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DODATEK BEZPŁATNY        WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KWIDZYNIE           29.01.20 r.  Nr 256 ROK 16 

Dr Christian Meyl z Zakonu Joannitów przywiózł dary dla mieszkańców Domu Pomo-
cy Społecznej w Kwidzynie. Do DPS trafiły między innymi nowa pościel oraz fartuchy. 
Przedstawiciel zakonu zapowiada kolejną wizytę z darami w marcu.                    str. IV

Fot. Jacek Kluczkowski
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Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Nie trzeba jeździć dwa razy
Karty parkingowe i legitymacje osoby niepełnosprawnej 

będzie można, tak jak w ubiegłym roku, odebrać w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Trzeba 
jednak będzie zadbać o upoważnienie dla kierownika PCPR. 
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności odbywają się tylko w Malborku.

- Podobnie jak w ubiegłym 
roku, osoba niepełnosprawna 
może pobrać wnioski bezpo-
średnio w siedzibie PCPR 
lub ze strony internetowej. 
Wówczas będzie mogła stanąć 
przed komisją orzekającą w 
Malborku. Jednak aby nie 
jeździć jeszcze raz do Malbor-
ka po odbiór dokumentów np. 
po odbiór legitymacji osoby 
niepełnosprawnej wystarczy 
upoważnić osobę z Powiato-

wego Centrum Pomocy Rodzi-
nie do odbioru dokumentów 
w Malborku - mówi Wiesław 
Wosiak, wicestarosta kwi-
dzyński.

Dokumenty będzie można 
odebrać w sekretariacie sie-
dziby PCPR przy ulicy Halle-
ra 5 w Kwidzynie.

Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności orzeka 
głównie dla celów pozarento-
wych, takich jak korzystanie 

z rehabilitacji leczniczej, ze 
świadczeń pomocy społecznej, 
zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomoc-
nicze, uczestnictwa w war-
sztatach terapii zajęciowej, 
korzystania z ulg i uprawnień 
np. karty parkingowej. Siedzi-
ba Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnospraw-
ności mieści się  przy ul. Armii 
Krajowej 70 w Malborku.

                                    (op)

Inwestycja w PCPR

Winda dla niepełnosprawnych
W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

przy ul. Hallera 5 w Kwidzynie powstanie winda, która 
umożliwi osobom niepełnosprawnym dotarcie na wyższe 
kondygnacje. Inwestycja, w ramach której dostosowane 
dla osób niepełnosprawnych zostaną także pomieszczenia 
sanitarne, ma zostać zrealizowana w tym roku.

- Brane pod uwagę były 
różne warianty budowy 
dźwigu osobowego, w tym  
instalacja na zewnątrz bu-
dynku. Ostatecznie między 
innymi ze względu na kon-
serwację oraz sposób dopro-
wadzenia instalacji lepszym 
rozwiązaniem okazał się 
montaż windy wewnątrz bu-
dynku. Koszt realizacji tego 
zadania szacowany jest na 
ok. 300 tys. zł. Jedna trzecia 
budynku używana jest przez 
miasto Kwidzyn. Samorząd 
miasta zadeklarował dofi-

nansowanie 30% kosztów 
zadania. To ok. 70 tys. zł. 
Pozostałą kwotę zapewni 
powiat – mówi Tomasz Pi-
sarek z zarządu powiatu 
kwidzyńskiego.

Gotowy jest już projekt, 
który pozwoli na zabieganie 
przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie o dofinan-
sowanie budowy windy oraz 
dostosowanie pomieszczeń 
sanitarnych dla osób nie-
pełnosprawnych ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kwidzynie zmieniło 
swoją siedzibę pod koniec 
2018 roku, przeprowadzając 
się z pomieszczeń pokosza-
rowego budynku przy ul. 
Grudziądzkiej do gmachu 
przy ul. Hallera 5. Centrum 
realizuje zadania z zakresu 
pieczy zastępczej, pomocy 
społecznej oraz zadania 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. 

