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Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne 
Wzgórze” w Ryjewie było organizatorem XVI Dnia 
Sportu i VIII Biegu Terenowego ze Stacjami. W im-
prezie uczestniczyli niepełnosprawni zawodnicy z 
26 placówek z województw pomorskiego, warmiń-
sko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Dzień 
Sportu odbył się na terenie Domu Pomocy Społecz-
nej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

              str. X i XVI

Fot. archiwum SPS „Słoneczne Wzgórze”
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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

- Celem imprezy jest inte-
gracja osób niepełnospraw-
nych ze środowiskiem oraz 
uświadomienie społeczności 
lokalnej, że ludzie niepeł-
nosprawni mają nie tylko 
takie same prawa, ale po-
siadają także predyspozycje 
do uprawiania sportu, a 
przez  to również do god-
nego życia i traktowania. 
Poprzez organizację tej im-
prezy pokazujemy, że sport 
niesie przesłanie przyjaźni, 
tolerancji oraz wzajemnego 
zrozumienia. Może być też 
pomocny w kształtowaniu 
charakteru oraz rozwijaniu 
umiejętności życia w społe-
czeństwie i integracji grup 
społecznie pokrzywdzonych. 
Sport oraz niesione przez 
niego wartości stają się 
instrumentem tworzenia 
bardziej otwartego i tole-
rancyjnego społeczeństwa 
- twierdzi Tomasz Chojna-
cki, który już kolejny rok 
przygotowuje i czuwa nad 
organizacją imprezy.

W imprezie uczestniczyło 
ok. 350 osób, w tym za-
wodnicy, opiekunowie oraz 
wolontariusze.

- W zawodach wzięli udział 
niepełnosprawni sportowcy 
reprezentujący 26 placówek 
z województw pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego i 
kujawsko - pomorskiego. 
Zawodnicy musieli przebiec 

Sportowe święto w Ryjewie

Bieg dla niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie było orga-
nizatorem XVI Dnia Sportu i VIII Biegu Terenowego ze Stacjami. W imprezie 
uczestniczyli niepełnosprawni zawodnicy z 26 placówek z województw pomor-
skiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Dzień Sportu 
odbył się na terenie Domu Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie 
pod honorowym patronatem Jerzego Godzika, starosty kwidzyńskiego. 

trasę na której przygotowa-
no różne konkurencje, w tym 
rzut lotką do tarczy, slalom 
między tyczkami, przejście 
przez szarfę, strzały na 
bramkę, przejście przez 
tunel, tor przeszkód, rzut 
piłką do kosza oraz kręgle. 
Rywalizacja odbywała się 
w dwóch kategoriach: domy 
pomocy społecznej oraz po-
zostałe ośrodki. Najlepsze 
drużyny otrzymały puchary. 
Dla każdej ekipy przygo-
towano nagrody i dyplomy 
oraz pamiątkowe koszulki 
- mówi Tomasz Chojnacki.

Nie zabrak ło Wioski 
Ollimpijskiej, w której odby-
wały się zajęcia plastyczne, 
gry, zabawy oraz konkursy 
dla osób nie biorących udzia-

łu w zawodach. Wystąpili 
też laureaci Festiwalu Pio-
senki Najmłodszych z klas 
I-III Szkoły Podstawowej w 
Ryjewie. Chętni mogli prze-
jechać się bryczką. Imprezę 
zakończył festyn integra-
cyjny połączony z zabawą 
przy muzyce. W organizacji 
imprezy uczestniczyli Dom 
Pomocy Społecznej �Sło-
neczne Wzgórze� w Ryjewie,  
Wojewódzki Zespół Szkół 
Policealnych w Sztumie, 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Ryjewie, Zespół Szkół 
w Ryjewie oraz Gminny 
Uczniowski Klub Sportowy 
�Bellator� w Ryjewie.

