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Ponad 130 niepełnosprawnych sportowców wzięło udział w VI Unijnym Bie-
gu Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Kwidzynie. Impreza towarzy-
szyła VIII Unijnemu Ogólnopolskiemu Biegowi Ulicznemu. Jego organizato-
rem jest Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” . Organizatorem biegu dla 
niepełnosprawnych był Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Podobnie  jak 
w ubiegłym roku, zwycięzcą biegu, w kategorii mężczyzn po 18 roku życia, 
został Artur Jurczak z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzo-
nym przez kwidzyńską Fundację „Misericordia”. Wśród pań powyżej 18 lat 
najlepsza okazała się Patrycja Zdunek z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryje-
wie.
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Mężczyźni po 18 roku życia
I miejsce - Artur Jurczak z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach
II Miejsce - Konrad Stachewicz z Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie
III miejsce - Piotr Koński z Domu Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie
Kobiety po 18 roku życia
I miejsce - Patrycja Zdunek z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie
II miejsce - Agnieszka Karpińska - Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie
III miejsce - Iwona Walkowska Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie 
Kobiety do 18 roku życia
I miejsce - Sandra Grzeskowiak z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Kwidzynie
II miejsce - Agnieszka Mileszko z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Kwidzynie 
III miejsce - Elżbieta Spyt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie 
Wózki pchane dziecięce
I miejsce - Łukasz Sobieraj z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczego w 
Okrągłej Łące
II miejsce - Katarzyna Słysz z Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Kwidzynie 
III miejsce - Oskar Szemraj z Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Kwidzynie 
Wózki ręczne
I miejsce - Kamil Drelich z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
w Okrągłej Łące
II miejsce - Karolina Bojanowska z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie 
III Miejsce - Elżbieta Cesarczyk z Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
w Kwidzynie
Wózki elektryczne
I miejsce - Leon Kobzan - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie
II miejsce - Celina Kobzan - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Artur Jurczak i Patrycja Zdunek najlepsi

 Unijny bieg                        
 dla niepełnosprawnych

Ponad 130 niepełnospraw-
nych sportowców wzięło udział 
w VI Unijnym Biegu Osób Nie-
pełnosprawnych, który odbył się 
w Kwidzynie. Impreza towarzy-
szyła VIII Unijnemu Ogólnopol-
skiemu Biegowi Ulicznemu. Jego 
organizatorem jest Kwidzyński 
Klub Lekkoatletyczny �Rodło� 
w Kwidzynie. Organizatorem 
biegu dla niepełnosprawnych 
był Dom Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie. Podobnie jak w 
ubiegłym roku, zwycięzcą biegu 
w kategorii mężczyzn po 18 roku 
życia został Artur Jurczak z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Górkach, prowadzonego przez 
kwidzyńską Fundację �Miseri-
cordia�. Wśród pań powyżej 18 
lat najlepsza okazała się Patry-
cja Zdunek z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Ryjewie.

- Miałem złamaną rękę w 
łokciu, ale jest już prawie do-
brze. Czeka mnie jeszcze kolejny 
zabieg, ale postanowiłem wziąć 
udział w biegu. Trenowałem 
przed biegiem ponad miesiąc 
i bardzo się cieszę, że kolejny 
raz wygrałem -  mówi Artur 
Jurczak.

Niepełnosprawni startowali 
w kilku kategoriach, w tym w 

kategorii wózków pchanych 
ręcznie, ręcznych i elektrycz-
nych. Najstarszym zawodni-
kiem Unijnego Biegu Osób 
Niepełnosprawnych okazał się 
Marian Dzionek z Domu Pomocy 
Społecznej w Stegnie, natomiast 
najmłodszym Patryk Bajurka z 
Malborka. Organizatorzy wy-
różnili także najwytrwalszego 
zawodnika. Została nim Tere-
sa Podalska z Domu Pomocy 
Społecznej w Stegnie. Paweł 
Szymanek z Kwidzyna został 
najpracowitszym uczestnikiem 
Unijnego Biegu Osób Niepełno-
sprawnych.                       (jk)

Wyniki VI Unijnego Biegu Osób Niepełnosprawnych

- To dla naszych wolontariu-
szek ogromny sukces, zwłaszcza 
że do udziału w projekcie zgło-
siło się prawie tysiąc zespołów. 
To ok. dwóch tysięcy uczniów z 
całej Polski. Aby wziąć udział 
w sesji, wolontariuszki musiały 
przedstawić własne pomysły na 
działania wolontariackie oraz 
zająć się promocją jednego z 
nich. Przygotowaliśmy film o 
tym, jak nie być samotnym - 
mówi Barbara Dzich z Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawcze-
go w Kwidzynie, która opiekuje 
się wolontariuszkami.

