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Kilkudziesięciu zawodników wzięło udział w Biegu Osób Niepełnosprawnych w Kwidzynie. Impre-
za od trzynastu lat towarzyszy Unijnemu Ogólnopolskiemu Biegowi Ulicznemu, którego organiza-
torem jest Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” w Kwidzynie. Organizatorem biegu dla osób 
niepełnosprawnych jest Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie.  Zawodnicy mieli do pokonania 
dystans 600 m.                                                                                                        Czytaj na str. IV i V               

Fot. JK
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- W przeglądzie wzięły 
udział zespoły z powiatów 
starogardzkiego, słupskiego, 
tczewskiego i kwidzyńskiego. 
Cieszę się, że nasz występ 
spodobał się publiczności, 
która przyznała nam na-
grodę ex aequo z zespołem 
z Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Skórczu. W skład 
naszego zespołu wchodzili: 
Łukasz Hartman, Łukasz 
Godzik, Łukasz Sobczuk, 
Paweł Szymanek, Radosław 
Stefaniak i Malwina Dubik. 

Przyjacielski Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych

Zespół z WTZ nagrodzony przez publiczność
Zespół z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie, z siedzibą w 
Górkach, został nagro-
dzony przez publiczność 
podczas Przyjacielskiego 
Przeglądu Twórczości 
Scenicznej Osób Niepeł-
nosprawnych. Przegląd 
odbył się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w 
Skórczu. Jego organi-
zatorem był Warsztat 
Terapii Zajęciowej w 
Skórczu, prowadzony 
przez Caritas Diecezji 
Pelplińskiej. Impreza 
została zorganizowana 
pod hasłem „Razem bez 
barier”. 

Atmosfera podczas festiwalu 
była bardzo dobra. To był 
udany występ naszego zespo-
łu - twierdzi Joanna Posta-

wa-Wolnik, która prowadzi 
zespół w ramach pracowni 
artystycznej Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Kwidzynie, z 

siedzibą w Górkach.
Zespół występuje podczas 

różnych imprez organizo-
wanych na terenie powiatu, 

nie tylko integracyjnych. 
Zapewnia oprawę muzyczną 
różnych imprez.

                                  (jk)

Wszystkie zespoły teatral-
ne, które wystąpią w Kwi-
dzynie, mogą wziąć udział 
w konkursie plastycznym 
„Sztuka w plakacie”. Tema-
tyka plakatu musi dotyczyć 
przedstawienia, które wy-

Kwidzyńskie Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego

Niezwykli aktorzy, niezwykłe przedstawienia
Już dzisiaj na deskach 
kwidzyńskiego teatru 
zaprezentują się mło-
dzi aktorzy placówek 
kształcenia specjalnego 
z kilku województw. 
Prezentacja przedsta-
wień potrwa od 16 do 
17 maja, w ramach XXV 
Kwidzyńskiego Forum 
Teatralnego Placówek 
Kształcenia Specjalne-
go. Forum odbywać się 
będzie pod honorowym 
patronatem Rzecznika 
Praw Obywatelskich. 
Pomysłodawcą i organi-
zatorem Kwidzyńskiego 
Forum Teatralnego 
Placówek Kształcenia 
Specjalnego jest Mło-
dzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy im. Janusza 
Korczaka w Kwidzynie, 
który także wystawi 
swoje przedstawienie.

stawia zespół. Organizatorzy 
zaplanowali dla uczestników 
różne atrakcje. Nie zabraknie 
dyskoteki, która odbędzie się 
pierwszego dnia forum. W 
ubiegłym roku w forum udział 
wzięło osiemnaście grup tea-
tralnych z województw pomor-
skiego, kujawsko-pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego. 
Dziewczęta z Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 

przedstawiły komedię muzycz-
ną ,,O czym marzy dziewczyna 
… - czyli historia o pannie mło-
dej i druhnach ”, autorstwa  
Wandy Masalskiej-Szymanek.
Kwidzyński MOW to jedyny w 
kraju ośrodek resocjalizacyj-
no-rewalidacyjno-integracyjny 
dla dziewcząt. Każdego roku 
w ośrodku przebywa ok. 60 
dziewcząt. Wychowanki mają 
od 13 do 19 lat. To dziewczęta, 

które często w wyniku zanie-
dbań nie chodziły do szkoły 
lub próbując sobie jakoś radzić 
weszły w konflikt z prawem. 
Wszystkie zostały skierowane 
do placówki  postanowieniem 
sądu. Otrzymują w ośrodku 
wszechstronną pomoc wy-
chowawczą, psychologiczną, 
pedagogiczną logopedyczną, 
a także medyczną. Jednym z 
głównych celów pracy ośrodka 