                                 (jk)
Fotoreportaż na str. XVI

W zawodach wzięli udział niepełnosprawni sportowcy reprezentujący 26 placówek z województw województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko 
- pomorskiego.                                                                                                                                               Fot. archiwum SPS �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie

Dary Johannitów
Pasta dla potrzebujących

- Pasta trafi do dzieci z 
najuboższych rodzin w gmi-
nach Gardeja i Ryjewo, sta-
cji socjalnych w Kwidzynie, 
Malborku i Olsztynie oraz 
domów pomocy społecznej 
w Ryjewie i Kwidzynie. 
Wartość darów to ok. 7,5 
tys. euro. Pasta pochodzi z 
niemieckiej firmy Durodont. 
Bardzo się cieszę, że po raz 
kolejny dar zakonu Johan-
nitów wspomoże najbardziej 
potrzebujących mieszkań-
ców naszego miasta i po-
wiatu - mówi Kazimierz 
Gorlewicz.

Dodaje, że w sprowadze-
nie daru już po raz kolejny 
zaangażowali się osobiście 
dr Chrystian Meyl z zakonu 
Johannitów oraz Manfred 
Ortmann, prezes Towarzy-
stwa Kulturalnego Ludności 

24 tysiące tubek pasty do zębów datarło do kwi-
dzyńskiej Fundacji �Misericordia�. To dar zakonu 
Johannitów, który trafi do najbardziej potrzebu-
jących mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Kazi-
mierz Gorlewicz, prezes fundacji, nie kryje radości z 
kolejnego już daru, który dotarł do Kwidzyna.

Niemieckiej �Ojczyzna�. 
Tradycyjnie już w sprowa-
dzeniu darów pomogła kwi-
dzyńska firma transportowa 
Adra Trans.

Zakon Johannitów na 
stałe już wrósł w krajobraz 
Kwidzyna i powiatu kwi-

dzyńskiego. W ciągu roku 
organizuje kilka transpor-
tów darów.

W kwietniu do Domu 
Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie oraz wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego 
prowadzonej przez Fun-
dację �Misericordia� tra-
fiły specjalistyczne łóżka 
dla obłożnie chorych oraz 
chodziki. Pomoc zakonu 
nie ogranicza się tylko 
do organizowania darów, 
ale ma charakter stały. 
Przykładem jest stacja 
socjalna prowadzona we 
współpracy z samorządem 
Kwidzyna. Stacja pomaga 
przede wszystkim osobom 
starszym, obłożnie chorym 
oraz niepełnosprawnym. 
Pielęgniarki pracujące 
w stacji składają rocznie 

ok. 700 wizyt w domach 
chorych i potrzebujących 
mieszkańców. Najbardziej 
potrzebujący mieszkańcy 
mogą korzystać z usług 
apteki funkcjonującej w 
ramach stacji.

                                  (jk) 

24 tysiące tubek pasty do zębów dotarło do kwidzyńskiej Fundacji �Misericordia�. To dar zakonu Johan-
nitów, który trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

Wartość darów to ok. 7,5 tys. euro. Pasta pochodzi z nie-
mieckiej firmy Durodont.
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Napisz lub zadzwoń
Wiele z tematów prezentowanych na ³amach �Obserwatora� 

dotyczy problemów osób niepe³nosprawnych oraz chorych. Do-
datek ukazuj¹cy siê co dwa tygodnie w �Kurierze 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 czasu 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

-  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 wyda-
nym przez Powiatowy Ze-
spó³ ds. Orzekania o Stop-
niu Niepe³nosprawno�ci oraz 
posiadaj¹cy dodatkowo zapis 
we wskazaniach - uczestni-
ctwo w terapii zajêciowej. 
Dzia³alno�æ warsztatu finan-
sowana jest w 90 proc. przez 
Pañstwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepe³nosprawnych. 
Pozosta³e �rodki pochodz¹ od 
samorz¹du powiatu - mówi 
Bogdan Muchowski.