                                  (jk) 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Asystent pomoże w zakupach 
i dojazdach na rehabilitację

Samorząd powiatu uzyskał ponad 94 tys. zł na realizację 
programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. To pro-
gram opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Asystenci mają między innymi pomagać osobie 
niepełnosprawnej  w zakupach, wyjściu z domu czy dotarciu 
na rehabilitację. Program jest finansowany ze środków Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

- Program jest adresowany 
do osób niepełnosprawnych, 
które posiadają orzeczenie 
o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełno-
sprawności. Asystent będzie 
pomagał osobie niepełno-
sprawnej  w wyjściu z domu, 
w zakupach  lub dojazdach 
na rehabilitację, a także w 
wyjściu do kina czy teatru, 
a nawet w załatwieniu róż-

nych formalności w urzę-
dach. Celem programu jest 
zwiększenie aktywności osób 
niepełnosprawnych w na-
szym powiecie. Usługa asy-
stenta ma być realizowana 
przez cały tydzień - wyjaśnia 
Wiesław Wosiak, wicestaro-
sta kwidzyński.

Dzięki środkom, które 
trafiły do powiatu , zapla-
nowano, że asystenci obejmą 

pomocą dziesięć niepełno-
sprawnych osób. Ma to być 
łącznie 3 tys. godzin udzie-
lonego wsparcia w tym roku. 
Realizatorem programu ma 
być Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kwidzynie. 
Projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do programu 
trafił pod obrady rady.

                                   (jk)

Dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie siedziby PCPR przy ulicy Hallera 5 w Kwidzynie.
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Dom Pomocy Społecznej w Kwidzy-
nie jest jednostką organizacyjną powiatu 
kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1972 r. 
Ponad 40-letnia tradycja i doświadczenie 
gwarantują fachową opiekę pielęgniar-
ską, medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i 
duszpasterską oraz szeroka ofertę kultu-
ralno-oświatową. Dom przeznaczony jest 
dla 115 przewlekle somatycznie chorych 
kobiet i mężczyzn. Posiada w pełni wyposa-
żone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze swobodnym 

dostępem do łazienek i WC, pokoje dziennego pobytu, własną kuchnię i kuchenki od-
działowe, salę wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fryzjerski i krawiecki, kaplicę, sale 
rehabilitacji i terapii zajęciowej z punktem bibliotecznym oraz gabinet doraźnej pomocy 
medycznej. Rodziny mieszkańców mogą skorzystać z pokoju gościnnego z samodzielnym wejściem. 
Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i przeciwpoża-
rowy oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych 
(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 udzielają pracownicy socjalni: Anna Flader i Magdalena 
Opalińska-Szulca.                                    
                                               Tel. 55 279 37 21, 
                                      e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne 
Wzgórze” w Ryjewie jest jednostka organi-
zacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla 
osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjo-
nuje od 1966 roku. Na terenie placówki znajdują 
się 4 budynki mieszkalne, w których oferuje się 
pokoje 1,2,3- osobowe z umywalkami lub łazienka-
mi, WC, pokoje dziennego pobytu, gabinety doraźnej 
pomocy medycznej, 4 pracownie terapeutyczne, 
gabinet rehabilitacji i fizjoterapii  oraz  salę gim-
nastyczną, Salę Doświadczania Świata  (obecnie 

pełniąca funkcje sali dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, palarnię, kuchnie główną  oraz 
kuchenki i jadalnie  w każdym budynku. Rodziny mieszkańców mogą skorzystać z pokoju gościnnego 
z samodzielnym wejściem. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z obo-
wiązującym 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 położony jest na wzgórzu, stąd 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 udzielają pracownicy socjalni: Wioletta Kowalska, Iwona Schultz, 
Krzysztof Wiottstock, Ewelina Dysko.                                            
                                                 Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
                                                 e-mail: dom@dpsryjewo.pl

W powiecie kwidzyńskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Podlegają organizacyjnie  Starostwu Powiatowemu w 
Kwidzynie. Domy spełniają obowiązujące standardy określone w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. z późniejszymi 
zmianami oraz Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. Dom 
Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie przeznaczony jest dla osób intelektualnie niepełnosprawnych i chorych psy-
chicznie, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dokumentacja potrzebna do wydania skierowania do DPS:
wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu pobytu osoby zainteresowanej
umieszczeniem w dps i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
pisemna zgoda o ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osoby 
zainteresowanej pobytem lub jej opiekuna prawnego;
oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do 
domu pomocy społecznej oraz dochodu członków rodziny zobowiązanej do 
ponoszenia opłaty za pobyt;
decyzja emerytalno-rentowa lub o przyznaniu zasiłku stałego, zasiłku 
pielęgnacyjnego;
aktualne badania lekarskie, zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania
całodobowej opieki oraz braku przeciwwskazań do umieszczenia w domu 
pomocy społecznej;
 opinia ośrodka pomocy społecznej, dotycząca stopnia sprawności osoby 
ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

Decyzje o skierowaniu i decyzje ustalającą opłatę za pobyt w domu 
pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się.

