
1 
 

 

 

Kronika  

Wolontariatu 

CWiOP MOPS 

Turek 

Uchwycone ulotne chwile 

2019 

 

Rok 
2019....................................4 

Księga wpisów...................53 
 
 





3 
 

  



4 

Rok 2019 



5 
 





7 
 

1. Wolontariusze na WOŚP-ie w Turku 

 Wolontariusze z Centrum Wolontariatu i 

Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku także wspomagali 

27 Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 

w Miejskim Domu Kultury w sprzedaży ciast 
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2. Wolontariusz na misji 

 Kochani!!! oto miła spotkała nas 

niespodzianka. Nasz Wolontariusz z Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 

- Amadeusz wyjeżdża na 17 miesięcy, na misje 

do Hondurasu, żeby żyć w slumsach pośród 

ubogich i towarzyszyć im w codziennych 

trudnościach. Wolontariusze nie bedą budować 

tam studni czy też uczyć w szkołach - ale będą 

dawać ludziom przyjaźń i miłość poprzez 

obecność, ponieważ największą biedą ludzi w 

slumsach jest ich samotność i to że nikt nie 

potrzebuje ich przyjaźni i miłości. 

20 stycznia 2019r. w kościele NSPJ w Turku 

Amadeusz będzie opowiadał o misji i Domach 

Serca.....wesprzyjmy go w tym dniu. Jesteśmy 

dumni i życzymy powodzenia 
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3. II bal karnawałowy dla osób 

niepełnosprawnych.  

 To człowiek jest człowiekowi najbardziej 

potrzebny do szczęścia  
W niedzielę 03.02. 2019r. 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 drugi Bal 
Karnawałowy dla osób Niepełnosprawnych. 

Podczas balu panowała wyjątkowa atmosfera 
a to zasługa wolontariuszy, osób niepełno-
sprawnych ich przyjaciół oraz opiekunów 
przebranych w kolorowe kostiumy, którzy 
wyciskali ostatnie poty zgromadzonych na 
parkiecie. Za wspaniałą oprawą 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 oraz za Serce i okazaną pomoc 
- DOBROCZYŃCOM: firmie UNIKAT – 
p. Bogumiłowi Kamińskiemu, firmie Z.U.H. EL-

KOM – Napierała Jan i Bożena, Drukarni agmArt 
– Mateuszowi Zielińskiemu, Jeżyk Studio – Pauli 
Janiak, Hurtowni Kredka - Michałowi Kocik, 
Anicie Dzieciątkowskiej - Pieścik, Nikoli Osińskiej, 
Cukierni Domowe Ciasta – Dawidowi Grzesiak, 
Tomaszowi Człapa, Danucie Wojdziak, 
Magdalenie Wszędybył, Sołectwu Pęcherzew, 
oraz Wolontariuszom: Łukaszowi Joksch, Agacie 
Dąbkowskiej, Agnieszce Łapce, Piotrowi 
Podembskiemu i Dekor-Styl Joannie Marciniak 
oraz wszystkim Wolontariuszom po prostu 
DZIĘKUJEMY!!  
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4. Światowy dzień chorego 

 
 Choroba jest klasztorem, który ma swoją 

regułę, swoją ascezę, swoją ciszę i swoje 

natchnienia. A.C 

 
 11 lutego po raz 27 obchodzony jest 
Światowy Dzień Chorego a tematem 
tegorocznego Dnia są to słowa wypowiedziane 
przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia 
Ewangelii, aby Jego Królestwo było 
propagowane przez gesty bezinteresownej 
miłości „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” 

(Mt 10,8). 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. 
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, 
maskotki, puzzle czy też książeczki. 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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5. Wolontariusze z dyplomem w Świat. 

 "Nauką i pieniędzmi drudzy Cię 

wzbogacą, Mądrość musisz sam z siebie własną 

dobyć pracą.” A. M. 

 
 W Urzędzie Miejskim w Turku 26 
kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie 
z wolontariuszami, którzy kończą swoją naukę w 
szkole średniej, za kilka dni przystąpią do 
egzaminu dojrzałości, a za kilka miesięcy 
zapewnie wyjadą na studia. 15 - stu Super 
Wolontariuszy zrzeszonych w Centrum 
Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, 

do urzędu zaprosił Burmistrz Miasta Turku - 
Romuald Antosik i Dyrektor MOPS W Turku - 

Małgorzata Modrzejewska. Zarówno burmistrz - 
Romuald Antosik, jak i dyrektor Małgorzata 
Modrzejewska, podziękowali młodym ludziom za 

ich wieloletnią pomoc na rzecz mieszkańców 
miasta. Mowa o organizowanych wspólnie 
akcjach typu „Szlachetna Paczka”, 
„Turmaggedon”, licznych charytatywnych, często 
nocnych, turniejach sportowych. Warto też 
dodać, że wolontariusze pomagają chorym 
w turkowskim szpitalu, oraz osobom 
niepełnosprawnym w ich domach - po prostu są 
tam gdzie ich potrzebujemy. 

 
 Spotkanie przebiegało w miłej i 
serdecznej atmosferze. Pokrojono przygotowany 
specjalnie na tę okazję tort. A za szlachetne 
czyny 15 – stu wolontariuszy zostało 
nagrodzonych przez Burmistrza Romualda 
Antosika i Dyrektor MOPS Małgorzatę 

Modrzejewską pamiątkowym dyplomem 
i upominkami. Nie obyło się też bez życzeń 
powodzenia na maturze. 

 
 Wolontariuszom życzymy połamania 
piór na maturze, wspaniałych wyników, wiele 
wytrwałości, uśmiechu, spełnienia wszystkich 
zamierzeń i planów oraz kontynuowania prac 
wolontarystycznych na wyższych uczelniach  

 
  



12 

6. III nocny charytatywny turniej piłki 

siatkowej 

 III NOCNY TURNIEJ CHARYTATYWNY 
Z NOWYM REKORDEM! 

 To, co działo się w nocy z 26 na 27 
kwietnia w hali widowiskowo-sportowej przy ul. 
Parkowej 3 w Turku trzeba było przeżyć samemu 
– powie każdy, kto tam był (przede wszystkim do 
końca), a zwłaszcza uczestnicy grający w III 
Charytatywnym Turnieju Piłki Siatkowej 
organizowanym przez Centrum Wolontariatu 
i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turku i Komitet Młodzi 
Pomagają. Z dumą i radością oznajmiamy: 
pobiliśmy wyniki poprzednich dwóch edycji – 
w tym roku udało nam się zebrać dokładnie 
10.114,77 zł dla Pani Basi i Konrada! 