Warsztat Terapii Zajêciowej 
powsta³ w pa�dzierniku 1993 
roku przy Domu Pomocy 
Spo³ecznej w Kwidzynie. Od 
pierwszego stycznia 2004 
roku prowadzi go Fundacja 
�Misericordia� w Kwidzynie, 
w zabytkowym dworku w 
Górkach. Zajêcia prowadzone 
s¹ w pracowniach terapii 
¿ycia codziennego, stolar-

skiej, ceramicznej, plastycznej, 
komputerowej, wikliniarskiej, 
redakcyjnej, artystycznej i 
ogrodniczo-gospodarczej. 
Podczas zajêæ rozwijane s¹ 
miêdzy innymi psychofizycz-
ne sprawno�ci niezbêdne w 
pracy, podstawowe, a tak¿e 
specjalistyczne umiejêtno�ci 
zawodowe. Umo¿liwiaj¹ one 
podjêcie pracy zarobkowej lub 
szkolenia zawodowego. Wobec 
wszystkich uczestników zajêæ 
terapeutycznych stosowane 
s¹ dwie formy rehabilita-
cji medycznej: kinezytera-
pia (obejmuje miêdzy innymi 
æwiczenia gimnastyczne i 
ró¿ne formy  czynnego   wy-
poczynku i relaksu) i fizyko-
terapia (elektroterapia, ter-
moterapia, �wiat³olecznictwo i 
ultrad�wiêki, magnetoterapia, 
laseroterapia). Obecnie w 
zajęciach terapeutycznych 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Górkach uczestniczy 47 nie-
pełnosprawnych. W powiecie 
funkcjonuje również drugi 
WTZ, w Ryjewie. 

                                  (jk)

Tylko tutaj osoby niepełnosprawne mogą całkowicie 
zmienić swoje życie. Warsztat 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 terapeu-
tycznych. WTZ to mo¿liwo�æ rehabilitacji zawodowej 
i spo³ecznej. W warsztacie zdobywa siê wiele umiejêt-
no�ci, które przydają się w ¿yciu codziennym oraz w 
przysz³ej pracy zawodowej. Coraz więcej uczestników 
warsztatu znajduje pracę i rozpoczyna samodzielne 
życie. Aby skorzystaæ z zajêæ, wyja�nia Bogdan Mu-
chowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w 
Górkach, nale¿y spe³niaæ pewne kryteria.

WTZ dla niepełnosprawnych
Nie siedź w domu

Warsztat Terapii Zajęciowej
Górki 4, 82-500 Kwidzyn

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

- Program Treningu Ak-
tywności Motorycznej ma 
charakter rehabilitacyjno 
- treningowy. Jest on adre-
sowany do osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, 
które z różnych przyczyn nie 
mogą brać udziału w zawo-
dach Olimpiad Specjalnych. 
Chodzi między innymi o głę-
boki stopień niepełnospraw-
ności intelektualnej, która 
uniemożliwia zrozumienie 
zasad współzawodnictwa. 
Głównym celem Ogólnopol-
skiego Dnia Treningowego 
jest umożliwienie takim oso-
bom uczestnictwa w ruchu 
Olimpiad Specjalnych. To 
także okazja do popularyza-
cji Programu Treningu Ak-
tywności Motorycznej jako 
programu rehabilitacyjnego 
dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Tego 
typu impreza to podsumo-
wanie efektów uzyskanych 
w czasie zajęć w regionach, 
a także rozpowszechnianie 
idei Olimpiad Specjalnych 
i integracja ze społeczeń-
stwem - wyjaśnia Ewa Detko 
- Traczyk z komitetu organi-
zacyjnego.

W komitecie honorowym 
znaleźli się między innymi 
Jerzy Kozdroń, poseł ziemi 
kwidzyńskiej i Kazimierz 
Gorlewicz, dyrektor domów 
pomocy społecznej w Kwi-
dzynie i Ryjewie.