                             Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:
1. mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury,  renty, zasiłku).

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem ośrodka 
pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie, w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę  o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania. 
Osoba oczekująca na umieszczenie w dps otrzymuje również informacje o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania domu oraz zakresie 
świadczonych usług. Jest zapoznana z regulaminem i procedurami obowiązującymi w domu.

                 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

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej opiekuna prawnego, złożo-
nego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania. W ośrodku pomocy społecznej pracownik 
socjalny z danego rejonu udzieli informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i skompletuje dokumenty potrzebne do wydania decyzji kierującej.

Jak zostać mieszkańcem domu pomocy społecznej?

Uwaga! Przyznane dodatki pieniężne: pielęgnacyjny, dla sieroty zupełnej, 
kombatancki, kompensacyjny są wliczane do dochodu mieszkańca.
2. Małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, wnuki - wg umowy zawartej pomiędzy rodziną,
a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 300% 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca 
po wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium (tj. 2103 zł 
ponieważ  kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł)
- w przypadku osoby w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy 
niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu 
pozostająca po wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie (tj. 1584 zł, ponieważ kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 
wynosi 528 zł) lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej 
wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej.
3. Gmina z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim 
miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi 
przez mieszkańca i rodzinę.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2019 rok 
wynosi:
- Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie - 3862 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 3640 zł
4. Inne osoby

Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RYJEWIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE
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Pomoc od Zakonu Joannitów

Dary dla Domu Pomocy Społecznej
Dr Christian Meyl 

z Zakonu Joanni-
tów przywiózł dary 
dla mieszkańców 
Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kwidzy-
nie. Do DPS trafi-
ły między innymi 
nowa pościel oraz 
fartuchy. Przed-
stawiciel zakonu 
zapowiada kolejną 
wizytę z darami 
w marcu. Dr Chri-
stian Meyl od wielu 
lat pomaga nie tyl-
ko jako przedsta-
wiciel zakonu, ale 
także jako osoba 
prywatna.

- Mam bardzo dobre kontak-
ty z osobą, która bardzo chciała 
wspierać takie instytucje jak 
domy pomocy społecznej i ho-
spicja. Jest to więc prezent od 
pewnej firmy, która angażuje 
się w pomoc charytatywną. 
Przywieźliśmy pościel i far-
tuchy. Będę w Kwidzynie 
w marcu i ponownie 
przywiozę kolejne 
rzeczy, w tym 
ręczniki, które 
przydadzą się 
w takich in-
stytucjach jak 
dom pomocy 
społecznej czy 
hospicjum. Może 
to być nawet 500 
sztuk, o ile będzie taka 
potrzeba - twierdzi dr Chri-
stian Meyl.

Joanna Stasińska, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie, cieszy się z pomocy, 
która trafiła do placówki.

- 
W 

imieniu mieszkańców i pra-
cowników bardzo dziękujemy 
za przekazane dary. To nie 
pierwsze wsparcie, które tra-
fia do naszego domu ze stro-

ny pana doktora Christiana 
Meyla i Zakonu Joannitów. 
Współpraca trwa od wielu lat 
i oczywiście chcemy ją konty-
nuować - podkreśla Joanna 
Stasińska.