 

 W tym roku w turnieju wzięło udział 18 
drużyn, więc byliśmy przygotowani na długą noc 
pełną wrażeń, ale to, co się wydarzyło przeszło 
wszelkie oczekiwania – turniej zaczął się o 
godzinie 18, a zakończył… dokładnie o 4:20 nad 
ranem. Ponad 10 godzin rozgrywek, gdzie nie 
było taryfy ulgowej dla nikogo – każdy walczył 
dzielnie, bo choć turniej miał cel charytatywny, 
to duch sportowej rywalizacji nie opuścił nikogo 
(wolontariuszy oraz sędziów również nie!). 
Ostatecznie, po długich i ciężkich zmaganiach, 
kolejno trzy pierwsze miejsca zajęli: 
1. Wirtualni Dąbie 
2. MKS Malanów 
3. Emeryci Turek 

 Puchary i medale wręczył zastępca 
Burmistrza Miasta Turku Jerzy Kurzawa. 
Serdecznie gratulujemy! 
W międzyczasie odbyła się licytacja gadżetów, 
którą zdecydowanie zaliczamy do jednej z 

najbardziej emocjonujących podczas wszystkich 
naszych akcji. Wszystkie przedmioty przekazane 
przez przyjaciół i sympatyków naszego 
Wolontariatu cieszyły się sporym 
zainteresowaniem: 

1. Koszulka „Super Pomagacz” (od: Centrum 
Wolontariatu MOPS w Turku, specjalna edycja 
na licytacje akcyjne) – 560 zł wylicytowana przez 
Wolontariusza. 
2. Koszulka z autografami zawodników 
Gdańskiego Trefla (od: Stanisława Buchelta - 
Ubezpieczenia) – wylicytowana za 520 zł przez 
zastępcę Burmistrza Jerzego Kurzawę 
3. Piłka z autografem Sebastiana Świderskiego – 
wylicytowana za 200 zł 

4. Koszulka Turkowska Akademia Sportu z 
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autografami zawodników Skry Bełchatów (od: 
Dariusza Piotrowskiego) – wylicytowana aż 
trzykrotnie! za 600 zł przez Tadeusza Pisulę 
(oddana ponownie do licytacji), za 350 zł przez 
Aleksandrę Purcel - Kowalską (ponownie oddana 
do licytacji) i - ostatecznie - za 300 zł przez 
Bubiego - Wolontariusza. 

5. Koszulka z autografami zawodników Skry 
Bełchatów (od: Stanisława Buchelta - 
Ubezpieczenia) – wylicytowana za 400 zł przez 
Waldemara Majdę. 
6. Koszulka z autografami zawodników 
Jastrzębskiego Węgla (od: Andrzeja 
Malczewskiego ) – wylicytowana za 200 zł przez 
Zenona Gruszczyńskiego 

7. Koszulka z autografami zawodników 
reprezentacji Polski (od: Klubu Siatkarz Turek) – 
wylicytowana za 350 zł 

8. Koszulka z autografem Piotra Nowakowskiego 
(od: Nikola Osińska) – wylicytowana za 300 zł 
przez Pana Dziamarę 

9. Koszulka z autografami zawodników 
Gdańskiego Trefla (od: Żanety i Arkadiusza 
Siwczyńskich) - wylicytowana za 400 zł przez 
Dawida Skoniecznego 
10. Maskotki ręcznie robione (od: Aldony 
Kaczmarek-Wojdziak i Danuty Wojdziak) – 
wylicytowane za 200 zł przez Wolontariuszkę. 
11. Książka „Farben Lehre. Bez pokory” 
z dedykacją (od:@Wojciech Wojda) – 
wylicytowana za 200 zł 

 Dziękuję to za mało, żeby wyrazić co 
czuję. Ta pomoc ma dla mnie ogromne 
znaczenie, tym bardziej cieszę się, że wam 

również sprawiło tyle radości wzięcie udziału 
w tej właśnie akcji. Organizatorom, sponsorom, 
zawodnikom i wolontariuszom – dziękuję 
z całego serca. Dobro wraca i ja w to mocno 
wierzę! – dodaje Pani Barbara Ewa Urbańczyk 
w imieniu swoim i syna. 
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 Chcemy podziękować z całego serca 
wszystkim, którzy wsparli nas na wiele sposób 
w organizacji tego wydarzenia: Burmistrzowi 
Miasta Turku - Romualdowi Antosikowi, 
Dyrektor MOPS w Turku - Małgorzacie 
Modrzejewskej, Dyrektor OSiR - Krzysztofowi 
Kolendzie, Annie Kozłowskiej, Piekarnia Muchlin 
- Marek Kozłowski Monika Kozłowska, Mleczarni 
Turek, Domowe wypieki - Dawidowi Grzesiak, 
Michałowi Kocik - „Kredka” , PPHU Unikat -
Bogumiłowi Kamińskiemu. Kole Gospodyń 
Wiejskich Pęcherzew, Kamilowi Ast - „Cztery 
kolory", Elżbiecie Niespodziańskiej – EverMed 
Piotr Itczak. Sędziom: Tomasz Człapa, 
Przemysław Witkowski, Waldemar Staszak, 
Waldemar Majda, Jan Krauze, Janusz 
Modrzejewski, Dariusz Lament. Dziękujemy 
Osobom przekazującym gadżety na licytację, 
wszystkim drużynom grającym podczas turnieju 
oraz Wolontariuszom i do zobaczenia 
w przyszłym roku 
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7. Ślub Wolontariuszki 

 Kochani!!! piątek 26.04.2019r. akcja - 
Charytatywny Nocny Turniej Piłki Siatkowej 
niedziela akcja - Żonkil Nadziei to można zapytać 
co z sobotą? Jak to co? 

 

ślub Naszej Wspaniałej Wolotariuszki Andżeliki 
Nawrockiej, który odbył się 27.04.2019r. 
w Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski w Kaczkach Średnich 

Młodej Parze w dniu tak wielkiej decyzji 
podjęcia Waszego ślubu dla serca i szczęścia - 
chcemy złożyć jak ogień gorącej miłości, co 
dotrwa do późnej starości, wyjścia z każdej 
sytuacji i pozytywnych wibracji - kochani Nasi 
jeszcze raz Wszystkiego najlepszego na nowej 
drodze życia - Wolontariusze 
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8. Akcja charytatywna "Żonkil nadziei" 

W niedzielę 28.04.2019 - kwestowaliśmy - po 
wszystkich mszach pod parafią NSPJ 
i św. Barbarą w Turku - po raz pierwszy akcja 
charytatywna "Żonkil Nadziei" na rzecz 
Pacjentów Hospicjum w Koninie, które obsługuje 
również hospicjum domowe w Turku. 

