowaniem - mówi Beata Pacła-wska, 
liderka, która od dziewięciu lat stoi na czele 
naszego rejonu. W tym roku po raz pierwszy 

otwarcie bazy było tak wyjątkowe - poloneza 
zatańczyło prawie 100 osób, zarówno 
wolontariuszy, jak i włodarzy miasta, których 
poprowadził DJ Marek Górski. 
 Wolontariusze swoje działania rozpoczęli 
już we wrześniu. W Turku działa wyjątkowo silna 

ekipa - wszyscy z nich to weterani, którzy projekt 
znają doskonale. Wzięli udział w odpowiednich 
szkoleniach, znają zasady projektu i podchodzą 
do swoich zadań odpowiedzialnie. To już mój 
czwarty, a może piąty raz w projekcie. Każdy 
z nas zna ideę paczki i stara się ją zrealizować 
w stu procentach. W naszym regionie chcemy 

pomóc tym, którzy potrzebują pomocy 
i wsparcia, ale nie siedzą bezczynnie i nie czekają 
na cud, tylko sami również starają się 
w mniejszym bądź większym stopniu poprawić 
swój los. Chcemy im pokazać, że warto walczyć 
i nie mogą się zniechęcać, paczka ma być dla 

nich nadzieją i dowodem, że nie zostali sami ze 
swoimi problemami - mówi Monika. 
 W tym roku do projektu zgłoszone 
zostały 43 rodziny, a po ostatecznych wizytach 
i rozmowach włączonych do projektu zostało 28 
z nich. Darczyńcy mają trzy tygodnie na 
przygotowanie świątecznych paczek, które 
oficjalnie zostaną wręczone przez wolontariuszy 
podczas wielkiego finału 8 grudnia. 
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38. III nocny maraton pływania 

- 23 listopad 

Od godz. 19:00 w piątek (23.11) na Krytej 
Pływalni w Turku odbył się III Nocny Maraton 
Pływacki. 

Wszystkim pływającym udało się przepłynąć w 
sumie 222 km. Dzięki akcji zebrano ponad 10 
tys., które zostały przekazane choremu na 
dziecięce porażenie mózgowe cztero-
kończynowe Dominikowi, na zakup podnośnika 
elektrycznego Atlas, który ułatwia podnoszenie, 
przemieszczanie osoby przy korzystaniu bardzo 
wąskich przestrzeni. 

 
 W ubiegłym roku uczestnicy przepłynęli 
razem 163 km i 95 metrów. Podczas akcji udało 

się zebrać w sumie 8794 zł, 10 euro i 10 
dolarów! Pieniądze zostały przekazane na 
leczenie i rehabilitację młodego Mikołaja. 
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39. Międzynarodowy dzień 

Wolontariusza - 5 grudzień 

Uroczyście, spontanicznie i świątecznie- właśnie 
w takiej atmosferze przyznany został tytuł 
Wolontariusza Roku 2018. 

Za bezinteresowną pomoc, wsparcie osób 
potrzebujących oraz ogromną wrażliwość 
zaszczytny tytuł otrzymał w tym roku Bartosz 
Zygmunt. -Jesteście ludźmi o wielkich sercach, 
dzielicie się samym sobą z innymi. Wasza 
działalność zasługuje na uznanie, dlatego też 
corocznie od 2006 roku dajemy możliwość 
wyróżnienia ludzi, którzy bezinteresownie 
pomagają innym- mówiła podczas uroczystości 
kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Turku Aleksandra Purcel-Kowalska. 

 
 W tym roku o tytuł Wolontariusza Roku 
2018 zgłoszono dwie kandydatury. Jedną 

z wyróżnionych osób jest Maciej Janiszewski 
działający przy OSP w Turku. Drugą osobą jest 

Bartosz Zygmunt z Centrum Wolontariatu 
i Organizacji Pozarządowych MOPS Turek. Po 
przedstawieniu obu sylwetek kandydatów wynik 
tegorocznego konkursu ogłosił burmistrz miasta 
Turku Romuald Antosik. 
W tym roku zaszczytny tytuł Wolontariusza Roku 
2018 otrzymał Bartosz Zygmunt, który 
bezinteresownie pomaga potrzebującym. Wśród 
wielu działań podejmowanych przez laureata na 

uwagę zasługuje systematyczna pomoc 
pacjentom oddziału wewnętrznego turko-
wskiego szpitala. Bartosz pomaga w uczeniu 
i odrabianiu lekcji dzieci z trudnościami 
edukacyjnymi, bierze udział w zbiórkach 
i turniejach charytatywnych oraz wielu 

przedsięwzięciach organizowanych dla miesz-
kańców naszego miasta. 