Sukces wolontariuszek z MOW

Popracują w parlamencie
Karolina Warachowska i Weronika Pruszyńska 
będą reprezentowały wolontariuszki z Młodzieżowe-
go Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie podczas 
Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Sesja odbędzie się 1 
czerwca w Warszawie. Organizatorzy siedemnastej 
już sesji to Kancelaria Sejmu, Fundacja Centrum 
Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacja Projekt: Pol-
ska i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zapewnie-
nie udziału w sesji nie było sprawą prostą. Wolonta-
riuszki musiały  zrealizować wiele zadań i zapropo-
nować różne formy działań wolontariackich.

460 młodych posłanek i po-
słów będzie debatowało na 
temat rozwijania aktywności 
społecznej i wolontariatu wśród 
młodych ludzi. Wcześniej 60 
młodzieżowych parlamentarzy-
stów przygotuje podstawę do 
dyskusji, którą będzie projekt 
uchwały sejmowej. Wszyscy 
posłowie i posłanki wezmą 
udział w warsztatach tema-
tycznych, przygotowanych przez 

największe polskie organizacje 
pozarządowe.

2011 rok został ustanowiony 
Europejskim Rokiem Wolonta-
riatu. Dzięki temu w większym 
stopniu ma być rozpowszech-
nianie i zwiększanie wiedzy o 
wolontariacie i działaniach spo-
łecznych. Według organizatorów 
dzięki finansowemu wsparciu 
Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej i europejskiego programu 
�Młodzież w działaniu� Sejm 
Dzieci i Młodzieży nie ograniczy 
swoich działań tylko do jednego 
spotkania. Na listopad zaplano-

wano konferencję �Wolontariat 
młodych�, podczas której pod-
sumowana zostanie całoroczna 
praca. W Młodzieżowym Ośrod-
ku Wychowawczym w Kwidzynie 
działa ok. 30 wolontariuszek, 
które pomagają chorym i niepeł-
nosprawnym w różnego rodzaju 
placówkach, w tym hospicjum 
oraz Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie.

                                       (jk)

Wolontariuszka Karolina Warachowska

Weronika Pruszyńska pomaga między innymi w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
                                                                                                                              Fot. archiwum MOW 

Ponad 130 niepełnosprawnych sportowców wzięło udział w VI Unijnym Biegu Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Kwidzynie. Zawodnicy nie oszczędzali 
sił.                                                                                                                                                                                                            Fot. Jacek Kluczkowski
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Napisz lub zadzwoń
Wiele z tematów prezentowanych na ³amach �Obser-

watora� dotyczy problemów osób niepe³nosprawnych oraz 
chorych. Dodatek ukazuj¹cy siê co dwa tygodnie w �Kurie-
rze Kwidzyñskim� po�wiêcony  jest szeroko rozumianym 
problemom spo³ecznym. Pismo pe³ni tak¿e rolê swego 
rodzaju niezbêdnika, który pomaga znale�æ informacje na 
temat  zasi³ków, dodatków, stypendiów oraz innych �róde³ 
pomocy finansowej,  a tak¿e porad w rozwi¹zywaniu 
trudnych problemów  osobistych. �Obserwator� to pismo, 
którego celem jest równie¿ promowanie dzia³añ s³u¿¹cych 
innym. Z powodu wrodzonej skromno�ci oraz braku cza-
su nie wszyscy jednak dziel¹ siê swoimi dokonaniami. 
Zachêcamy zatem do wspó³redagowania �Obserwatora�. 
Zg³aszajcie nam swoje dokonania, pomys³y a tak¿e uwagi 
na temat poruszanych na jego ³amach tre�ci. Zadzwoñ lub 
napisz: �Obserwator�, Górki 4. 82-500 Kwidzyn, tel./faks  
055 279 35 64. e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

0 800 533 335 to numer telefonu bezpłatnej, ogólno-
polskiej, informacyjnej linii telefonicznej Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzwo-
niąc z telefonu stacjonarnego można uzyskać informacje 
między innymi na temat uprawnień osób niepełnospraw-
nych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień 
związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 
oraz wskaże ścieżki załatwiania różnych spraw, między 
innymi turnusów rehabilitacyjnych. Pod numerem bez-
płatnej linii będzie można także uzyskać dane teleadre-
sowe wszystkich oddziałów PFRON oraz powiatowych 
centrów pomocy rodzinie oraz zapoznać się z programami 
skierowanymi do osób indywidualnych. Idla Osób Nie-
pełnosprawnych�. Infolinia funkcjonuje od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10.00 � 18.00.