16 maja (środa)
9.15-9.30 - otwarcie    
9.30-12.30 - występy 
w ramach przeglądu
12.30-13.00 - przerwa
13.00-16.00 - występy 
w ramach przeglądu
17 maja (czwartek)
9.00-11.30 - występy 
w ramach przeglądu
11.30-13.30 - obrady jury
13.30-14.30 - zakończenie
 przeglądu

Program Forum Już dzisiaj na deskach kwidzyńskiego teatru zaprezentują się młodzi aktorzy placówek kształcenia specjalnego z kilku województw. Prezentacja przedstawień potrwa 
16 i 17 maja, w ramach XXV Kwidzyńskiego Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego. Na zdjęciu: ubiegłoroczny występ wychowanek Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.                                                                                                                                                                  Fot. archiwum

jest umożliwienie wychowan-
kom ukończenia szkoły oraz 
zdobycia zawodu. MOW istnie-
je od 1958 roku. Znajduje się w 
gestii marszałka województwa 
pomorskiego. Od  września 
ubiegłego roku  w Młodzieżo-
wym Ośrodku Wychowawczym  
funkcjonują Szkoła Podstawo-
wa nr 1, Grupy Wychowawcze, 
Branżowa Szkoła I stopnia 
i Grupa Usamodzielnienia. 
Mottem działalności placówki 
są słowa Janusz Korczaka: 
„Każdy musi wierzyć, że może 
się poprawić, że ma nie tylko 
wady, ale i zalety”. 

                                    (jk) 

Na zdjęciu: Łukasz Hartman, Łukasz Godzik, Łukasz Sobczuk, Paweł Szymanek, Radosław Stefaniak, Malwina Dubik oraz Joanna Postawa-Wolnik. 
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Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kwidzynie
Pomoc udzielana jest w budynku przy ul. Chopina 26, 
w pokoju 206 (drugie piętro).  
                       Poniedziałek - godz. 8.00-15.00
                       Wtorek - godz. 13.00-20.00
                       Środa i czwartek - godz. 9.00-16.00
                       Piątek - godz. 8.00-15.00 
                       Sobota, w godz. 9.00-13.00. 
       Dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku 
       w godz. 8.00-18.00 i w soboty w godz. 8.00-15.00 
                           Telefon - 690 489 654 
                   e-mail: kwidzyn@interios.org.pl

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, wykonany podczas zajęć 
prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą 
w Górkach, prowadzonym przez Fundację „Misericordia” w Kwidzynie.      
                                   
                                            Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                               tel./faks  55 279 35 64
                                          e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                                       www.fundacjamisericordia.pl

Pracownicy Powiatowego Ze-
społu ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności w Malborku dyżurują 
w każdy trzeci czwartek miesiąca 
w siedzibie Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie przy ulicy 
Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie 
(pokój nr 20), w godzinach 9.30-
12.00. W trakcie dyżuru w pierwszej 
kolejności będą przyjmowane wnioski 
o wydanie legitymacji osoby niepeł-
nosprawnej, wnioski o wydanie karty 
parkingowej oraz będą wydawane 
legitymacje osoby niepełnosprawnej, 
karty parkingowe. Wnioski o wyda-
nie legitymacji osoby niepełnospraw-
nej i wydanie karty parkingowej oraz 
odbiór legitymacji osoby niepełno-
sprawnej, karty parkingowej muszą 
być złożone i odebrane osobiście przez 

osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela. Z uwagi na możliwość wysłania pocztą wnio-
sku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wnioski te będą przyjmowane pod 
koniec dyżuru. Dyżury prowadzone w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie nie wykluczają załatwiania spraw osób zainteresowanych w siedzibie Powiato-
wego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70. 
Należy pamiętać, że orzekanie o niepełnosprawności będzie w dalszym ciągu odbywać się 
w siedzibie Zespołu w Malborku.

Harmonogram dyżurów: 17 maja, 21 czerwca, 19 lipca, 
16 sierpnia, 20 września, 18 października, 15 listopada i 20 grudnia.