 Przypominamy, że do tej pory tytuł 
Wolontariusza Roku otrzymali Jadwiga Adaszak, 
Maria Kur-Sulkowska, Dariusz Mikołajewski, 
Karolina Sobczak, Zbigniew Ryczyński, Jacek 
Sulkowski, Łukasz Joksch, Agata Dąbkowska, 
Jadwiga Mariola Jankowska, Agnieszka Łapka, 
Andżelika Nawrocka, Mariusz Szymczak, Miłosz 
Gozdalik, Ewa Podemska, Monika Kluska. 
Podziękowania otrzymały osoby, które wspierają 
ludzi chcących pomagać. Dają im szansę na 
realizację misji, rozdawanie dobroci. Kwiaty za 
działania na rzecz społeczeństwa oraz 
wrażliwość otrzymały dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata 
Modrzejewska oraz wspierająca wolontariuszy, 
dająca im nadludzką siłę Beata Pacławska. 
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40. Mikołajki 

 
 Mikołajkowy zawrót głowy w Wolon-
tariacie rozpoczęty. W tym dniu Wolontariusze 
wraz z Mikołajem i Śnieżynkami z Centrum 
Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 
odwiedziły z 

 
prezentami oddział dziecięcy w Turku aby umilić 
małym milusińskim wspaniały dzień 

Mikołajkowy. Radość na twarzach małych 
pacjentów oczywiście nie do opisania bo 
przecież wiadomo, że „Uśmiech to skrzywienie, 
które wszystko prostuje„ 

 Mikołaj i Śnieżynki pracowały jeszcze 
w tym dniu w szkole podstawowej nr 5. 
Wszystkim w tym dniu życzymy takiego 
uśmiechu jaki mają dzieci bo…..” Kiedy śmieje się 
dziecko śmieje się cały świat „ J.K.  
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41. Szlachetna paczka 2018 - 9 grudzień 

 Szlachetna Paczka w tym roku 
pełnoletnia! Po raz XVIII cała Polska świętowała 
grudniowy Finał Cudów Szlachetnej Paczki. 
W Turku akcja odbyła się już po raz dziewiąty. 
I kolejny raz Darczyńcy i Dobroczyńcy nas nie 
zawiedli - wszystkie rodziny zakwalifikowane w 
naszym rejonie dostały piękne świąteczne 
prezenty. Tradycyjnie w piątek rozpoczęliśmy 
przygotowania do szalonego weekendu - 
ubieranie choinek, przygotowanie świątecznych 
dekoracji i poczęstunku dla gości, przyjmowanie 
pierwszych paczek. Dopinaliśmy wszystko na 
ostatni guzik, żeby w sobotę z samego rana 
rozpocząć działania z pełną parą! 

 Ile rodzin, tyle historii, a w tym roku 
mieliśmy ich 28. Każdy wolontariusz opowiedział 
rodzinie o projekcie, więc w teorii każdy 
powinien być przygotowany. Jednak, jak co roku, 
wywołaliśmy lawinę emocji - zarówno radość, 
zachwyt, entuzjazm, jak i wzruszenie, nie 
dowierzenie, onieśmielenie. Żadna z rodzin nie 
spodziewała się, że z taką hojnością zostanie 
obdarowana. W Paczkach były przede wszystkim 
zapasy żywności i środków chemicznych, ale nie 
zabrakło także odzieży, obuwia, pościeli, 
ręczników, a nawet sprzętów AGD - wszystko 
w zależności od indywidualnych potrzeb rodziny. 
Uwielbiam ten projekt, przede wszystkim 

dlatego, że mam świadomość, że udzielam 
konkretnej pomocy. Nie muszę zgadywać, 
domyślać się, co komu może się przydać - jest 
jasna lista potrzeb, które wskazują rodziny. Poza 
tym turkowskim wolontariuszom ufam bardzo, 

nigdy mnie nie zawiedli i wiem, że ta pomoc 
trafia do właściwych osób. Dlatego jestem tutaj 
po raz piąty czy szósty i jeśli tylko będę mógł to 
będę za rok znowu. - mówi jeden z Darczyńców, 
który pragnie pozostać anonimowy. Takie słowa 
działają motywująco dla turkowskich wolon-
tariuszy, którzy dwoją się i troją, żeby skoordy-

nować cały proces pomocy rodzinie - od 
stworzenia opisu na stronę, poprzez pomoc 
Darczyńcy przy przygotowywaniu paczek, po 
samo zawiezienie ich w dniu finału. 