Dr Christian Meyl często 
sam zbiera środki i szuka 

możliwości ich pozyskiwania od 
innych osób oraz instytucji. Od 
lat osobiście angażuje się także 
w pomoc dla dzieci z ukraiń-
skiego Baru. To partnerskie 
miasto Kwidzyna. W 2015 roku 
dr Christian Meyl otrzymał 
z rąk burmistrza Kwidzyna 

tytuł Człowieka Roku. Zakon 
Joannitów, który reprezentuje 
dr Christian Meyl, na stałe 
już zagościł w Kwidzynie. 
Razem z samorządem miasta i 
przy współpracy Towarzystwa 
Kulturalnego Mniejszości Nie-
mieckiej „Ojczyzna” prowadzi 

stację socjalną. Stacja poma-
ga między innymi osobom 
starszym, obłożnie chorym 
oraz niepełnosprawnym. Po-
trzebujący mieszkańcy mogą 
korzystać z usług apteki funk-
cjonującej w jej ramach. 

                                      (jk)

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie otrzymali nową pościel. To jeden z darów, który przywiózł dr Christian Meyl z Zakonu Joannitów i przekazał je na ręce Joanny Stasińskiej, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie.                                                                                                                                                                                                                                                             Zdjęcia: JK
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Pieniądze na turnusy i środki ortopedyczne

Można przez internet 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych umożliwił składanie wniosków 
dotyczących dofinansowania do turnusów rehabi-
litacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortope-
dycznych drogą elektroniczną. Renata Majda, kie-
rownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
podkreśla, że system działa od początku roku.

- Wnioski o dofinansowanie 
do uczestnictwa w turnusach re-
habilitacyjnych oraz do zakupu 
przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych umożli-
wia Systemu Obsługi Wsparcia 
SOW. Jest on darmowy. Elektro-
niczny wniosek  można złożyć w  
każdym dniu, także wolnym od 
pracy i o każdej godzinie. System 
działa bowiem 24 godziny na 
dobę, 365 dni w roku. Potrzebny 
jest jedynie dostęp do internetu 
- informuje Renata Majda. 

System działa pod adresem: 
ww.sow.pfron.org.pl. Profil za-
ufany, czyli identyfikacja elek-

troniczna, dzięki której można 
potwierdzić swoją tożsamość w 
internecie, można potwierdzić 
w wielu instytucjach oraz on-
line przy pomocy dziesięciu 
różnych banków. PFRON przy-
gotował materiał w serwisie 
YouTube, w którym wyjaśniono 
w przystępny sposób w jaki 
można to zrobić (www.youtube.
com/watch?v=OnHWBuFV_
bY&feature=youtu.be). Można 
także skorzystać z kreatora, 
który usprawnia proces składa-
nia wniosku (www.sow.pfron.
org.pl/wnioskodawca/kreator).                                                                                           
                                          (op)

Osoby, które chcą uzyskać w tej sprawie pomoc 
lub także w innych sprawach mogą kontaktować 
się z PFRON za pomocą bezpłatnej infolinii: 800 889 
777 (czynna w dni robocze, w godz. 9.00 -17.00).

Świętowali w Dniu Babci i Dziadka

Bawili się w centrum seniora
Członkowie Stowa-

rzyszenia Seniorzy 
50+ w Kwidzynie 
bawili się podczas 
Dnia Babci i Dziad-
ka. Impreza odbyła 
się w Kwidzyńskim 
Centrum Seniora.

- Świętujemy i pięknie 
się bawimy, bo wciąż mamy 
dużo chęci i siły. Grupa 
członków naszego stowarzy-
szenia zmobilizowała swo-
je kulinarne umiejętności, 
przysparzając tym samym 
dużo radości. Wybór potraw 
był tak szeroki, że byliśmy 
konkurencją dla niejednej 
restauracji. Delektowali-
śmy się rarytasami. Jednak 
najważniejsze, że byliśmy 
razem i spędziliśmy ze sobą 
piękny czas. Ponieważ pa-
nowie byli w mniejszości, 
to mieli nie lada zadanie: 
wykazać się jako tancerze. 
Dali radę, prawie każda 
koleżanka zaliczyła taniec 
z którymś z kolegów - re-
lacjonuje Joanna Cichorek, 
wiceprezes Stowarzyszenia 
Seniorzy 50+ w Kwidzynie. 

Organizacja działa for-
malnie od 16 października 
2012 roku. Stowarzyszeniem 
kieruje Ewa Stec. Seniorzy 

Członkowie Stowarzyszenia Seniorzy 50+ w Kwidzynie bawili się podczas Dnia Babci i Dziadka.                                                    Zdjęcia: Roman Wiśniewski

Seniorzy twierdzą, że wybór potraw był tak szeroki, że byliby konkurencją dla niejednej restauracji.