Infolinia PFRON

W sklepach medycznych można nabyć sprzęt reha-
bilitacyjny i środki ortopedyczne (wózki inwalidz-
kie, kule, balkoniki, materace przeciwodleżynowe 
itp.) oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat 
możliwości dofinansowania zakupu z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przypominamy

-  U c z e s t n i k a m i  w a r -
sztatu mog¹ zostaæ osoby 
niepe³nosprawne posiadaj¹ce 
znaczny lub umiarkowany stopieñ 
niepe³nosprawno�ci w orzeczeniu 
o stopniu niepe³nosprawno�ci 
wydanym przez Powiatowy 
Zespó³ ds. Orzekania o Stop-
niu Niepe³nosprawno�ci oraz 
posiadaj¹cy dodatkowo zapis 
we wskazaniach - uczestnictwo 
w terapii zajêciowej. Dzia³alno�æ 
warsztatu finansowana jest 
w 90 proc. przez Pañstwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepe³nosprawnych. Pozosta³e 
�rodki pochodz¹ od samorz¹du 
powiatu - mówi Bogdan Mu-
chowski.

Warsztat Terapii Zajêciowej 
powsta³ w pa�dzierniku 1993 
roku przy Domu Pomocy 
Spo³ecznej w Kwidzynie. Od 
pierwszego stycznia 2004 roku 
prowadzi go Fundacja �Miseri-
cordia� w Kwidzynie, w zabyt-
kowym dworku w Górkach. 
Zajêcia prowadzone s¹ w pra-
cowniach terapii ¿ycia codzien-
nego, stolarskiej, ceramicznej, 
plastycznej, komputerowej, 
wikliniarskiej, redakcyjnej, ar-
tystycznej i ogrodniczo-gospo-
darczej. Podczas zajêæ rozwija-
ne s¹ miêdzy innymi psychofi-
zyczne sprawno�ci niezbêdne 
w pracy, podstawowe, a tak¿e 
specjalistyczne umiejêtno�ci 

Tylko tutaj osoby niepełnosprawne mogą całkowicie zmienić swoje życie. Warsz-
tat Terapii Zajêciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację �Misericor-
dia�, to możliwość odkrywania ukrytych zdolności i realizacji marzeń, które 
wydają się początkowo prawie nierealne. Fundacja od kilkunastu lat zachęca 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego do uczestnictwa w 
zajęciach terapeutycznych. WTZ to mo¿liwo�æ rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. 
W warsztacie zdobywa siê wiele umiejêtno�ci, które przydają się w ¿yciu codzien-
nym oraz w przysz³ej pracy zawodowej. Coraz więcej uczestników warsztatu 
znajduje pracę i rozpoczyna samodzielne życie. Aby skorzystaæ z zajêæ, wyja�nia 
Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w Górkach, nale¿y 
spe³niaæ pewne kryteria.

zawodowe. Umo¿liwiaj¹ one 
podjêcie pracy zarobkowej 
lub szkolenia zawodowego. 
Wobec wszystkich uczestni-
ków zajêæ terapeutycznych 
stosowane s¹ dwie formy re-
habilitacji medycznej: kine-
zyterapia (obejmuje miêdzy 
innymi æwiczenia gimnastycz-
ne i ró¿ne formy  czynnego   
wypoczynku i relaksu) i fizy-

koterapia (elektroterapia, ter-
moterapia, �wiat³olecznictwo 
i ultrad�wiêki, magnetotera-
pia, laseroterapia). Obecnie 
w zajęciach terapeutycznych 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Górkach uczestniczy 47 nie-
pełnosprawnych. W powiecie 
funkcjonuje również drugi 
WTZ, w Ryjewie. 

                                  (jk)

Warsztat Terapii Zajêciowej powsta³ w pa�dzierniku 1993 roku przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Kwidzynie. Od 1 stycznia 2004 roku prowadzi go Fundacja 
�Misericordia� w Kwidzynie, w zabytkowym dworku w Górkach. 

Zajêcia prowadzone s¹ w pracowniach terapii ¿ycia codziennego, stolarskiej, ceramicznej, plastycznej, 
komputerowej, wikliniarskiej, redakcyjnej, artystyczneji ogrodniczo-gospodarczej. Na zdjęciu: zajęcia w 
pracowni terapii ¿ycia codziennego. 