 O Szlachetnej Paczce usłyszałam od 
wolontariuszki. Nie wiedziałam co to za akcja, 
mieszkamy w przybudówce na obrzeżach miasta, 
takie wieści do nas nie docierały. Pomaga nam 
MOPS i tyle. Aż tu nagle sobota, wóz strażacki 
i trzy osobówki przyjeżdżają na podwórko! 

Wyskakują z samochodu z paczkami i kuchnią 
gazową, pędzą w moją stronę. To dopiero były 
emocje! Nigdy tylu pięknych rzeczy nie dostałam! 
- relacjonuje pani Basia, która wraz z partnerem 
została włączona do projektu. Wolontariusze 
docierają właśnie do takich rodzin - 
pozostawionych samych sobie, często osób 
starszych i samotnych, którzy z różnych przyczyn 
nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych. 
Wolontariusze często są pytani o obecne kryteria 
włączenia do projektu, gdyż w ostatnich 
miesiącach weszło w życie kilka rządowych 
projektów wspierających, między innymi 
program 500+. Cieszymy się, że politycy widzą 
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potrzebę wspierania osób potrzebujących i robią 
coś w tym kierunku. Jednak jak wiadomo, mimo 

chęci, wciąż nie docierają do wszystkich, nie są 
w stanie pomóc każdemu. I tam właśnie 
jesteśmy my - ekipa paczkowa. W tym roku 

włączyliśmy przede wszystkim osoby starsze, 
schorowane czy samotne, o których wszyscy 
zapomnieli. Chcieliśmy im pokazać, że o nich 
pamiętamy i że wciąż są ludzie o wielkich 

sercach, którzy bardzo chętnie ich wesprą. - 
mówi Natalia, kilkuletnia Wolontariuszka 
Szlachetnej Paczki. 
 Tegoroczna edycja pozostanie 
niezapomniana zwłaszcza dla jednej 
z Wolontariackiej Pary Wolontariuszy - Wete-
ranów. W wielkiej konspiracji, przy wtajemni-
czeniu kilku osób Konrad zorganizował 
niespodziankę dla Natalii. Jak prawdziwy rycerz 

na białym koniu z szablą u boku zadał 
najważniejsze pytanie w swoim życiu! Na 
szczęście nie musiał długo czekać na odpowiedź - 
zupełnie zaskoczona i zdezorientowana Natalia 
zgodziła się zostać jego żoną! 

 Od dziewięciu lat projekt gości w naszym 
rejonie, najczęściej tworzony przez stałą ekipę 
wolontariuszy. Przygotowania zaczynają się już 
we wrześniu, wtedy szukamy rodzin, 
odwiedzamy je, wprowadzamy dane do 
systemu, tworzymy opisy. I choć cały proces 

zajmuje czas, wywołuje skrajne emocje to jedno 
jest pewne - każdy z wolontariuszy potwierdza, 
że warto pomagać i dobro wraca, czego 
dowodem są właśnie te grudniowe weekendy. 
I mocno wierzymy w to, że za rok obchodzić 
będziemy jubileusz - dziesięciolecie Szlachetnej 
Paczki w Turku! 
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42. WoloWariackie zaręczyny na 

Szlachetnej Paczce 
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43. Podziękowania dla darczyńców i ... 

 Weekend cudów za nami! Wciąż 
jesteśmy pełni paczkowych emocji i nadal żyjemy 
sobotnimi wydarzeniami, dlatego chcielibyśmy 
podzię-kować wszystkim, dzięki którym ten finał 
w naszym rejonie miał szczęśliwe zakończenie. 
Bez Was, kochani Darczyńcy i Dobroczyńcy, nie 
moglibyśmy tego zrobić 
- pomogliście nam 
zarówno materialnie 
szykując piękne paczki, 
jak i wspieraliście w ka-
żdy inny możliwy spo-
sób: użyczając samocho-
dów, piekąc ciasta, ro-
biąc świąteczne deko-
racje i okazując mnó-
stwo innych pięknych 
gestów, dzięki którym IX 
Finał Szlachetnej Paczki 
w Turku był tak 
magiczny. Wasze serca 
są ogromne i właśnie za 
to jesteśmy Wam tak 
wdzięczni 
 W imieniu 
Swoim, Wolonatariuszy 
Szlachetnej Paczki i ob-
darowanych Rodzin ser-
decznie dziękujemy: 
Burmistrzowi Miasta 
Turek Romualdowi 
Antosikowi, Pracowni-
kom Miejskiego Ośro-dka Pomocy Społecznej 
w Turku Pracownikom i Przedsiębiorcom 
Tureckiej Izby Gospodarczej Firmie PROFIM 
„Pracownikom ENERGA – OPERATOR 