 
Mimo pochmurnej i deszczowej pogody 
rozdawaliśmy piękne, słoneczne żonkile 
wszystkim wspierającym konińskie hospicjum, 
ludziom dobrej woli i dobrego serca. Zebraliśmy 

7.934,13 zł. Super!! 

 

 
 

 
 
Kochani jeszcze raz z całego serca wszystkim 
DZIĘKUJEMY!!! 
 

 
 

 
 
Radość z pomagania! Dobro powraca ! 
Wspieramy! Pomagamy - jesteśmy razem dla 
innych. 
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9. FishMob 2019 w Osięcinach 

 FishMob po raz pierwszy w Osięcinach!! 
i tak w niedzielę 05 maja przed kościołem Opieki 
Matki Boskiej w Osięcinach 

na zaproszenie ks. Michała - DJ Marek wspólnie z 
Wolontariuszami z Centrum Wolontariatu i 
Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 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 w ubiegłym roku, że jesteśmy gotowi 
do corocznego spotkania z mieszkańcami na 
wspólny taniec i śpiew radości. Dziękujemy 
z całego Serca Wszystkim za czynny udział  – do 
zobaczenia już wkrótce 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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10. FishMob 2019 w Turku 

 Ani deszcz ani wiatr nie jest nam 
straszny!!! W niedzielę 12 maja przed kościołem 
NSPJ - DJ Marek wspólnie z Wolontariuszami 
z Centrum Wolontariatu i Organizacji 
Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 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 w ubiegłym roku, że jesteśmy gotowi 
do corocznego spotkania z mieszkańcami na 
wspólny taniec i śpiew radości. Mimo tak 
deszczowej pogody z całego Serca Dziękujemy 
Wszystkim odważnym Uczestnikom, 
Wolontariuszom, Turkowskiej Akademii Sportu 
no i oczywiście prowadzącemu DJ Markowi za 
udział w FishMobie, co tu więcej pisać - 

 

 
 

 
 
"O tańcu nie da się pisać (...) taniec trzeba 
tańczyć. - P.C 
Do zobaczenia za rok 
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11. Wolontariusz na misji w Hondurasie 

 Kochani!!! pisaliśmy już wcześniej, że 
Nasz Wolontariusz Amadeusz Marciniak 
wyjeżdża do Hondurasu na 17 miesięcy, na 
Wolontariat Misyjny, żeby żyć w slumsach 
pośród ubogich i towarzyszyć im w codziennych 
trudnościach. 

I oto odzywa się do Nas!.....już tam jest!, nie jest 
łatwo - temperatura bardzo wysoka, robactwo, 
Internet raz na tydzień w dniu wolnym, woda co 
trzeci dzień, jak mówi słowo "bieda" tam nabiera 
znaczenia - ale uśmiechy na twarzy biegających 
dzieci rekompensują to wszystko - a pomaga jak 

może.....chociaż nie buduje tam studni, nie uczy 
w szkołach - ale daje ludziom przyjaźń i miłość 
poprzez swoją obecność, ponieważ największą 
biedą ludzi w slumsach jest ich samotność i to że 
nikt nie potrzebuje ich przyjaźni i miłości. 
Jesteśmy dumni, trzymamy łapki i życzymy 
powodzenia. 

 

Czasami wystarcza... 
jeden promień słońca...jedno miłe słowo...jedno 
ciepłe spojrzenie...wyciągnięta dłoń...jedno 
pozdrowienie...jeden uśmiech...Potrzeba tak 
mało, by uszczęśliwić tych, którzy znajdują się 
obok nas 
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12. Dzień dziecka w turkowskim szpitalu 

 Dzień Dziecka jest dniem wyjątkowym – 

czekają na niego wszyscy (bo przecież każdy 

z nas jest dzieckiem!), ale przede wszystkim Ci 

najmłodsi. 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku nie zapomnieli 

o tym święcie i w tym roku - o milusińskich 

przebywających na oddziale dziecięcym 

naszego szpitala i odwiedzili dzieciaczki, 

dla których przygotowali wiele atrakcji 

i niespodzianek. 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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13. Wolontariusze na dniu dziecka 

i rodziny 

 02.06.2019r. od godz.14.00 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. 

 
Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała wyjściu 
z domów, bowiem plac OSIRu odwiedziły tłumy 
rodzin wraz z milusińskimi. 

Każde dziecko cieszyło się z wielu wspaniałych 
atrakcji ale przede wszystkim z zabawy 
kolorowymi proszkami Holi. 
Na zakończenie imprezy zostały rozlosowane 
wspaniałe nagrody. 

Dzień Dziecka i Rodziny w Turku uważamy za 
bardzo udany i niech ..... 
Dzień Dziecka trwa cały Rok!!! - bo to.... 
"Dzieci są skrzydłami człowieka" 
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14. Wolontariusze na III rodzinnym 

pikniku TOZ 

 W niedzielne popołudnie 9 czerwca 
Wolontariusze z Centrum Wolontariatu 
i Organizacji Pozarządowych MOPS Turek 
z uśmiechem na twarzy bardzo chętnie wsparli III 
Rodzinny Piknik Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. 

 
Było wesoło, gwarno i szczekająco. Dużą atrakcją 
dla najmłodszych były przejażdżki kucykami ze 
Stajni ,,Roka’’ oraz wykonanie pamiątkowego 
zdjęcia ze zwierzętami. 

 
Uczestnicy imprezy mogli również podziwiać 
pokazy sokolników, Turkowskiej Grupy OTOP, 
czy wojów. Za symboliczną cegiełkę można było 
poczęstować się pysznymi ciastami, wspierając 
tym samym turkowski oddział TOZ. 

Na koniec otrzymaliśmy piękne podziękowanie 
dla WOLONTARIATU za pomoc w organizacji 
Pikniku TOZ. 

 
Dziękujemy, że mogliśmy być częścią tej 
wspaniałej imprezy, bo......" Zwierzęta w naszym 
życiu nie zjawiają się bez powodu: udzielają 
nam nauk o tym, jak zostać lepszym 
człowiekiem.'' 
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15. Kolorowe wakacje na Matejki 

 Pierwszy tydzień wakacji nie mógł zacząć 
się inaczej - Wolontariusze z Centrum Wolontaria-
tu i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turku przygotowali dla dzieci 
zamieszkujących bloki przy ul. Matejki kolejną 
edycję “Kolorowych Wakacji”. 

Po raz kolejny nie zabrakło zarówno pomysłów na 
atrakcje i rozmaite zabawy, jak i ogromu 
pozytywnej energii. 