Warsztat Terapii Zajęciowej
Górki 4, 82-500 Kwidzyn

tel./faks  55 279 35 64
e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

Przygotują do życia i pracy
Warsztat czeka na niepełnosprawnych

Wnioski, w ramach programu �Wczesna pomoc dziecku 
niepełnosprawnemu�, będą przyjmowane  do 13 maja . Pro-
gram realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych ma zapewniać pomoc rodzicom 
(opiekunom prawnym) w procesie adaptacji do życia, wyni-
kającego z faktu wychowywania dziecka niepełnosprawnego. 
Realizacja programu ma potrwać do końca bieżącego roku. 
Pomocą mogą zostać objęte dzieci niepełnosprawne do 7 lat, 
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich rodzice 
lub opiekunowie prawni, a także dzieci niepełnosprawne 
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które w trakcie 
realizacji zadania w danym roku kalendarzowym ukończyły 7 
lat oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni. Pomoc finansowa 
udzielana jest między innymi na pokrycie kosztów prowadze-
nia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem 
rehabilitacji medycznej) oraz organizowanie i prowadzenie 
kursów i szkoleń dla rodziców (opiekunów prawnych), grup 
środowiskowego wsparcia dla rodziców i opiekunów praw-
nych dzieci niepełnosprawnych, indywidualnych zajęć w 
celu nabywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania. Dofinansowanie dotyczy 
też zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych do reali-
zacji zadania. Szczegółowe informacje na temat programu 
oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie Oddziału 
Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych w Gdańsku przy ulicy Bażyńskiego 32 (tel. 
058 554 85 16) lub innych Oddziałach Funduszu, na stronie 
internetowej www.pfron.org.pl oraz w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przy ulicy Grudziądzkiej 30, 
tel. 055 279 99 15,  055 646 18 00. 

Wczesna pomoc dziecku
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Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej
Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiega-

jącej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej opiekuna prawnego, złożonego 
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.

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)
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 250% kryte-

rium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po 
wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium (tj. 1192,50 zł ponieważ  
kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł)

* w przypadku osoby w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 
250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca 
po wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie (tj. 877,50 zł ponieważ kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 351 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 mie-
sięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy  społecznej a opłatami wnoszonymi przez 
mieszkańca i rodzinę.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 2011 roku wynosi:
* Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie - 2357 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 2419 zł
4. Inne osoby
     
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 

Rodzinie, 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.

 Domy pomocy społecznej - kto może zostać mieszkańcem?

Procedury przyjęcia i opłaty
Na terenie powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej podległe orga-
nizacyjnie  Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie. Domy spełniają obowiązu-
jące 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 19 października 2005 r. Dom 
Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie przeznaczony jest dla osób 
intelektualnie niepełnosprawnych i chorych psychicznie, natomiast Dom 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie jest jednostką orga-
nizacyjną powiatu kwidzyńskiego. 
Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 
35-letnia tradycja i doświadczenie 
gwarantują fachową opiekę pielęg-
niarską, medyczną, rehabilitacyj-
ną, socjalną i duszpasterską oraz 
szeroka ofertę kulturalno-oświato-
wą. Dom przeznaczony jest dla 115 
przewlekle somatycznie chorych 
kobiet i mężczyzn. Posiada kom-
pletnie 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 kra-
wiecki, kaplicę, sale rehabilitacji 
i terapii zajęciowej z punktem bi-

bliotecznym oraz gabinet doraźnej 
pomocy medycznej. Bezpieczeństwo 
mieszkańcom zapewnia dodatkowo 
system przyzywowy i przeciwpo-
żarowy 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 od-
wiedzić dom. Bliższych informacji 
udzielą pracownicy socjalni: Jolan-
ta Mroczek i Anna Flader. Tel. (55) 
279-37-21, e-mail: edps.kwidzyn-
soc@powiatkwidzynski.pl