Eksploatacja Sp. z o.o. – Wydział Usług 
Sieciowych oraz Rejon Dystrybucji w Turku”, 
Biuro Podróży Wakacje.pl w Turku – Beacie 
i Maciejowi Krysztoforskim, Komendzie 
Powiatowej Policji w Turku, OSP w Malanowie, 
Drew- Mex - Jarosławowi Bukowskiemu, Praco-
wnikom Liceum Ogólnokształcącego w Turku, 
Uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Turku, 

Szkole Podstawowej nr 1 w Turku, Szkole 
podstawowej nr 5 w Turku, Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Gimnazjalnymi w Malanowie, 
Szkole Podstawowej w Miłaczewie, Szkole 

Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa 
w Brudzewie, Prywatnemu Przedszkolu “ Mały 
Odkrywca”, Społecznej Szk. Podst. Stowarzy-
szenia "Przylesie Wsi Tarnowa" oraz Społeczne 
Przedszkole "Biedronki" 
 Domowym wypiekom - Dawidowi Grze-
siakowi, Michałowi i Magdalenie Greber 
„Drewtur”, Grzegorzowi Gryska, Monice i Lidii 

Zarębskiej: Bogumile 
Niespodziańskiej, Pach-
nącej Kwiaciarni 
w Turku - Annie 
Słowińskiej, Katarzynie 
Pilarskiej, Grupie 
Starych Przyja-ciół, 
Pizzerii Impresso, 
Pizzerii Fabrico, Pizzerii 
„Pod Papugami”, Pizze-
rii K2, Izabeli Michal-
skiej oraz synowi Bar-
toszowi, WTZ - Renacie 
Czubak, Stowarzysze-
niu Kopernik Plus, 
Firmie Pinus, Kierow-
com: Markowi Górskie-
mu, Jurkowi Józefowi-
czowi, Marcinowi Po-
lińskiemu, Marcinowi 
Wróblewskiemu, Arka-
diuszowi Nejmanowi, 
Wolontariuszom Wspo-
magającym Finał Paczki 
oraz wszystkim 

ANONIMOWYM 
Wspaniałym DARCZYŃCOM, 

którzy wybrali rodziny w systemie Paczki 

i przygotowali dla nich piękne prezenty! 
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44. Ubierzmy razem choinkę 

- 15 grudzień 

 15 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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45. Wolontariusze na magii Świąt 

 - 16 grudzień 

 Tego dnia 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 Laurki, która ma 3 latka 

i choruje na zanik mięśni i mózgu. Oddycha za 

pomocą respiratora. Ma uszkodzony gen TBCD. 

Choroba ta jest bardzo rzadka, nowo odkryta, 

nie ma jeszcze nazwy i jest nią dotkniętych 

zaledwie kilka osób ma całym świecie. Lekarze 

dawali Laurce 3 miesiące życia. Przeszła kilka 

poważnych operacji, ostatnia z nich była we 

wrześniu, kiedy to lekarze znów nie dali jej cienia 

szansy na przeżycie. Jej czas wyliczyli tym razem 

na dwa dni, ale Laura walczy, chce żyć i znów 

pokazuje że nie można w nią wątpić. Od operacji 

minęły ponad 2 miesiące. 

 Kochani podczas tego magicznego dnia 

uzbieraliśmy 4.143,01 zł. Bardzo Wszystkim 

gorąco dziękujemy za każdy grosz wrzucony do 

puszki, bo pamiętajmy że…..„Dobro, Im więcej 

go dajemy tym więcej dostajemy”. 
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46. Podziękowanie 

 Kochani dziś do Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku dotarło 

podziękowanie dla Wolontariszy, bo pamiętaj-

my, że 

"Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat, 

czyjś świat" 

Dziękujemy!!! 
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Księga wpisów 
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