 
Kolorowe Wakacje odbyły się między 24 a 28 
czerwca. W czasie tych pięciu intensywnych dni 
wolontariusze zapewnili dzieciom mnóstwo 
rozrywki: zorganizowali animacje z użyciem 
najróżniejszych rekwizytów: chust, nart, 
podwójnych spodni, tuneli, a nawet sztang, 

malowali buźki, urządzali turnieje gry w zbijanego, 
piłkę, tworzyli tory przeszkód. Największą atrakcją 
tegorocznej edycji imprezy były Bumper Ball - 
wielkie dmuchane piłki, w których można toczyć 
gry w piłkę nożną - znane pod nazwą “bańkowy 
football”. 

 
Ostatniego dnia zabaw dzieci miały okazję poznać 
Marcela Rosiaka - czternastoletniego ucznia Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Turku, który uprawia karate. 
Marcel, mimo młodego wieku, odnosi wiele 
sukcesów, między innymi jest najlepszym 
zawodnikiem karate w turnieju Calisia Cup. 

Karateka był prawdziwą inspiracją dla małych 

mieszkańców Turku - nie tylko opowiadał o tym, 
jak osiąga swoje cele, ale zarażał pasją innych. 
Pokazał uczestnikom podstawowe ruchy i kilka 
innych prostych ćwiczeń. 

Na zakończenie czerwcowych spotkań Przemysław 
Poliński - przewodniczący Zarządu Samorządu 
Mieszkańców Osiedla nr 2 w Turku rozdał dzieciom 
upominki oraz lody, a Elżbieta Piąstka, zastępca 
dyrektora MOPS w Turku wręczyła pamiątkowe 
dyplomy. 

Serdecznie podziękowania dla: 
- Wolontariuszy, którzy w tym roku również nie 
zawiedli, 
- Marka Górskiego, 
- Kornelii Rychlik, 
- Samorządu Osiedlowemu nr 2 w Turku. 
Życzymy wszystkim dzieciom Wspaniałych 
Kolorowych Wakacji.....bo wakacje są od 
tego....żeby bawić się na całego. 
Do zobaczenia za rok 
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16. Wakacje słońce pl 

 W dniach 24.06.2019r. – 28.06.2019r. 
w godzinach od 13.00 do 15.00 na boisku „Orlik” 
przy Szkole Podstawowej nr 5 w Turku odbyła się 
akcja „Wakacje słońce pl” 

 
organizowana przez pracowników socjalnych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku: 
Magdalena Kluza, Dominika Majcherek, Joanna 
Szewczyk , Anna Szubska-Budka. W ciągu całego 
tygodnia było mnóstwo fajnej zabawy, odbyły się 
konkurencje sportowe wraz z nagrodami. 

Gościliśmy Event Marzeń - Panią Nikolę Osińską, 
Panią Nikolę Rojek- Fitness Planet, Klub Sportów 
i Sztuk Walk - Pana Bogdana Pastuszko wraz z 
grupą. Organizatorzy dziękują Pani Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 5 Zdzisławie Kośli za 
udostępnienie boiska i przyborów do zajęć 
sportowych, Panu Zbigniewowi Marzucho-
wskiemu za wykonanie zdjęć i pomoc przy 
organizowaniu codziennych zajęć, Panu Rafałowi 
Buchanemu za przygotowanie i poprowadzenie 

konkurencji sportowych, Pani Agnieszce Radosz 
za malowanie twarzy, PGKiM Turek, KPP Turek. 
Ponadto dziękują za poświęcony czas 
i szczodrość-Pani Nikoli Osińskiej, Panu 
Zbigniewowi Włodarczykowi Firma "Trójka”, Pani 
Ewie Groncik, Urzędowi miasta Turku – dział 
promocji miasta, pizzerii K2, pizzerii „Pod 
Papugami”, pizzerii „Fabrico”, restauracji 
„Sorrento” oraz anonimowemu darczyńcy. 
Pomoc finansowa pozwoliła na zakup słodyczy, 
lodów, napoi i nagród. Dzięki hojności tureckich 
restauratorów organizatorzy mogli zapewnić 
dzieciom ciepły poczęstunek w postaci frytek 
i pizzy. 
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17. Wakacje słońce pl ciąg dalszy. 

  W piątek 26 lipca 2019r zakończyły się 
„WAKACJE. SŁOŃCE.PL” zorganizowane przez 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turku. Tym razem przeznaczone 
były dla małych mieszkańców Osiedla 
Spółdzielców, Osiedla Młodych i okolicznych ulic. 

Celem było uatrakcyjnienie czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży, 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 w tym roku cieszyły się zajęcia 
ruchowe. Do pamięci przejdzie szczególnie 
turniej sprawnościowy, zabawa w dwa ognie 
oraz plenerowa gra w podchody. 

 
 W tym roku nasze zaproszenie do 
zabawy przyjęły również Panie Aleksandra 
Musiałowska i Wioletta Sidorowicz. Które 
niebywałą energię wprowadziły do grupy 
tańcząc z nami w rytm skocznej muzyki. 
 Uczestników wakacji odwiedzili strażacy 
z Państwowej Straży Pożarnej w Turku, 
opowiadając o bezpieczeństwie na wakacjach i w 
codziennym życiu, pokazując sprzęt gaśniczy 
oraz przeprowadzając pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
 Dzieci spotkały się również z sierż. sztab 
Panem Karolem Frytem, miały okazję posłuchać 
o pracy policjanta zasadach bezpiecznego 
poruszania się po drogach oraz możliwościach 
pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. 

 
 Niewątpliwą atrakcją tego roku było 
również spotkanie z Panem Romanem 
Kacprzakiem w MIDWAY PAINTBALL TUREK, 
który przyjechał do nas ze sprzętem do strzelania 
kolorowymi kulkami z farbami. Uczestnicy mieli 
okazję wypróbować swoje umiejętności 
strzeleckie. Zabawy było co nie miara. 
Dużo radości i zainteresowania sprawił kontakt 
ze zwierzętami, bowiem odwiedzili nas Państwo 
Moszczyńscy ze swoimi myszołowami. Dzieci 
mogły dowiedzieć się o życiu dzikiego ptactwa, 
sposobach zachowania się w sytuacji kontaktu 
z nimi oraz pogłaskać skrzydlatych wycho-
wanków Pana Pawła i jego rodziny. 
Oprócz ptaków uczestnicy mieli okazje 
przejechać się na koniku Stelli i kucyku Twiście, 
bowiem nasze zaproszenie przyjął również Pan 
Roman Oblizajek ze stajni „ROKA” w Kowalach 
Księżych. 
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 W trakcie wakacji dzieci podczas zajęć 
skorzystały również z krótkich sesji w grocie 
solnej, dzięki Panu Krzysztofowi Kolendzie, 
Dyrektorowi OSiR w Turku. 