Dom Pomocy Społecznej 
,,Słoneczne Wzgórze� w Ry-
jewie jest jednostką organiza-
cyjną powiatu kwidzyńskiego, 
przeznaczoną dla osób dorosłych 
przewlekle psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych intelektualnie. 
Dom funkcjonuje już od ponad 
45 lat. Na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie znajdują się 
4 budynki mieszkalne, w których 
oferuje się pokoje 1,2,3, i 4 osobowe 
z łazienkami lub umywalkami, 
pokoje dziennego pobytu,  gabi-
nety medycznej pomocy doraźnej, 
pracownie terapeutyczne, biblio-
tekę, gabinety: rehabilitacyjny i 
fizykoterapii, salę gimnastyczną, 
pokój gościnny, pralnie podręczne 
w każdym budynku, palarnie, 
kaplicę, Salę Doświadczania Świa-
ta, warsztaty terapii zajęciowej, 
kuchnię główną oraz kuchnie 
i jadalnie w każdym budynku. 
Placówka świadczy usługi bytowe, 
opiekuńcze i wspomagające, na po-
ziomie obowiązującego standardu. 

Placówka dysponuje 180 miejsca-
mi. Opiekę mieszkańcom zapew-
nia zespół pracowników działu 
opiekuńczo-terapeutycznego, w 
tym: opiekunowie, pielęgniarki, 
pokojowe, fizjoterapeuci, pracow-
nicy socjalni, instruktorzy terapii 
zajęciowej, psycholodzy i kapelan. 
Poza tym dom zatrudnia lekarza 
rodzinnego i lekarza psychiatrę. 
Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie 
położony jest na wzgórzu, stąd 
nazwa �Słoneczne Wzgórze�.  Jest 
otoczony lasem, na jego terenie jest 
park oraz miejsca do rekreacji. Na 
terenie domu znajduje się boisko 
sportowe z bramkami, z koszami 
do gry w koszykówkę, co zachęca 
do czynnego spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu. 
Bliższych informacji udzielą pra-
cownicy socjalni Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie: Wioletta 
Kowalska, Ewelina Dysko, Iwona 
Schulz i Krzysztof Wittstock. E-
mail: dpsryjewo.socjal@poczta.fm. 
Tel. 55 277 42 36 wew. 211

Dom Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie
tel./fax:(055) 277-42-36, 277-42-57, ul. Donimirskich 6
http://dpsryjewo.fm.interia.pl, e-mail: dps.ryjewo@powiatkwidzyński.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Malborska 18
tel. (055) 279-37-21; fax (055) 279-38-67, 
http://www.dps.ckj.edu.pl, e-mail: dps.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie
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Polecamy wyroby wykonane w pracowni wikliniarskiej 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach (gmina Kwidzyn). Pie-
niądze uzyskane ze sprzedaży w całości przeznaczane są 
na rehablitację niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego, uczestników warsztatu. WTZ  prowadzony jest 
przez kwidzyńską Fundację „Misericordia” .

    Warsztat Terapii Zajęciowej
                Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                    tel./faks  55 279 35 64
                 e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
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 Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 
usług opiekuńczych. Decyzje kierujące do DPS i dotyczące odpłatności za pobyt wydają ośrodki 
pomocy z gminy, z której pochodzi osoba.  W powiecie kwidzyńskim opiekę zapewniają dwa 
domy pomocy społecznej, w Kwidzynie i Ryjewie, będące w gestii samorządu powiatowego. 

Dom Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie funkcjonuje od 1966 roku. 
To jeden z nowocześniejszych ośrodków koedukacyjnych. Przebywa w nim 180 niepełnospraw-
nych intelektualnie i chorych psychicznie osób. Wykwalifikowana kadra zapewnia konkretną 
pomoc w usamodzielnieniu się i samorealizacji.  Dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4- osobowowymi 
z łazienkami lub umywalkami. Placówka jest doskonale wyposażona. Posiada między innymi 
pokoje dziennego pobytu, gabinety medycznej pomocy doraźnej, pracownie terapeutyczne oraz 
gabinety rehabilitacji i fizykoterapii.

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie przeznaczony dla dorosłych kobiet i mężczyzn 
somatycznie, przewlekle chorych funkcjonuje od 1972 r. Przebywa w nim 115 mieszkańców. 
Dom zapewnia wysoki standard socjalno - bytowy oraz opiekę w oparciu o wykwalifikowany 
i doświadczony personel. Do dyspozycji mieszkańców są 1, 2, 3 i 4 - osobowe pokoje, w pełni 
wyposażone. Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć kulturalno-oświatowych, 
gabinetu rehabilitacji z salą gimnastyczną, kaplicy oraz usług fryzjerskich i krawieckich. Dom 
przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Dom Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie
                    82-420 Ryjewo, ul. Donimirskich 6
                     tel. 55 277 42 36, 55 277 42 57
                         dpsryjewo.fm.interia.pl
                        e-mail: dpsryjewo@poczta.fm