  Dyżury Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Część projektu, którą 
będzie realizowało PCPR do-
tyczy działań specjalistycz-
nych wspierających dzieci i 
rodziny zastępcze. Rodziny 
otrzymają wsparcie psycho-
loga i pedagoga. Skorzystają 
z poradnictwa prawnego. 
Wezmą też udział w war-
sztatach, które pomogą im 
uzyskać niezbędną wiedzę 
na temat sprawowania pie-
czy zastępczej. 

- Ogłosiliśmy już rekruta-
cję. Wsparciem zamierzamy 
objąć  dwadzieścia rodzin  
oraz tyle samo dzieci w tych 
rodzinach, wymagających 
wsparcia różnych specja-
listów, w tym psychologa. 
Na realizację naszej część 
projektu uzyskaliśmy ok. 

Wsparcie dla dzieci i rodzin zastępczych

Rodzina to podstawa

„Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie 
kwidzyńskim” - to projekt, w którym będzie uczestniczyło Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. PCPR będzie partnerem 
Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej w jego realizacji.

600 tys. zł. Projekt będziemy 
realizowali do końca marca 
2020 roku - mówi Renata 
Majda, kierownik Powia-
towego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

To nie jedyne wsparcie 
w ramach „Rodzina to pod-
stawa - rozwój usług spo-
łecznych wsparcia rodziny 

Umowa w sprawie  dofinansowania projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” została podpisana przez 
przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kwidzynie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                  Fot. archiwum PCPR

w powiecie kwidzyńskim”. 
Hufiec ZHP w Kwidzynie 
będzie realizował projekt w 
gminach Kwidzyn, Prabuty, 
Ryjewo i Sadlinki, prowa-
dząc placówkę wsparcia 
dziennego dla dzieci mło-
dzieży. Wartość projektu to 
ok.2,4 mln zł.

                                 (jk)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił 
bezpłatną usługę SMSinfo, dzięki której fundusz będzie informował o ważnych 
wydarzeniach. Osoby zainteresowane korzystaniem z usługi mogą przesłać swój 
numer telefonu komórkowego na adres smsinfo@pfron.org.pl (numer należy wpi-
sać w temacie wiadomości. Zgłoszone numery będą selektywnie autoryzowane 
telefonicznie przez pracowników PFRON, a następnie, bez danych osobowych 
wprowadzane do bazy użytkowników usługi. W każdym momencie można 
zrezygnować z usługi, ponownie przesyłając zgłoszenie na adres smsinfo@pfron.
org.pl (w temacie wpisując numer telefonu i słowo rezygnacja).

Bezpłatna usługa SMSinfo
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- Już po raz piętnasty 
spotykamy się na Unij-
nym Ogólnopolskim Biegu 
Ulicznym z okazji wstąpie-
nia Polski w struktury Unii 
Europejskiej. Od trzynastu 
lat biegamy razem z oso-
bami niepełnosprawnymi 
i ta symbioza nam bardzo 
odpowiada. Współpracuje-
my w sprawie organizacji 
biegu i efekty tej współ-
pracy są widoczne. Jest 
coraz więcej startujących 
osób. Chciałem podzięko-
wać wszystkim opiekunom, 
trenerom za przygotowanie 
zawodników do rywalizacji 
- mówi Leszek Kwiatkow-
ski, prezes Kwidzyńskiego 
Klubu Lekkoatletycznego 
„Rodło” w Kwidzynie.

Zawodników, trenerów, 
opiekunów i rodziców po-
witał Roman Bera, wice-
burmistrz Kwidzyna.

- Przypominam sobie 
2004 rok. Na kilka miesię-
cy przed wejściem naszego 
kraju do struktur Unii 
Europejskiej zastanawia-
liśmy się, w jaki sposób 
uczcić to wydarzenie 
w Kwidzynie. Z 
pomocą przy-
szedł nam 
L e s z e k 
Kwiat-
k o w -
s k i , 
który wraz 
z gronem przyjaciół po-
stanowił zorganizować 
uliczny bieg unijny dla 
wszystkich chętnych, od 
najmłodszych do seniorów 
- wspomina Roman Bera, 
który dokonał otwarcia 
Unijnego Ogólnopolskiego 