 
 Kulminacyjnym punktem spotkań było 
zaproszenie uczestników na słodki poczęstunek 
oraz wręczenie symbolicznych upominków za 
aktywny udział w zajęciach przez Zastępcę 

Burmistrza Pana Jerzego Kurzawę oraz Panią 
Elżbietę Piąstkę Zastępcę Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku. 
 O tym, że wakacje na osiedlu mogą być 
udane, świadczy stała obecność dzieci i ich 
rodziców na zajęciach oraz aktywność 
w wykonywaniu 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. 

 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji tegorocznych wakacji. 
słońce.pl. 
 
 
 

 
• BURMISTRZOWI MIASTA TURKU PANU 

ROMUALDOWI ANTOSIKOWI, 
• MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W TURKU, 
• SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W TURKU, 
• POLSKIEMU TOWARZYSTWU ZAPOBIEGA-

NIA NARKOMANII o/ Turek 
• MIDWAY PAINTBALL TUREK 
• PHU JAN-POL TUREK 
• JOŃSKI TRAVEL 
• ZPIH ZESIUK W TURKU 
• PHU JAGO-BIS GOŹDZIKIEWICZ SPÓŁKA 

JAWNA PSB MRÓWKA W TURKU 
• USŁUGI TRANSPORTOWE BOGDAN PĘKACZ 
• PTASZNIK MATEUSZ MOSZCZYŃSKI 
• STAJNIA ROKA W KOWALACH KSIĘŻYCH 

ORAZ ANONIMOWYM DARCZYŃCOM 
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18. Wolontariat na mobilnej grze 

miejskiej. 

 Dzis 26.08 2019r. Wolontariusze 
z Centrum Wolontariatu i Organizacji 
Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turku pomagając brali udział 
w Mobilnej Grze Miejskiej organizowanej przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Turku. 

 "Mors, Pinky i trzynasta komnata” 
autorstwa popularnego pisarza dla dzieci, 
Dariusza Rekosza, stała się inspiracją do 
stworzenia pierwszej mobilnej turkowskiej gry 
miejskiej. Dlatego też w rozgrywce nie zabrakło 
zagadek, a każdy z uczestników mógł wcielić się 
w rolę żądnego przygód i nieustraszonego 
detektywa. Przemieszczając się pomiędzy 
punktami ulokowanymi na mapie, przemierzając 
ulice i docierając do różnych zakamarków, osoby 
biorące udział w grze, musiały rozwiązywać 
przygotowane dla nich zadania. Do udziału 
w rozgrywce wystarczył smartfon lub tablet 

z dostępem do Internetu i zainstalowaną 
aplikacją Action Track. Kto pierwszy uporał się ze 
wszystkimi wyzwaniami, zdobywając przy tym 
najwyższą ilość punktów, zwyciężył. Dodatkowo, 
aby nieco przybliżyć tematykę rozgrywki, 
uczestnicy przed wyruszeniem w teren, spotkali 
się z autorem historii Dariuszem Rekoszem. Choć 
gra przeznaczona jest dla osób od 8 roku życia, 

w rozgrywce mogły wziąć udział całe rodziny 
wraz z młodszymi dziećmi, które pod okiem 
najbliższych na pewno świetnie się bawiły, 
aktywnie pomagając w rozwiązywaniu kolejnych 
zadań. 
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19. Wolontariusze na pikniku rodzinnym 

"z ekologią na ty" 

 Mówią, że kiedy pada deszcz dzieci się 
nudzą? Niekoniecznie 

 
 W sobotę 7 września Wolontariusze 
z Centrum Wolontariatu i Organizacji 
Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turku brali udział w festynie 
rodzinnym "Z Ekologią na Ty" 

 
 Aura nie wystraszyła wszystkich, było 
dużo odważnych deszczowych dzieci. Tego dnia 
przygotowano bowiem bogaty program, 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Na boisku 
przy SP 4 w Turku stanęły namioty, pod którymi 
czekały nie lada atrakcje. Postawiono na 

promocję ekologii – głównie w temacie 
selektywnej zbiórki odpadów. Dostępna była 
edukacyjna ścieżka ekologiczna „Eko-Korytarz”, 
 

a w niej: m.in. tablice edukacyjne, totemy z grą 
ekologiczno-logiczną, ekologiczne koło fortuny, 
rower spinningowy z modułem prądotwórczym, 
infokioski interaktywne itp. A  z uśmiechem na 
twarzy Wolontariusze prowadzili gry i zabawy 
z dziećmi. 
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20. Narodowe czytanie 

 W Niedzielę 8 września w Rynku odbyło 

się Narodowe Czytanie - zorganizowane przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Turku. 

 

 Narodowe Czytanie to akcja polegająca 

na wspólnym czytaniu klasyki rodzimej 

literatury. W tym roku postawiono na nowele, 

których fragmenty można było usłyszeć nie tylko 

w Turku, ale także w wielu innych miastach na 

terenie całego kraju. 

 

W niedzielne popołudnie na turkowskim rynku 

usłyszeć można było fragmenty: Dobrej pani – 

Elizy Orzeszkowej, Dymu – Marii Konopnickiej, 

Katarynki – Bolesława Prusa, Mój ojciec 

wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium 

pod Klepsydrą) – Bruno Schulza, Orki – 

Władysława Reymonta, rozdzióbią nas kruki, 

wrony… – Stefana Żeromskiego, Sachema – 

Henryka Sienkiewicza oraz Sawy (z cyklu: 

Pamiątki Soplicy) – Henryka Rzewuskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 To kolejne publiczne czytanie podczas, 
którego był także Nasz WOLONTARIUSZ ROKU 
Bartosz Zygmunt. 
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21. Wolontariusze na III Turmageddonie 

 III Integracyjny Bieg z Przeszkodami 
TURmageddon 2019 odbył się 28 września pod 
patronatem Polskiego Komitetu Paraolimpij-
skiego zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Kopernik Plus i Stowarzyszenie Przyjaźni 
Dzieciom. 

 
 W biegu wzięło udział 37 osób 
poruszających się na wózku, którzy mieli do 
pomocy Wolontariusza z Centrum Wolontariatu 
i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turku i 60 osób niepełno-
sprawnych poruszających się samodzielnie. Bieg 
podzielony został na trzy kategorie: 500 m Light 
i 800 m Hardcore dla osób na wózkach i 2000 m 

dla osób samodzielnie poruszających się. Mimo 
trudniej i wymagającej trasy każdy z uczestników 
odważnie pokonywał przeszkody i z uśmiechem 
na twarzy dotarł na metę. W całej tej imprezie 
liczyła się chęć pomocy osobom niepełno-

sprawnym - pomóc im pokonać lęki, słabości 
i ograniczenia, bo przecież pomagamy im 
pokonać.... samego siebie!!! 