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Wojska Polskiego w Kwidzynie zajmuje się kształce-
niem i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacz-
nym. Kadrę pedagogiczną tworzy 35 nauczycieli i 8 wy-
chowawców. W placówce funkcjonują: Szkoła Podstawowa 
Specjalna dla dzieci z lekkim, umiarkowanym i znacznym 
upośledzeniem umysłowym, Zespoły Edukacyjno - Tera-
peutyczne oraz Gimnazjum Specjalne. W ramach ośrodka 
działa również Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształ-
ci cukierników i kucharzy małej gastronomii. Integralną 
i istotną częścią edukacji uczniów SOSW jest pomoc psy-
chologiczno - pedagogiczna i rewalidacja. Uczniowie objęci 
są nią w trakcie całego cyklu kształcenia.

     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
           im. Wojska Polskiego w Kwidzynie,
 telefon i faks 55 279 38 99 lub tel. 55 262 40 21 
   e-mail sekretariatu: SOSW_Kwidzyn@interia.pl 
e-mail dyrektora: sosw.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Barcicach funkcjonują przedszkole, szkoła podstawowa i 
gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ośrodek oferuje 
wielospecjalistyczną terapię, w tym rehabilitację narządów ruchu 
i korekcję wad postawy. Każde dziecko posiada indywidualny 
program pracy. Duży nacisk kładziony jest na nabywanie nowych 
umiejętności, utrzymanie już nabytych i wyeliminowanie zacho-
wań niepożądanych. Każde zachowanie ucznia jest analizowane 
pod kątem osiągania zaplanowanych celów terapeutycznych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
                     Telefon i faks: 55 277 1695
          e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                     www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach,        
ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 12 82 lub 55 278 20 29

        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

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 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 uza-
leżnień oraz i innymi problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom 
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 
związanej z wychowaniem i kształceniem. 

                        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kwidzynie
                                               ul. Grudziądzka 8
                               Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                              e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl
                                       http://www.powiatkwidzynski.pl
                                                    Filia w Prabutach
                                                        Ul. Reymonta 1
                                                 Tel. 055 278 21 16

Je¿eli Ty i Twoja rodzina jeste�cie w kryzysie - szukaj po-
mocy w O�rodku Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie.  Mo¿na 
tam uzyskaæ natychmiastow¹ pomoc i wsparcie, szczególnie 
wtedy, gdy wskutek przemocy, nag³ych strat, zdarzeñ losowych 
zagro¿one jest czyje� ¿ycie. 

OIK oferuje pomoc pedagogiczn¹, psychologiczn¹, prawn¹ 
oraz w zakresie poradnictwa zwi¹zanego z narkomani¹, 
problemami alkoholowymi i skutkami przemocy. Zapewnia 
krótkoterminowe schronienie (do 12 godzin).

O�rodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie 
Ul. Warszawska 14, 
Tel/faks 55 279 70 13

Email: stow.rodzin.katol@neostrada.pl
Dy¿ury interwencyjne:

poniedzia³ek 8 - 15, wtorek 8 - 18, �roda 8 - 15

 Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
  82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
 tel. 55 279 3721, faks. 55 279 38 67.

  www.powiatkwidzynski.pl
 dps.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie powstało w 1999 roku. Realizuje 
zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele działań z zakresu pomocy spo-
łecznej 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 utrzyma-
nia 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 rehabili-
tacją społeczną osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna w siedzibie centrum 
uzyska informacje na temat dofinansowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, 
rehabilitację, likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu 
się, uniemożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie. W Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie można uzyskać informacje o zasadach dofinansowania zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprawie uzyskania orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
                                                   ul. Grudziądzka 30
                             Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
                                     e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                                                pcprkwidzyn@o2.pl  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Domy pomocy społecznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki szkolno-wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek interwencji kryzysowej
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Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, dotyczący 
problemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej. 
Ukazuje się dwa razy w miesiącu.

Wydawca: 
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez 

Fundację �MISERICORDIA�
Górki 4  82-500 Kwidzyn
tel./faks  55 279 35 64
e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl

Redakcja:
Redaguje zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w składzie: 

Jacek Kluczkowski (redaktor naczelny), Anna Chęsiak i 
Marek Pielecki. 

Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne im. 
Józefa Czyżewskiego w Tczewie

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian tytułów 
nadsyłanych artykułów.