- Świętujemy i pięknie się bawimy, bo wciąż mamy 
dużo chęci i siły - twierdzi Joanna Cichorek, wicepre-
zes Stowarzyszenie Seniorzy 50+ w Kwidzynie. 

bardzo aktywnie działają na 
rzecz innych mieszkańców 
miasta i powiatu kwidzyń-
skiego, organizując wiele 
różnych spotkań, zajęć re-
kreacyjnych oraz imprez. 
Członkowie stowarzyszenia 
czynnie angażuje się między 

innymi w działania Kwi-
dzyńskiej Rady Seniorów 
i Powiślańskiej Lokalnej 
Grupy Działania. Stowa-
rzyszenie Seniorzy 50+ w 
Kwidzynie zrzesza ponad 
200 osób.

                                   (jk)

Biuro Stowarzyszenia 
Seniorzy 50+ mieści się 
w budynku przy Placu 
Plebiscytowym 2 w Kwi-
dzynie (pokój 46, drugie 
piętro). Biuro czynne jest 
we wtorki i piątki w godz. 
od 10.00 do 12.00. 

seniorzy.kwidzyn@gmail.com

www.seniorzy.ckj.edu.pl

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, wyko-
nany podczas zajęć prowadzonych w Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. WTZ 
prowadzi Fundacja „Misericordia” w Kwidzynie.  

                    Górki 4  82-500 Kwidzyn
                 tel./faks  55 279 35 64
             e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
          www.fundacjamisericordia.plEwa Stec, prezes Stowarzyszenia Seniorzy 50+ w Kwidzynie, razem z innymi uczestniczkami, podczas świętowania Dnia Babci i Dziadka.

www.seniorzy.ckj.edu.pl



                            ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  

Placówki wsparcia dziennego funkcjonują w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katoli-
ckich. Zapewniają pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, organizują czas wolny, 
rozwijaj1 zainteresowania, w tym taneczne, wokalne, teatralne i sportowe. Placówki 
wsparcia dziennego są także organizatorem wypoczynku, między innymi półzimowisk, 
półkolonii, wycieczek oraz rajdów. Odbywają się w nich również zajęcia socjoterapeu-
tyczne. W placówkach zapewniane jest też wsparcie wychowawcze, oparte na stałej 
współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka. Placówki 
działająw trzech miejscach na terenie Kwidzyna.

                                               
                                                 ul. Hallera 5, od 12.00 do 17.00 
                                                ul. Miłosna 1, od 14.30 do 18.30 
                                                  (dzieci dowożone są busem).
                                   ul. Braterstwa Narodów 59, od  12.00 do 17.00
                                (wszystkie placówki funkcjonują od poniedziałku do piątku)

                                      Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
                                                        82-500 Kwidzyn 
                                              ul. Braterstwa Narodów 59 
                                                      tel. 55 279 70 13
                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl

 Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie

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 dusz-
pasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-oświatową. 

Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Po-
siada 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 fryzjerski 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 niepełnosprawnych (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 udziela Anna Flader, 
pracownik socjalny. 

Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostka 
organizacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle 
psychicznie chorych i niepełnosprawnych 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 mieszkańców 
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 Spo-
łecznej w Ryjewie położony jest na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Dom 
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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 
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 związane 
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 nauczycielom w wyborze kie-
runku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, związanej 
z wychowaniem i kształceniem. 

                                             Malbork,  ul. Armii Krajowej 70
                                                   55 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

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 
Kwidzynie 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 29.01.20 VI

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.

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00



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, czwartki i pi¹tki od 13.00 do 14.00. Le-
karstwa 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 wychowawców. Stowarzyszenie 
prowadzi działania obejmujące bezpośrednią pomoc terapeutyczną, udziela 
wsparcia, jak również organizuje szkolenia i konsultacje dla rodziców, wychowawców
i innych osób mających styczność z osobami z autyzmem. 