W organizacji pomagali 
także mł. insp. Wojciech 

Ćwiczyli niepełnosprawni

Ogólnopolski dzień treningowy
Niepełnosprawni z całego kraju uczestniczyli w Ogólnopolskim Dniu Trenin-
gowym w Gdańsku. Impreza odbyła się w hali widowiskowo sportowej AWFiS. 
Patronat nad nią objął Leszek Blanik, ambasador Olimpiad Specjalnych. Or-
ganizatorem był pomorski oddział Olimpiad Specjalnych. Podczas imprezy nie 
zabrakło kwidzyńskich akcentów. W organizację włączyły się sekcje Olimpiad 
Specjanych Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie oraz 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach. WTZ prowadzony jest przez kwidzyń-
ską Fundację �Misericordia�. 

Lorek, mł. insp. Mirosław 
Iljin i st. strażnik Mariusz 
Gołębiewski, strażnicy miej-
scy z Kwidzyna, działający 
w ramach organizacji Bieg 
z Pochodnią Strzegących 
Prawa na rzecz Olimpiad 

Specjalnych. To światowy 
ruch zrzeszający osoby na 
co dzień strzegące prawa. To 
głównie policjanci, żandarmi 
wojskowi, strażnicy miejscy, 
sędziowie, prokuratorzy, ad-
wokaci oraz strażacy. 

Początki działalności pomorskiego oddziału Olimpiad Spe-
cjalnych sięgają 1992 r. Obecnie w województwie pomorskim 
działa 21 sekcji, w których trenuje 435 zawodników. W oddziale 
działa 30 trenerów, 60 stałych wolontariuszy oraz 280 członków 
stowarzyszenia. W skład Komitetu Regionalnego Olimpiad 
Specjalnych wchodzi 9 osób. Oddział Pomorski był organizato-
rem wielu imprez w różnych dyscyplinach sportu, takich jak: 
jazda konna, badminton, gimnastyka, hokej halowy, lekko-
atletyka, kolarstwo i kajakarstwo, którego pomorski oddział 
jest prekursorem. Nasi zawodnicy dzięki ruchowi Olimpiad 
Specjalnych uczestniczyli w wielu imprezach rangi światowej 
- m.in. Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w USA, Irlandii i 
Szanghaju. Obecnie przygotowują się do udziału w Igrzyskach 
w Grecji. Położenie województwa pozwala także na rozwijanie 
takich dyscyplin jak kajakarstwo i żeglarstwo.

Wolontariusze i organizatorzy, także z Kwidzyna,  z Leszkiem Blanikiem, ambasadorem Olimpiad Specjalnych podczas Ogólnopolskiego Dnia Treningowego w Gdań-
sku.                                                                                                                                                                                                                      Fot. archiwum

Program Treningu Aktywności Motorycznej ma charakter rehabilitacyjno - treningowy. Jest on adresowany 
do osób z niepełnosprawnością intelektualną, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w zawodach 
Olimpiad Specjalnych.                                                                                   Fot. Katarzyna Fabjańczyk
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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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- Dni Otwarte to nie tyl-
ko pokazanie metod, które 
stosujemy w naszej pracy. 
Chcieliśmy, aby każdy kto 
nas odwiedzi, poczuł się w 
ośrodku jak w domu -  bez-
piecznie i przyjemnie. Zdecy-
dowaliśmy się na dwudniowe 
zajęcia z możliwością noclegu 
w szkolnym internacie. Po-
zwoliło to przede wszystkim 
rodzicom na zintegrowanie 
się. Kontakt z pracownikami 
ośrodka, poza wykładami i 
zajęciami, pozwolił na bliższe 
poznanie się, a dyskusje w 
kuluarach pozwoliły poru-
szyć problemy, o których 
trudno mówić na forum. Dla 
rodziców niezwykle cennym 
doświadczeniem była moż-
liwość rozmowy z innymi, 
którzy mają podobne prob-
lemy. Zastanawiając się nad 
organizacją Dni Otwartych, 
chcieliśmy nie tylko przed-
stawić ośrodek i to co w 
nim codziennie robimy, ale 
także pokazać rodzicom, w 
jaki sposób mogą poprzez 
zabawę uczyć swoje dzie-
ci. Zorganizowaliśmy więc 
wspólne warsztaty i zabawy 
dla dzieci i ich rodziców 
- mówi Marcin Ostrowski, 
wicedyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Barcicach.