W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęciowej: prowadzony przez Stowarzy-
szenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie oraz przez Fundację �Misericordia�.
                  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
                     http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl

Placówki opiekuńczo � wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową 
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).

Hospicjum Kwidzyñskie �w. 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 Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami 
opiekuje siê zespó³ pielêgniarek i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. 

Siedziba hospicjum znajduje siê przy ul. Malborskiej 18 w Kwidzynie, tel.  55 613 
19 13 (czynny ca³¹ dobê).

Za�wiadczenie o niepe³nosprawno�ci mieszkañcy powia-
tu kwidzyñskiego mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Po-
wiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawno�ci. 
Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, takich jak korzystanie 
z rehabilitacji leczniczej, ze �wiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze, uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania z ulg i uprawnieñ. 
Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego zatrudnienia 
oraz o niepe³nosprawno�ci  dzieci do 16 roku ¿ycia.

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. Opie-
kuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Pomaga tak¿e 
osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest samodzielnie 
funkcjonowaæ. Dzia³a wspólnie ze Stowarzyszeniem Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne spotkania odbywaj¹ 
siê w ka¿d¹ pierwsz¹ �rodê miesi¹ca o godz. 14. 

 Apteka czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i 
pi¹tki od 13 do 14. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, któ-
re znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Numer 
telefonu: 55 646 1626. Adres: Kwidzyn, ul. Grudzi¹dzka 6.

Katolicki O�rodek Adopcyjno-Opiekuñczy zaprasza ma³¿eñstwa oraz osoby samotne, które pragn¹ 
stworzyæ rodzinê zastêpcz¹ dla opuszczonych i osieroconych dzieci. KOAO pomo¿e w profesjonalny 
sposób przygotowaæ kandydatów do pe³nienia nowych obowi¹zków. Prowadzi szkolenia wed³ug 
uznanego na ca³ym �wiecie specjalnego programu. 

Wszelkich informacji na temat rodzinnej opieki zastêpczej udzielaj¹ pracownicy o�rodka w 
siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbl¹skiej w Kwidzynie przy ul. Warszaw-
skiej 14, tel. 55 246 80 56 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8 do 15.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób  z Autyzmem �SNOA� w 
Kwidzynie apeluje do wszyst-
kich ludzi dobrego serca o 
wsparcie finansowe. Można 
to zrobić przekazując 1% po-
datku. Konto organizacji: Po-
wiślański Bank Spółdzielczy 
w Kwidzynie, 60 83000009 
0001 5982 2000 0010

Szczegółowych informacji 
o działalności stowarzyszenia 
udzielają: Anna Jabłońska, 
prezes (lasica2662@poczta.
onet.pl, tel. 661 707 974), 
Alicja Kłos, wiceprezes (ala-
klos@o2.pl, tel. 509 569 406) 
i Dagna Zachorowska, psy-
cholog (dzachorowska@swps.
edu.pl, tel. 502 620 005).

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie Filia dla 
Niepe³nosprawnych (ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34) 
zaprasza osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, 
terapeutów, nauczycieli oraz studentów do korzystania ze zbi-
orów bibliotecznych, w których znajduj¹ siê ksi¹¿ki mówione, 
czyli powie�ci nagrane na kasetach magnetofonowych oraz 
na płytach CD (także w formacie MP3), przeznaczone  dla 
osób niewidomych i s³abo widz¹cych. Terapeutom, nauc-
zycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę 
specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji i peda-
gogiki specjalnej. W zbiorach biblioteki znajdują się również 
czaspopisma specjalistyczne oraz materiały alternatywne, 
w tym  książki-zabawki i układanki edukacyjne. Istnieje 
mo¿liwo�æ dostarczania materia³ów bibliotecznych czyteln-
ikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania. 

Godziny otwarcia
Poniedzia³ek: od godz.10 do godz.17
Wtorek: od godz.10 do godz.17
Środa: biblioteka nieczynna
Czwartek: od godz.10 do godz.17
Pi¹tek: od godz. 8 do godz.17

                                               Placówka Rodzinna w Postolinie 
                                              82-400 Sztum, Postolin, 
                                                  tel. 55 277 52 80
                                      Placówka Rodzinna w Sadlinkach
                                                  82-522 Sadlinki, ul. Szkolna 14, 
                                                            tel. 55 275 76 67

Dla potrzeb powiatu kwidzyńskiego funkcjonują dwie placówki rodzinne, w Postolinie 
i Sadlinkach, które zapewniają opiekę 12 dzieciom z Domu Dziecka w Kwidzynie.