To już trzynasty Bieg Osób Niepełnosprawnych w Kwidzynie

Pobiegli ulicami kwidzyńskiej Starówki
Michał Pryjomski z Ze-
społu Szkół Specjalnych 
w Kwidzynie zwyciężył 
podczas Biegu Osób Nie-
pełnosprawnych, w kate-
gorii mężczyzn powyżej 
18 roku życia. Wśród 
pań najlepsza okazała 
się Ewa Matysiak, repre-
zentująca SKS „Sokół” 
Malbork. W biegu wzięło 
udział kilkudziesięciu 
zawodników. Impreza 
od trzynastu lat towa-
rzyszy Unijnemu Ogól-
nopolskiemu Biegowi 
Ulicznemu, którego 
organizatorem jest 
Kwidzyński Klub Lek-
koatletyczny „Rodło”. 
Organizatorem biegu 
dla niepełnosprawnych 
osób jest Dom Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie. 
Zawodnicy mieli do po-
konania dystans 600 m.

Biegu Ulicznego.
Niepełnosprawnym za-

wodnikom kibicowała Re-
nata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwi-
dzynie.

Rywalizacja oka-
zała się bardzo za-
cięta. Wśród męż-
czyzn powyżej 
18 roku życia 
za Michałem 
Pry j omsk im 
(ZSS Kwidzyn) 
przybiegł Da-
niel Kuria-
ta, repre-
zentu -
j ą c y 
War-

sztat Te- r a p i i 
Zajęciowej w Kwidzynie. 
Obaj stoczyli zaciętą walkę 
na finiszu.

- Zrobiłem błąd. Wyda-

wało mi się, że wygrałem 
i zwolniłem. Nie 
zauważyłem, że 
ktoś mnie wyprze-
dza i przegrałem 

- twierdzi Da-
niel Kuria-

ta, który 
już cztery 
razy wy-
g r y w a ł 
bieg.

T y m 
r a z e m 
m u s i a ł 

zadowolić 
się dru -
gim miej-

scem. Trzeci na mecie był 
Robert Pokora ze Środowi-
skowego Domu Samopomo-
cy z Okrągłej Łąki (gmina 
Sadlinki). Wśród pań po-
wyżej 18 roku życia po raz 
drugi zwyciężyła Ewa Ma-
tysiak (SKS „Sokół” Mal-
bork”. Drugie miejsce zajęła 
Agnieszka Urbanowicz, a 
trzecie Elżbieta Brzoza. 
Obie reprezentowały Środo-
wiskowy Dom Samopomocy 
w Okrągłej Łące.

Niepełnosprawni zawod-
nicy startowali w kilku ka-
tegoriach, w tym kobiety do 
18 lat i powyżej, mężczyźni 

powyżej 18 lat i dzieci do 
lat 10. Nie zabrakło osób 
na wózkach elektrycznych, 
a także wózków pchanych. 
W tej ostatniej konkurencji 
kondycją musieli wyka-
zać się opiekunowie i ro-
dzice niepełnosprawnych 
uczestników biegu. Wśród 
zawodników wylosowano 
nagrody niespodzianki, któ-
re wręczyli Renata Majda, 
kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
i Roman Bera, wicebur-
mistrz Kwidzyna. 

                                (jk)

Michał Pryjomski z Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie zwyciężył podczas Biegu Osób Niepełnosprawnych w Kwidzynie w kategorii mężczyzn powyżej 18 roku życia. Drugi na mecie był Daniel Kuriata, repre-
zentujący Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. 

Paweł Szymanek z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. 
                                                                                                                                                                                                                                     Zdjęcia:JK
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Wyniki biegu osób niepełnosprawnych
Kobiety powyżej 18 lat
I miejsce - Ewa Matysiak SKS „Sokół” Malbork
II miejsce - Agnieszka Urbanowicz ŚDS Okrągła Łąka
III miejsce - Elżbieta Brzoza - ŚDS Okrągła Łąka

Kobiety do 18 lat
I miejsce  - Paulina Tarnowska ZSS Kwidzyn
II miejsce - Sonia Wachowiak MOW Kwidzyn
III miejsce - Julia Rędzińska ZSS Kwidzyn

Mężczyźni powyżej 18 lat
I miejsce - Michał Pryjomski ZSS Kwidzyn
II miejsce - Daniel Kuriata WTZ Kwidzyn
III miejsce - Robert Pokora ŚDS Okrągła Łąka

Dzieci do 10 lat
I miejsce - Zuzanna Depta Przedszkole „Kolorowe”
II miejsce - Stanisław Boguszewicz Przedszkole „Kolorowe”
III miejsce - Lena Toboła  Przedszkole „Kolorowe”

Wózki pchane
I miejsce - Kamil Drelich ŚDS Okrągła Łąka
II miejsce - Łukasz Bulzacki ZSS Kwidzyn
III miejsce - Oskar Szemraj ZSS Kwidzyn

Wózki elektryczne
I miejsce - Małgorzata Janiszewska DPS Kwidzyn
II miejsce - Celina Małkowska  DPS Kwidzyn

Na najwyższym podium Michał Pryjomski (ZSS Kwidzyn). Drugie miejsce zajął Daniel Kuriata (WTZ 
Kwidzyn), natomiast trzecie Robert Pokora (ŚDS Okrągła Łąka).