 
 W czasie biegu w parku działał mobilny 
pobór krwi oraz rejestracja potencjalnych 
dawców szpiku kostnego prowadzona przez 
fundację DKMS. Nie zabrakło też pozaspor-
towych atrakcji jak kuce ze stajni Roka, Alpaki – 
Cudaki. 

 

 
 Z całego serca dziękuję za udział 
i sprawdzenie się w tak niebywałym spraw-
dzianie bez barier i podziałów wszystkim 
Wolontariuszom oraz pracownikom socjalnym 
i pani wice - dyrektor Elżbiecie Piąstce z MOPS 
Turek za pomoc i udział w Turmageddonie. 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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22. Pomoc Wolontariuszy w sprzątaniu 

ewangelickiego cmentarza 

 " Najważniejsze we wspomnieniach jest 
to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je 
wspominać " T.P 

 

 Choć nasze życie na przestrzeni wieków 
zmienia się nieubłaganie, 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 wspomnienia, a nie dokładały trosk. 

26.10.2019r. w sobotę Wolontariusze z Centrum 
Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 
pomagali w sprzątaniu Cmentarza Ewange-
lickiego 

 

 
 
Wielkie dzięki kochani 
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23. Zbiórka pieniędzy na rehabilitację 

dla Marcina 

 27.10.2019r. w niedzielę zbierane były 

pieniążki po każdej mszy przy parafii NSPJ 

w Turku dla Marcina, na kosztowną rehabilitację, 

która pomoże mu wrócić do zdrowia i do małych 

wspaniałych dzieci. 

 
 Kontynuacja zbiórki dla Marcina będzie 

10 listopada 2019r. w parafii Matki Boskiej 

Fatimskiej i 17 listopada 2019r. w parafii 

Św. Barbary. 

 
 Kochani pamiętajmy, że „Pomagając 

innym pomagasz i sobie 
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24. Wolontariusze na XXX biegach 

niepodległościowych 

 XXX Bieg Niepodległości na Stadionie 
1000 lecia w Turku......a po biegach wydawanie 
pysznego Żurku z kiełbaską i kaszanką przez 

Wolontariuszy z Centrum Wolontariatu 
i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turku po prostu jesteśmy 
wszędzie tam gdzie Nas potrzebują – było jak 
zwykle Pracowicie, Smacznie, Zdrowo 
i z Uśmiechem na Twarzy. 
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25. Happening Szlachetnej Paczki 

 
 Szlachetna Paczka już po raz dziesiąty 
w Turku! Dziś 16 listopada, turkowscy 
wolontariusze i sympatycy jednego z najbardziej 
znanych świątecznych projektów ogólnopolskich 
wspólnie uczcili wielkie otwarcie Bazy Rodzin 
Szlachetnej Paczki. W kilkudziesięciu miastach 
w Polsce, w tym również u Nas, zatańczono 
uroczystego poloneza na czele z burmistrzem 
Romualdem Antosikiem i dyrektor MOPS 
Małgorzatą Modrzejewską, 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 organizujemy 
happening - chcemy zarówno zachęcić naszych 
stałych sympatyków do ponownego udziału 
w projekcie, jak i zaprosić nowe osoby, które nie 
wiedzą, czym jest paczka. Cieszymy się bardzo, 
że co roku akcja spotyka się z takim 
zainteresowaniem. 
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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 

piąty a może szósty 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 42 rodziny z czego 26 rodzin zostało 
zakwalifikowanych. Darczyńcy mają trzy 
tygodnie na przygotowanie świątecznych paczek, 
które oficjalnie zostaną wręczone przez 
wolontariuszy podczas wielkiego finału cudów 7 
- 8 grudnia. 

 
 Dziękujemy z całego Serca wszystkim 
tym, którzy przyjęli Nasze zaproszenie 

Burmistrzowi Romualdowi Antosikowi, Dyrektor 
MOPSu Małgorzacie Modrzejewskiej, wice - 
burmistrzowi Jerzemu Kurzawie, zastępcy 
dyrektora MOPS Elżbiecie Piąstca, 
przewodniczącej Rady Miasta Marioli 
Kadrzyńskiej - Siwek, kierownikowi wydziału 
Spraw Społecznych Aleksandrze Purcel - 
Kowalskiej, radnemu Marcinowi Deruckiemu, 
koleżankom z MOPS w Turku, Beacie 
Krysztoforskiej oraz wszystkim wspaniałym 
Wolontariuszom i Sympatykom Szlachetnej 
Paczki, którzy zatańczyli z Nami poloneza 
poprowadzonego przez DJ Marek Górski 
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26. Zbiórka dla Marcina 

 Kochani!!! w ostatnim czasie 
Wolontariusze z Centrum Wolontariatu 
i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turku zbierali pieniążki 

w trzech parafiach: NSPJ, św. Barbary i MB 
Fatimskiej na kosztowną rehabilitację dla 
Marcina, która pomoże mu wrócić do zdrowia 
i do małych wspaniałych dzieci Zbiórka 
zakończona została na łączną kwotę 8578,73 
oraz 3 euro. 
 
Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy 
wsparli akcję 
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27. Zbiórka dla Kingi 

 Wolontariusze ze Szkolnego Klubu 

Wolontariatu przy SP 5 im. UNICEF w Turku oraz 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu 

i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku przeprowadzili 

zbiórkę przy Parafii Św. Barbary na kosztowną 

rehabilitację dla Kingi Cieszymy się bardzo, że 

mogliśmy pomóc rodzinie w tym trudnym 

okresie Dziękujemy Wszystkim Ludziom 

o Wielkich Sercach za przyłączenie się do akcji, 

zebraliśmy 4 tys. 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajmy kochani, że...." Człowiek jest 

wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które 

posiada, ale jego czynów. Bo nie ważne jest to 

co się ma, ale czym się dzieli z innymi." J.P 
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28. Podziękowania dla Wolontariatu 

 Kochani!!! dziś spotkała Nas miła 

niespodzianka, Wolontariusze z Centrum 

Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 

otrzymali PODZIĘKOWANIE za pomoc w zbiórce 

na zakup BUSA dla Osób Niepełnosprawnych na 

rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Turku. 

Cieszymy się, że mogliśmy być cząstką tak 

wspaniałej akcji - bo jak wiemy, to " Marzenia 

warto spełniać  
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29. Wolontariusz roku 2019 

 

 Michał Dębczyński został laureatem 
tegorocznego konkursu Wolontariusz Roku. 
Uroczyste ogłoszenie werdyktu jury miało 
miejsce podczas obchodów Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza, 5 grudnia 2019 r. 