Siedziba Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania 
o Niepe³nosprawno�ci mie�ci siê w Malborku przy ul. 
Armii Krajowej 70, tel 55 272 3793 wew. 311. Informacje 
o dzia³alno�ci zespo³u mo¿na uzyskaæ tak¿e w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Biblioteka dla niepełnosprawnych

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Hospicjum domowe i stacjonarne

Ośrodek adopcyjny

Pomagają 
dzieciom

Ośrodek jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświa-
tową. Organem prowadządzym jest Fundacja Wspierania 
Społeczności Lokalnych �Sapere Aude� z siedzibą w Kwidzynie. 
Placówka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z wieloraką 
niepełnosprawnością, w wieku od 3 do 25 lat, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim oraz od 5 do 24 lat z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz au-
tyzmem. Placówka funkcjonuje zgodnie z kalendarzem szkolnym 
zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w godz. 
7 - 15. Podopieczni objęci są edukacją, terapią pedagogiczną, 
logopedyczną, rehabilitacyjną, opieką i wychowaniem. Ośrodek 
umożliwia uczniom nieodpłatną realizację obowiązku szkolnego 
w ramach szkoły podstawowej i gimnazjum. 

                              Okrągła Łąka 40
                           82-522 Sadlinki
                           tel.55 275 15 48
                           e-mail: orew@vp.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- 
Wychowawczy w Okrągłej Łące
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VI Unijny Bieg Osób Niepełnosprawnych

Już po raz szósty 
odbył się w Kwidzy-
nie Unijny Bieg Osób 
Niepełnosprawnych. 
Impreza towarzyszyła 
VIII Unijnemu Ogól-
nopolskiemu Biegowi 
Ulicznemu, którego 
organizatorem jest 
Kwidzyński Klub Lek-
koatletyczny �Rodło�. 
Organizatorem biegu 
dla niepełnosprawnych 
był  w tym roku Dom 
Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie.

Biegaczom dopisała pogoda. Na starcie stanęł ok. 130 niepełnosprawnych sportowców.

Na podium najlepsi biegacze w kategorii mężczyzn powyżej 18 roku życia. Artur Jurczak (pierwsze 
miejsce), Konrad Stachewicz (drugie miejsce) i Piotr Koński (trzecie miejsce).

Najlepsze biegaczki po 18 roku życia: Patrycja Zdunek (pierwsze miejsce), Agnieszka Karpińska (drugie 
miejsce) i  Iwona Walkowska (trzecie miejsce).

Sandra Grzeskowiak zwyciężyła w kategorii kobiet do 18 roku życia. Drugie miejsce zajęła Agnieszka 
Mileszko, natomiast trzecie  Elżbieta Spyt. Wszystkie zawodniczki reprezentował Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w Kwidzynie 

 Łukasz Sobieraj  zwycięzca w kategorii wózków pchanych dziecięcych. Drugie miejsce zajęła Katarzyna 
Słysz, natomiasta trzecie Oskar Szemraj.

Kamil Drelich zwyciężył w kategorii wózków ręcznych. Drugie miejsce zajęła Karolina Bojanowska. Trzecia 
na mecie była  Elżbieta Cesarczyk.

Leon Kobzan jako pierwszy dojechał na metę wózkiem elektrycznym. Celina Kobzan była druga. 

Paweł Szymanek został uznany za najbardziej 
pracowitego zawodnika.

Marian Dzionek z Domu Pomocy Społecznej 
w Stegnie odbiera medal z rąk Kazimierza 
Gorlewicza, przewodniczącego rady miejskiej 
w Kwidzynie

Patryk Bajurka z Malborka był najmłodszym 
uczestnikiem biegu.

Roman Bera, wiceburmistrz Kwidzyna, wręcza 
wyróżnienie dla Teresy Podalskiej z Domu 
Pomocy Społecznej w Stegnie, najwytrwalszej 
zawodniczki biegu.

 Zdjęcia: Jacek Kluczkowski



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /POL <FEFF005B004E006100200070006F006400730074006100770069006500200027005B004400720075006B00610072006E00690061005D0027005D00200055007300740061007700690065006E0069006100200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F300770020005000440046002000700072007A0065007A006E00610063007A006F006E00790063006800200064006F002000770079006400720075006B00F30077002000770020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E002000200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F017C006E00610020006F007400770069006500720061010700200077002000700072006F006700720061006D006900650020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000690020006E006F00770073007A0079006D002E>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1600 1600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