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 abstynencji w życiu codziennym, spę-
dzanie 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 Abstynenta. 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

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-terapeutyczne, 
opracowane dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 2017/2018 to: 
Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Oddział Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy 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 upośledze-
niem umysłowym w stopniu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem 
umysłowym oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym 
i sprzężonymi niepełnosprawnościami w tym też z autyzmem), Gimnazjum (uczniowie z lekkim 
upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i 
sprzężonymi niepełnosprawnościami) 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 intelektualnie, 
w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem. 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 rozwojowego 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. Stowarzyszenie 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 nowotwo-
row¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od 
lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ pielêgniarek 
i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. Prowadzeniem placówki 
zajhmuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie. 

                            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 +”

   e-mail: iwetka1974@wp.pl, tel. 603 969 555
               ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                  stowarzyszeniesnoa@gmail.com

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna
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Seniorzy w Teatrze Muzycznym w Gdyni

Przeboje z tamtych lat
Grupa seniorów z kwidzyńskiego Stowarzyszenia Seniorzy 50+ 

wybrała się na Koncert Sylwestrowy na Bis do Teatru Muzycz-
nego w Gdyni. Joanna Cichorek, wiceprezes stowarzyszenia, 
twierdzi, że uczestnicy koncertu wybrali tematykę polskich lat 
60. oraz gorące rytmy muzyki latynoskiej.

- Chyba wszystkim przy-
padło to do gustu. Słuchając 
przebojów Breakout, Niebie-
sko-Czarnych, Czerwonych 
Gitar, Skaldów czy Filipinek 
przypomnieliśmy sobie lata 
młodości. „Dziwny jest ten 
świat” przypomniał nam 
Czesława Niemena i ponad-
czasowe słowa jego piosenki. 
Nie zabrakło też Wojciecha 
Młynarskiego z tamtych lat.

Po przerwie akcenty z 
Ameryki Południowej rozpo-
częła muzyka z repertuaru 
Vangelisa - 1492 Conquest 
of Paradise z Kolumbem 

wkraczającym w świat In-
dian z ich kulturą i tańcami. 
„El Condor Pasa” - czyli lot 
kondora z elementami baletu 
i tańca na linach nad sceną 
pokazało jak odbiegający od 
naszej kultury jest tamten 
świat. Odmienny, ale za-
chwycający. Występujący na 
scenie Akrobatyczny Teatr 
Tańca Mira Art oraz zespół 
Teatru Muzycznego pokazał 
nam też świat salsy, samby 
oraz karnawału w Rio. A 
to wszystko poprowadzili 
z humorem i pewną dozą 
ekstrawagancji Jakub Bru-

cheiser i Ewa Walczak. Już 
teraz jesteśmy ciekawi co 
w koncercie sylwestrowym 
będzie za rok. Udział w nim 
obiecaliśmy występującym 
artystom – zapowiada Joan-
na Cichorek.

Członkowie Stowarzysze-
nia Seniorzy 50+ w Kwi-
dzynie rozpoczęli pierwszy 
miesiąc bardzo aktywnie i nie 
zamierzając zwalniać kroku. 
Już zapowiadają kolejne wy-
jazdy, wycieczki i organizację 
wielu różnych imprez w tym 
roku.

                                   (jk)

Grupa seniorów z kwidzyńskiego Stowarzyszenia Seniorzy 50+ wybrała się na Koncert Sylwestrowy na Bis do Teatru Muzycznego w Gdyni. 

Członkowie Stowarzyszenia Seniorzy 50+ w Kwidzynie rozpoczęli pierwszy miesiąc bardzo aktywnie i nie zamierzając zwalniać kroku.  Zdjęcia: Roman Wiśniewski

0 801 108 600 - numer infolinii Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla telefonów stacjonarnych. Poniedziałek - piątek, 
w godz. 9.00 - 15.30. 
22 50 55 670 - nadal czynny numer dla telefonów komórkowych (osoba 
telefonująca poniesie koszt tylko pierwszej minuty połączenia - zgodnie 
z cennikiem operatora). 
0 801 233 554 - (lub 22 581 84 10) - infolinia udzielająca informacji wyłącznie 
w sprawach związanych  z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
zagadnieniami Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). 
22 50 55 699 - informująca wyłącznie w sprawach związanych 
z obowiązkowymi wpłatami na PFRON oraz z zagadnieniami systemu e-PFRON, 
umożliwiającego pracodawcy przygotowanie i składanie dokumentów poprzez 
teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych.

Infolinia PFRON