 
 Celem konkursu Wolontariusz Roku jest 
uhonorowanie dobroczynnej, społecznej 
działalności osób, które bez względu na wiek, 
wykształcenie czy stan zdrowia pracują bez 
wynagrodzenia na rzecz mieszkańców miasta 
Turek. Ponadto wzmacniają rangę wolontariusza 

w życiu środowisk lokalnych, stwarzają 
możliwość prezentacji działań wolontariusza 
oraz pobudzają aktywności mieszkańców Turku 
w kształtowaniu życia społeczeństwa lokalnego. 

 
 Nagroda dla Wolontariusza Roku 
przyznawana jest od 2006 .r, w poprzednich 
edycjach nagrodzeni zostali: - Jadwiga Adaszak - 
Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 
2006”, - Maria Kur - Sulkowska - Laureat 
konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2007”, - 
Dariusz Mikołajewski - Laureat konkursu o tytuł 
„Wolontariusz roku 2008”, - Karolina Sobczak - 
Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 
2008”, - Zbigniew Ryczyński - Laureat konkursu 
o tytuł „Wolontariusz roku 2009”, - Jacek 
Sulkowski - Laureat konkursu o tytuł 

„Wolontariusz roku 2009”, - Łukasz Joksch - 
Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 
2010”, - Agata Dąbkowska - Laureat konkursu 
o tytuł „Wolontariusz roku 2011”, - Jadwiga 
Mariola Jankowska - Laureat konkursu o tytuł 
„Wolontariusz roku 2012”, - Agnieszka Łapka- 
Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 
2012”, - Andżelika Nawrocka - Laureat konkursu 
o tytuł „Wolontariusz roku 2013”, - Mariusz 
Szymczak - Laureat konkursu o tytuł 
„Wolontariusz roku 2014”, - Miłosz Gozdalik - 
Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 
2015”, - Ewa Podemska - Laureat konkursu 
o tytuł „Wolontariusz roku 2016”, - Monika 
Kluska - Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz 
roku 2017” , - Bartosz Zygmunt - Laureat 
konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2018”. 

 
 Kandydatów do tegorocznego konkursu 
mogły zgłaszać osoby indywidualne, instytucje 
publiczne, stowarzyszenia i fundacje, które 
doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, 
społecznej pomocy osoby indywidualnej. Do 
konkursu o tytuł ,,Wolontariusza roku 2019” 
zgłoszonych zostało 7osób: 
- Krzysztof Poturała, - Weronika Adamiak, - 
Izabela Radka, - Zdzisław Jakubowski, - Michał 
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Dębczyński, - Patrycja Czekała, - Marta 
Tomaszak. 

 
  
Tytuł Wolontariusza roku 2019 otrzymał Michał 
Dębczyński. Michał jest uczniem klasy III LO. 
Działa jako wolontariusz Centrum Wolontariatu 
w Turku. Angażuje się we wolontariat stały i 
akcyjny. Wolontariat jest jego pasją. Wśród 
wielu działań Michała, na szczególną uwagę 
zasługuje: - wolontariat stały: świetlica 
środowiskowa ,,EUREKA”- pomoc dzieciom w 
nauce, rozwijanie pasji, - bal dla 
niepełnosprawnych, - udział w akcjach: Turniej 
siatkówki, Maraton pływania, Turmageddon, 
Zbiórka dla Julka, Zuzi, Arka, Basi, zbiórka na 
Hospicjum, na Busik dla WTZ, Szlachetna Paczka, 
Marsz dla życia, Kolorowe wakacje, pomoc przy 
przeprowadzkach starszych osób, happening na 
Szlachetna Paczkę, Dzień Dziecka na OSIR, 
propagowanie wolontariatu w szkole w Galewie 
i Brudzewie, Magia Świąt. 

 

 

 

 

Gratulujemy bardzo serdecznie Michałowi 
i życzymy kolejnych sukcesów. 
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30. Szlachetna Paczka 2019 

 7 grudnia miał miejsce 10 finał 
"Szlachetnej Paczki" w Turku. Po raz kolejny 
ludzie o wielkich sercach stanęli na wysokości 
zadania i obdarowali osoby potrzebujące 
prezentami. W Centrum Wolontariatu 
i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turku już od samego rana 
przy wspaniałej atmosferze wolontariuszy 
przyjmowano i rozwożono podarunki. od 
Darczyńców. 

` `Otwarcie Bazy Rodzin oficjalnie ruszyło 
16 listopada, kiedy to na turkowskim rynku 
odtańczono Poloneza. "Szlachetna Paczka" to 
przedsięwzięcie, które ma na celu niesienie 

pomocy osobom potrzebujący, każdy chętny 
może zostać darczyńcą i przekazać świąteczny 
prezent dla kogoś w trudnej sytuacji materialnej. 
W tym roku obdarowanych zostało 26 rodzin, 
które z całą pewnością będą szczęśliwe, bowiem 
prezenty są wyjątkowo wartościowe. W akcji 
wzięło udział wielu darczyńców również 
z Poznania, Gdańska czy Warszawy. Oprócz osób 
prywatnych do uszczęśliwienia innych przyczynili 
się również Państwowa Straż Pożarna, KPP 
Turek, placówki oświatowe czy pracownicy 
Kompanii Piwowarskiej. 

 
 
Z całego Serca Dziękujemy! 
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31. Podziękowanie dla darczyńców 

Szlachetnej Paczki 

 Mając w sobie jeszcze emocje 
grudniowego weekendu, potrafimy przywołać 
obraz rodzin z Turku i okolic, które razem 
z paczkami otrzymały nadzieję i inspirację do 
działania, darczyńców, którzy poczuli radość 
dawania i wolontariuszy, pośredniczących 
w przekazywaniu mądrej pomocy. Trudno 
ogarnąć wyobraźnią, że w XIX edycji 
SZLACHETNEJ PACZKI 2019: 
Wolontariusze w miniony weekend dostarczyli 
pomoc do 14 562 - potrzebujących rodzin, 
średnia wartość paczki - 3149 zł, łączna wartość 
pomocy - 45 860 684zł , średnia liczebność 
grupy przygotowująca paczkę to 38 osób a 620 
220 osób połączyła Szlachetna Paczka w 2019 
 Pomoc otrzymało w tym roku 26 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 PACZKI jak 
i Rodzin obdarowanych serdecznie podziękować 
wszystkim DARCZYŃCOM: 