Podczas pierwszego dnia 
imprezy uczniowie zapre-
zentowali przestawienie 
teatralne �Matka�, w formie 
pantomimy. Jego przesła-
niem było kształtowanie 
postaw proekologicznych. 
Dla rodziców zorganizowa-
no warsztaty �Seksualność 
osób niepełnosprawnych�. 
Poprowadziła je Kinga Jama 
z Poznańskiego Centrum 
Edukacji i Terapii Rodziny. 
Centrum Kreatywnej Za-
bawy GAMA przygotowało 
dla dzieci wiele atrakcji, w 
tym niespodzianki, dzięki 
którym mogły poznawać 
świat kolorów. Wspólnie z 
wolontariuszami z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Kwi-
dzynie młodsze dzieci zapro-
szono do udziału w zajęciach 
prowadzonych według Me-
tody Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne. 

- Po zajęciach oraz w prze-
rwie pomiędzy nimi rodzice 
i dzieci mogli posiedzieć w 
kawiarence lub skorzystać 
z porad fizjoterapeuty ze 

Dni Otwarte w Barcicach

Warsztaty dla dzieci i rodziców
Przez dwa dni rodzice dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach mogli poznawać metody 
pracy stosowane w placówce. Dni Otwarte zorganizowano nie tylko dla dzieci i rodziców, ale także pedagogów, pracowników instytucji 
wspomagających rodziny oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach 
funkcjonują przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarko-
wanym i znacznym. Placówka została utworzona w 1972 r.

Organizatorzy dziękują za wsparcie organizacji 
Dni Otwartych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Barcicach. Empik w Kwidzynie 
przekazał materiały, z których wykonano wspólnie 
z dziećmi pamiątki na kiermasz, Zakłady Mięsne 
Zielińscy przekazały wędlinę i kiełbaski na ognisko, 
Piekarnia Osuch z Ryjewa przekazała pieczywo i 
słodkie bułki, Drukarnia DrukEkspres opracowała 
i wydrukowała plakaty, Centrum Gama zorganizo-
wało i przeprowadziło zabawy dla dzieci, a Galeria 
Zdrowia udzielała konsultacji, przeprowadzała 
prezentację sprzętu oraz wsparła finansowo orga-
nizację Dni Otwartych. Wsparcia udzieliło także 
Przedsiębiorstwo Budowlane Celbud.

Pomogli w organizacji

sklepu medycznego �Galerii 
Zdrowia�, który zaprezento-
wał sprzęt rehabilitacyjny. 
Można było także bezpłat-
nie zbadać stopy pod kątem 
płaskostopia. Przygotowano 
również kiermasz z pamiąt-
kami. Zwieńczeniem tego 
dnia był niezapomniany 
wieczór, który rodzice wraz 
z dziećmi spędzili przy og-
nisku, słuchając dźwię-
ków gitary - podsumowuje 
Krystyna Iljin, nauczy-
ciel Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w 
Barcicach.

Drugi dzień przyniósł 
wspólne zajęcia prowadzone 
dla rodziców i dzieci.