W kategorii wózków pchanych pierwsze miejsce zajął Kamil Drelich (ŚDS Okrągła Łąka), drugie Łukasz Bulzacki (ZSS Kwidzyn). trzeci na mecie był Oskar Szemraj 
(ZSS Kwidzyn).                                                                                                                                                                                    Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

W kategorii kobiet do 18 lat zwyciężyła Paulina Tarnowska (ZSS Kwidzyn). Drugie miejsce zajęła Sonia 
Wachowiak (MOW Kwidzyn). Trzecie na mecie była Julia Rędzińska (ZSS Kwidzyn).

W kategorii pań powyżej 18 lat bieg wygrała Ewa Ma-
tysiak (SKS „Sokół” Malbork). Drugie miejsce 

zajęła Agnieszka Urbanowicz (ŚDS Okrągła 
Łąka).Trzecia w biegu była Elżbieta 

Brzoza - (ŚDS Okrągła Łąka).

Na starcie stanęło kilkudziesięciu niepełnosprawnych zawodników. Impreza od trzynastu lat towarzyszy Unijnemu Ogólnopolskiemu Biegowi Ulicznemu, którego 
organizatorem jest Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” w Kwidzynie. 

Zawodnicy musieli pokonać dystans 600 
m ulicami Starego Miasta. Na wózkach 
elektrycznych: Małgorzata Janiszewska 
i Celina Małkowska.

Bieg kończy Piotr Baran  (WTZ Kwidzyn).

Do mety  zbliża się Anna Nowicka (DPS Ryjewo).



                        ul. Grudziądzka 30
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w każdy trzeci 

czwartek miesiąca prowadzą dyżury dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w siedzibie Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grudziądzkiej 30, pokój nr 20, w godzinach w godz. od 
9.30-12.00. W trakcie dyżuru pracownicy Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności 
będą w pierwszej kolejności przyjmować: wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, 
wnioski o wydanie karty parkingowej, oraz wydawać: legitymacje osoby niepełnosprawnej, karty 
parkingowe. Wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i wydanie karty parkingowej 
oraz odbiór legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej musi być złożony i odebrany 
osobiście przez osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela. Z uwagi na możliwość wysłania 
pocztą wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wnioski te będą przyjmowane 
pod koniec dyżuru. 

Dyżury prowadzone w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie nie wyklu-
czają załatwiania spraw osób zainteresowanych w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70. Należy pamiętać, że komisje orzekające 
będą w dalszym ciągu odbywać się w siedzibie Zespołu w Malborku.

                                        Malbork,  ul. Armii Krajowej 70
                                         tel. 55 272 37 93 wew. 311 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Malborku

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną 
powiatu kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 40-letnia tradycja 
i doświadczenie gwarantują fachową opiekę pielęgniarską, medyczną, 
rehabilitacyjną, socjalną i duszpasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-
oświatową. Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych 
kobiet i mężczyzn. Posiada w pełni wyposażone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze 
swobodnym dostępem do łazienek i WC, pokoje dziennego pobytu, własną 
kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fry-
zjerski i krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji i terapii zajęciowej z punktem 
bibliotecznym oraz gabinet doraźnej pomocy medycznej. Bezpieczeństwo 
mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i przeciwpożarowy 
oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla osób niepełno-
sprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortopedyczny i 
pomocniczy). Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają skwery zielone z oczkiem 
wodnym oraz altany. Przyjazna atmosfera domu zapewnia mieszkańcom 
poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą odwiedzić 
dom. Bliższych informacji udzielą pracownicy socjalni: Anna Flader. 

Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 
jest jednostka organizacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną 
dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i niepełnospraw-
nych intelektualnie. Dom funkcjonuje od 1966 roku. Na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 budynki mieszkalne, w 
których oferuje się pokoje 1,2,3- osobowe z umywalkami lub łazienkami, 
WC, pokoje dziennego pobytu, gabinety doraźnej pomocy medycznej, 4 
pracownie terapeutyczne, gabinet rehabilitacji i fizjoterapii  oraz  salę 
gimnastyczną, Salę Doświadczania Świata  (obecnie pełniąca funkcje 
sali dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, palarnię, kuchnie 
główną  oraz kuchenki i jadalnie  w każdym budynku. Rodziny miesz-
kańców mogą skorzystać z pokoju gościnnego z samodzielnym wejściem. 
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z 
obowiązującym standardem dla 180 mieszkańców. Opiekę zapewnia 
doświadczony zespół pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego: 
opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, 
instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, kapelan. Mieszkańcy są objęci 
stałą opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom Pomocy Społecznej w 
Ryjewie położony jest na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Jest 
otoczony lasem, na jego terenie jest park, który sprzyja odpoczynkowi i  
rekreacji. Na terenie Domu znajduje się boisko z bramkami i koszami 
do gry w koszykówkę, co zachęca do czynnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. Bliższych informacji udziela pracownicy socjalni 
Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: Wioletta 
Kowalska, Iwona Schultz, Krzysztof Wiottstock, Ewelina Dysko. 

         Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                     tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57 
         www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

           Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67 
             www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

Realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy 
o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Główne cele działań z zakresu pomocy społecznej to: umieszczanie osób 
ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, podejmowanie 
działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej, udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie 
kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,  
integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki opiekuńczo-
wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodźcom, 
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania zwią-
zane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Prowadzi między innymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - informacyjno dla rad pedagogicznych, dotyczące 
metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Poradnia zajmuje się między innymi 
profilaktyką uzależnień oraz i innymi problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i na-
uczycielom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 
związanej z wychowaniem i kształceniem. 

Zaprasza osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli oraz 
studentów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, w których znajduj¹ siê ksi¹¿ki mówione, 
czyli powieœci nagrane na kasetach magnetofonowych oraz na płytach CD (także w formacie 
MP3), przeznaczone  dla osób niewidomych i s³abowidz¹cych. Terapeutom, nauczycielom, stu-
dentom oraz opiekunom polecamy literaturę specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji 
i pedagogiki specjalnej. W zbiorach biblioteki znajdują się również czaspopisma specjalistyczne 
oraz materiały alternatywne, w tym  książki-zabawki i układanki edukacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ 
dostarczania materia³ów bibliotecznych czytelnikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania.

                                             Godziny otwarcia biblioteki: 
poniedzia³ek: 8.00-16.00, wtorek: 8.00-16.00, środa: 8.00-16.00, czwartek: 8.00-16.00, pi¹tek: 8.00-16.00             

                                             ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 261 34 44

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie Filia dla Niepełnosprawnych

Harcerski Krąg Seniorów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w 
Kwidzynie zaprasza do odwiedzania Punktu Porad Obywatelskich. Porady 
udzielane są bezpłatnie w poniedziałki i czwartki, w godz. 11.00-13.00, 
w siedzibie Kwidzyńskiego Centrum Kultury, przy ul. 11 Listopada 
13 (sala nr 4). Przychodząc po poradę, senior uzyska wsparcie w rozwiązy-
waniu różnych problemów, z którymi boryka się w codziennym życiu.

Senioralne poradnictwo obywatelskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 02 20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei, ul. Kwidzyńska 36, tel. 55 275 14 21 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie, ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

Ośrodki pomocy społecznej

                                            ul. Grudziądzka 8
                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl
                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl
                                            Filia w Prabutach
                                  ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16

Dyżury interwencyjne: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00. Po tej godzinie 
można skorzystać z telefonu informacyjno-interwencyjnego, dzwoniąc pod numer tel. 512-909-991. 
Konsultacje psychologiczne: wtorki w godz. 14.00-18.00, piątki, w godz. 10.00-12.00. 
Psychoterapia indywidualna, krótkoterminowa: czwartki, w godz. 15.00-17.00, piątki, 
w godz. 12.00-14.00 (po uprzednim umówieniu się). 
Porady prawne: poniedziałki, w godz. 15.00-17.00 (po uprzednim umówieniu się).
Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności wychowawczych 
i społecznych (po uprzednim umówieniu).

  ul. Chopina 26, (pokoje 201/202, II piętro)
               82-500 Kwidzyn
                 tel. 512 909 991
     e-mail: oik.kwidzyn@gmail.com

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się regularnie, w ra-
mach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, 
zawodowych i rodzinnych domów dziecka”. Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć w 
spotkaniach mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwi-
dzynie oraz telefoniczne. 