Pracownikom Urzędu Miejskiego w Turku wraz 
z Burmistrzem Romualdem Antosikiem, 
Pracownikom Starostwa Powiatowego w Turku 
wraz z Starostą Dariuszem Kałużnym, 
Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turku, Pracownikom 
i Przedsiębiorcom Tureckiej Izby Gospodarcza 
w Turku, Pracownikom z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Turku, Komendzie 
Powiatowej Policji w Turku, Komendzie 
Powiatowej PSP w Turku, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Malanowie, Pracownikom firmy 
Kenna Metal z Poznania, Kompanii Piwowarskiej 
w Poznaniu, Wydziałowi Ped.- Art. UAM 
w Kaliszu, Medical Spa. Lawendowe Termy 
w Uniejowie, Uczniom Liceum Ogólno-
kształcącego w Turku ( kl. 3E, 2F, 1H, 2B, 2A, 1Fg, 
1d, 1g ), Szkole Podstawowej nr 1 w Turku, 
Szkole Podstawowej w Malanowie, Szkole 
Podstawowej w Miłaczewie, Przedszkolu -"Mały 
Odkrywca", Żłobek - "Tuptusie", Magdalenie 
i Michałowi Greber, Grzegorzowi Grysce, Biuro 
Podróży Wakacje.pl TUREK - Beacie i Maciejowi 
Krysztoforskim, Magdalenie Wszędybył i Natalii 
Wszędybył,Szkole Podstawowej w Tuliszkowie, 
Szkole Podstawowej w Brudzewie, Galewie, 
Koźminie oraz Szkole Podstawowej w Słodkowie 
i Cisiewie. 
 Dziękujemy także Dobroczyńcom: Wtz 
Turek, ŚDS w Turku ul. Poduchowne, Izabeli 
Michalskiej, Pachnącej Kwiaciarni - Annie 
Słowińskiej, PPHU – BOMARD Czesławowi 
Kędziora, Arkadiuszowi Nejmanowi, Pizzerii "Pod 
Papugami" Małgorzacie Jankowskiej, 
Pracownikom Apteki Stylowej z ul. Legionów 
Polskich, Cytro - Hurt Konin, Agnieszce Frejek-
Pękacz, Dawidowi Grzesiakowi, Janowi 
Napierale, Danucie Wojdziak, Kierowcom: 

Dariuszowi Lament, Markowi Górskiemu, 
Zbyszkowi Górskiemu i Grzesiowi Grysce oraz 
Wszystkim Anonimowym Wspaniałym 
Darczyńcom z Turku i okolic!!! Dziękuję także 
Wam KOCHANI WOLONTARIUSZE 

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 Rejonu Turek - Beata Pacławska 
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32. Pomoc Wolontariuszy w parafii NSPJ 

 8 grudnia w pierwszą niedzielę adwentu 

Wolontariusze z Centrum Wolontariatu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 

pomagali sprzedawać Świece po każdej mszy św. 

przy parafii NSPJ w Turku. 
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33. Wyróżnienie dla 

Centrum Wolontariatu 

 Centrum Wolontariatu i Organizacji 
Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turku otrzymało wyróżnienie 
w Wielkopolskim etapie konkursu Barwy 
Wolontariatu 2019 w kategorii 
organizacja/instytucja przyjazna wolontaria-
towi. 

 

 W konkursie Barwy Wolontariatu 
każdego roku biorą udział instytucje oraz 
organizacje, które na co dzień współpracują 

 

z wolontariuszami. Ideą jest dostrzeżenie 
i docenienie wolontariuszy, którzy angażują się 
w niesienie pomocy na wielu płaszczyznach. 
Konkurs jest okazją do tego, aby zaprezentować 
działania wolontariatu i promować te miejsca, 
które w wyróżniający się sposób współpracują 
z wolontariuszami. 
 Konkurs organizowany jest przez 
Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek 
Organizacji Pozarządowych wspólnie 
z Ogólnopolską Siecią Centrów Wolontariatu 
oraz Samorządem Województwa Wielko-
polskiego. Podczas tegorocznej gali podsumo-
wującej regionalny etap konkursu wśród 
zaproszonych instytucji nie zabrakło kochani 
Naszego Centrum Wolontariatu. Działania 
turkowian zostały dostrzeżone i uhonorowane 
wyróżnieniem. 

 
 
 Jesteśmy dumni i szczęśliwi bo......" 
Tylko szlachetne czyny są trwałe". 

Sofokles 
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34. Pomoc Wolontariuszy 

 12 grudnia w czwartek Wolontariusze 

z Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządo-

wych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Turku pomagali w spotkaniu wigilijnym 

w Stowarzyszeniu Przyjaciół Nauczania 

Integracyjnego Dzieci i Młodzieży w szkole 

podstawowej nr 5. 
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35. Wolontariusze na Magii Świąt 

 15.12.2019r. 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 rehabilitację Kingi, 
która w lipcu 2019 roku została potrącona na 
przejściu dla pieszych w Turku. Wypadek 
spowodował rozległe obrażenia wewnętrzne 
i zewnętrzne między innymi : - obrzęk mózgu , - 
uraz płuc i wątroby , - złamanie odcinka TH-7 
kręgosłupa z obniżeniem jego wysokości, - 
złamanie kręgów odcina piersiowego kręgosłupa 
, - złamanie żeber , - złamanie kości krzyżowej 
i wiele innych złamań . Przez kilka tygodniu Kinga 
pozostawała w stanie krytycznym w śpiączce 
farmakologicznej walcząc o życie. Walkę o życie 
wygrała jednak pomimo operacji uszkodzonego 
odcinka piersiowego kręgosłupa ma problemy 
z czuciem w kończynach dolnych - brak 
możliwości samodzielnego siedzenia i chodzenia. 

 Tylko długa i profesjonalna rehabilitacja 
jest w stanie przywrócić jej sprawność fizyczną . 
Obecnie Kinga poddaje się intensywnej 
rehabilitacji w jednym z najlepszych Ośrodków 
w Polsce (Rehamed - Center w Tajęcinie). 
Miesięczna rehabilitacja i pielęgnacja w tej 
placówce rehabilitacyjnej to koszt około 20 tyś. 
zł .To jest jedyna szansa aby samodzielnie mogła 
się poruszać. 
 A my kochani podczas tego Magicznego 
dnia uzbieraliśmy 6.200,88 zł. 

Bardzo Wszystkim gorąco Dziękujemy za każdy 
grosz wrzucony do puszki, bo….. 

„Dobro, Im więcej go dajemy tym więcej 
dostajemy”. 
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36. Wolontariusze w MOPS 

 14.12. 2019r Wolontariusze z Centrum 
Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 
oferowali swoją pomoc Mikołajowo - 
Śnieżynkowo w II już akcji "Podarujmy Dzieciom 
Święta" zorganizowanej przez pracowników 
socjalnych MOPS w Turku. Akcja spotkała się 
z dużym odzewem a Wolontariusze z uśmiechem 
na twarzy wracali do czasów dzieciństwa  

 

"Uśmiech Dziecka Ma Cudowną Moc, Rozgania 
Wszystkie Czarne Chmury i Nie Sposób Go 
Odwzajemnić " 
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Księga wpisów 
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