- Młodszym dzieciom 
szkolnym wiele radości 
przyniosły zabawy z chu-
stą animacyjną, a starsi 
mogli skorzystać z zajęć 
plastycznych oraz  warszta-
tów papieru czerpanego. 
Po wspólnych zajęciach 
rodzice brali udział w ko-
lejnych warsztatach, tym 
razem prowadzonych przez 
psychologów z ośrodka. 
Dotyczyły one problemów 
komunikacji z dzieckiem, 
reagowania na zachowania 
agresywne i zrozumienia 

tego, skąd biorą się zacho-
wania trudne. W czasie 
szkolenia dzieciom zapropo-
nowano zajęcia w plenerze. 
Mogły one skorzystać z 
zajęć z pedagogiki zabawy 
i poczuć się mieszkańcami 
kolorowej krainy �Ćwierć-
landu�. Dzieci wzięły też 
udział w mini-olimpiadzie 
sportowej. Na zakończenie 
zaproponowano rodzicom 
Leśny Bieg Patrolowy po-
przedzony pokazem udzie-
lania pierwszej pomocy - 
twierdzi Emilia Krzemińska, 
nauczyciel ośrodka.

Podczas Dni Otwartych nie zabrakło Jerzego Śniega, przewodniczącego rady powiatu kwidzyńskiego. Na 
zdjęciu z Elżbietą Polakiewicz, dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach.                                                                                          
                                                                                                   Zdjęcia: archiwum SOSW w Barcicach

Organizatorzy Dni Otwar-
tych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
w Barcicach, twierdzą, że 
impreza nie odbyłaby się, 
gdyby nie sponsorzy, którzy 
okazali wielkie serce.

- Wszystkim dzieciom, 
rodzicom, sponsorom oraz 
nauczycielom zaangażowa-
nym w nasze Dni Otwar-
te dziękujemy i jednego 
jesteśmy pewni, że tego 
typu spotkania weekendo-
we organizować będziemy 
częściej - twierdzi Marcin 
Ostrowski. 

                                (op)

Przez dwa dni rodzice dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach mogli poznawać metody pracy stosowane w placówce.
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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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Stowarzyszenie Pomo-
cy Społecznej �Słonecz-
ne Wzgórze� w Ryjewie 
było organizatorem XVI 
Dnia Sportu i VIII Biegu 
Terenowego ze Stacja-
mi. Do Ryjewa przyje-
chały reprezentacje do-
mów pomocy społecznej 
w Braniewie, Browinie, 
Kwidzynie, Grudziądzu,  
Damaszce, Machowinku, 
Rokocinie, Rudnie, Szpę-
gawsku, Stanisławiu, 
Starogardzie Gdańskim, 
Czarnym i Ryjewie oraz 
środowiskowe domy sa-
mopomocy w Elblągu, 
Sadlinkach, Czerninie, 
Kończewicach. Do Ryjewa 
przyjechały także repre-
zentacje Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 
w Kwidzynie, warsztatów 
terapii zajęciowej w El-
blągu, Kamienniku Wiel-
kim, Kolniku, Ryjewie 
i specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawcze w 
Barcicach, Malborku, Uś-
nicach oraz Kołozębiu.Dzień Sportu zgromadził 26 reprezentacji z trzech województw.

Otwarcie uświetnił pokaz tańca w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ryjewie. 
                                                                                                                Zdjęcia: archiwum Stowarzyszenia Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� w Ryjewie

Kazimierz Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie wręcza pierwszą nagrodę reprezen-
tantom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.

Pierwsze miejsce w kategorii domów pomocy społecznej przypadło reprezentacji Ryjewa.

W otwarciu udział wzięli między innymi Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu, Jerzy Śnieg, prze-
wodniczący rady powiatu kwidzyńskiego, Sławomir Słupczyński, wicewójt gminy Ryjewo oraz Kaziemirz 
Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie.

Stragan Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie nie narzekał na brak zainteresowania. WTZ prowadzi 
ryjewske Stowarzyszenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze�. 

Zawodnicy musieli przebiec trasę na której przygotowano różne konkurencje, w tym strzały na bramkę. 

Przejście przez tunel to jedna z konkurencji biegu terenowego ze stacjami.
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