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

   Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
   e-mail: dom@dpsryjewo.pl

        Tel. 55 279 37 21,
e-mail:  dom@dpskwidzyn.pl

www.fundacjamisericordia.pl 16.05.18 VI Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

Tel. 55 646 18 00 lub 783 292 055

Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, wsparcie ubogich i bezdomnych, 
a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizowanych 
przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim.



Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Donimirskich 6, 
                             82-420 Ryjewo
           tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57 
                 www.sps.ryjewo.fm.interia.pl

                    Fundacja „Misericordia” 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                             tel./fax: 55 279 3564
                    www.fundacjamisericordia.pl

Ob³o¿nie chorzy, osoby niepe³nosprawne oraz mieszkañcy, 
których nie staæ na zakup leków mog¹ liczyæ na pomoc 
kwidzyñskiej stacji socjalnej Fundacji Johannitów. Pomoc 
udzielana jest nieodp³atnie. Stacja prowadzi wypo¿yczalniê 
sprzêtu rehabilitacyjnego oraz aptekê, w której wszystkie leki 
wydawane s¹ na receptê. Opiekuje siê osobami ob³o¿nie chorymi 
w ich domach. Pomaga tak¿e osobom niepe³nosprawnym, którym 
trudno jest samodzielnie funkcjonowaæ. 

Apteka stacji socjalnej czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwart-
ki i pi¹tki od 13.00 do 14.00. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, 
które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wy-
chowawców. Stowarzyszenie prowadzi działania obejmujące bez-
pośrednią pomoc terapeutyczną, udziela wsparcia, jak również 
organizuje szkolenia i konsultacje dla rodziców, wychowawców 
i innych osób mających styczność z osobami z autyzmem. 

e-mail: lasica2662@poczta.onet.pl, tel. 661 707 974.
            ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                    stowarzyszeniesnoa@gmail.com

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z problemem własnym lub wy-
stępującym w rodzinie, związanych z uzależnieniem, w tym problemy dotyczące spożywania alkoholu. 
Przyjmuje także pary w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera osoby z problemem 
alkoholowym, ich partnerki i partnerów, dorosłe dzieci alkoholików (DDA) i dzieci dysfunkcyjnych 
domów (DDD). W przychodni udzielana jest pomoc psychologiczna dzieciom i nastolatkom, których 
jedno lub dwoje rodziców zmaga się z problemem alkoholowym. Placówka realizuje pełny program 
terapii zarówno podstawowej, jaki i pogłębionej. Program terapeutyczny realizowany jest podczas sesji grupowych, 
indywidulanych oraz w czasie maratonów terapuetycznych.

                          ul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04

              Stowarzyszenie Klub Abstynenta
           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)

Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abs-
tynencji w życiu codziennym, spędzanie wolnego czasu, 
odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz 
informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z 
wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami, w 
zakresie profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Absty-
nenta. Telefon informacyjny 55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-
20.00, w czasie otwarcia Klubu Abstynenta i Punktu Konsultacyjnego od 
Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

Szkoła zajmuje się kształceniem, wychowaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznymoraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
i autyzmem. Praca z dzieckiem odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeu-
tyczne, opracowane dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wy-
danym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 
2017/2018 to: Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Oddział Rewalida-
cyjno-Wychowawczy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dla młodzieży z lekkim 
upośledzeniem umysłowym szkoła zapewnia możliwość kontynuowania kształcenia w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej znajdującej się obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie w 
kierunkach: cukiernik, kucharz małej gastronomii i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym 
oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężonymi niepeł-
nosprawnościami w tym też z autyzmem), Gimnazjum (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, 
uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnoś-
ciami) oraz grupy wychowawcze (internat dla 48 wychowanków).

                   Telefon i faks: 55 277 16 95
      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

                               ul. Ogrodowa 6     
     Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
         www.soswkwidzyn.edupage.org
         e-mail: zss@powiatkwidzynski.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okreso-
wą opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe oraz 
inne. Celem nadrzędnym, związanym z umieszczaniem dzieci w tego typu placówkach, jest 
jak najszybsze przywrócenie dziecka rodzinie naturalnej. 

                                                        Domy dla Dzieci:
                          Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                        Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie
                            tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) 

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i intelek-
tualnie, w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z oto-
czeniem. Świadczy wielodyscyplinarną pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i 
konsultacyjną na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Ośrodek realizuje 
porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 
rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojo-
wego w ośrodku dziennym. Zapewnia między innymi rehabilitację ruchową, zabiegi z zakresu 
fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, stymulację widzenia, 
zajęcia grupowe stymulujące rozwój małego dziecka oraz konsultacje medyczne.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjalistycznych peryferii 
komputerowych i urządzeń wspomagających porozumiewanie się (AAC), konsultacje 
diagnostyczne dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla 
terapeutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumiewania się. Stowarzy-
szenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie jest wydawcą wielu 
podręczników oraz innych publikacji, z których korzystają nauczyciele oraz rodzice. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha udziela pomocy chorym 
na chorobê nowotworow¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ 
wszystkie badania oraz skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie 
ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ pielêgniarek 
i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. 

                            ul. Malborska 18 
             tel.  55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

                                          ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
                                                 tel./faks 55 261 80 30 
                                                    e-mail:aac@aac.pl 
                                                 www.aac.netidea.pl

                     ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26

                                           ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie
                                                  tel./faks 55 279 30 22 
                                                   e-mail:otir@post.pl
                                                         www.aac.pl

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 

tel. (58) 326 84 30 do 36
Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku 

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75
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            82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18
Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy 
      ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”
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Towarzyski Turniej Chińczyka w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie

Pierwsze, ale nie ostatnie takie zawody
Maria Olech,  zawod-
niczka Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie, 
zwyciężyła w Towarzy-
skim Turnieju Chińczy-
ka. Organizatorem za-
wodów był Dom Pomocy 
Społecznej „Słoneczne 
Wzgórze” w Ryjewie. 
Zawodnicy walczyli o 
Puchar Dyrektora DPS 
w Ryjewie Kazimierza 
Gorlewicza.

- W zawodach wzięło 
udział 26 zawodników re-
prezentujących domy po-
mocy społecznej w Rudnie, 
Damaszce, Starogardzie 
Gdańskim, Rokocinie, 
Kwidzynie i oczywiście 
Ryjewie. Indywidualnie 
najlepsza okazała się Ma-
ria Olech, zawodniczka 
DPS w Kwidzynie. Drugie 
miejsce zajął Sebastian 
Szwarc z DPS w Rudnie, 
natomiast na trzecim miej-
scu uplasował się Wiesław 

Lesiczka, reprezentant 
„Słonecznego Wzgórza”. 
Wszyscy zawodnicy bio-
rący udział w zawodach 

otrzymali dyplomy oraz 
nagrody. Był to pierwszy 
turniej chińczyka zorgani-
zowany dla mieszkańców 

domów pomocy społecz-
nej i prawdopodobnie nie 
ostatni, gdyż zawodnicy i 
opiekunowie wyrażali chęć 
uczestniczenia w kolejnych 
tego typu spotkaniach, 
zwłaszcza, że przebiegało 
ono w serdecznej i przyja-
znej atmosferze - stwier-
dził Tomasz Chojnacki z 
Dom Pomocy Społecznej 
„Słoneczne Wzgó-
rze” w Ryjewie.

W rywaliza-
cji drużyno-
wej najlepsi 
okazali się 
z a w o d n i -
cy z Domu 
P o m o c y 
Społecznej 
w Kwidzy-
nie. Drugie 
miejsce za-
jęła repre-

zentacja Domu Pomocy 
Społecznej w Rudnie, nato-

miast na trzecim 
miejscu tur-
niej zakoń-
czyła druży-
na z Domu 
P o m o c y 
Społecznej w 
Damaszce.                                                                                           

           (op)

Maria Olech,  zawodniczka Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, zwyciężyła w Towarzyskim Turnieju 
Chińczyka, który odbył się w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

W zawodach wzięło udział 26 zawodników reprezentujących domy pomocy społecznej w Rudnie, Damaszce, Starogardzie Gdańskim, Rokocinie, Kwidzynie i Ryjewie.

Organizatorem zawodów był Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie. Zawodnicy i opiekunowie wyrażali chęć uczestniczenia w kolejnych tego typu spotkaniach.                                                               Zdjęcia: Tomasz Chojnacki

Zawodnicy walczyli o Puchar Dyrektora DPS w Ryjewie Kazimierza Gorlewicza.


