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Jacek Cieśluk zdobył dwa brązowe medale podczas XIII Światowych 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w Atenach. W 
zawodach wzięło udział ok. 7 tysięcy sportowców z niepełnosprawnoś-
cią intelektualną z ponad 170 krajów. Niepełnosprawny sportowiec z 
Sekcji Olimpiad Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie 
zajął trzecie miejsce w kolarskich wyścigach na 1000 i 5000 m.
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0 800 533 335 to nu-
mer telefonu bezpłatnej, 
ogólnopolskiej, informa-
cyjnej linii telefonicznej 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Dzwoniąc 
z telefonu stacjonarnego 
można uzyskać informacje 
między innymi na temat 
uprawnień osób niepełno-
sprawnych, orzecznictwa 
rentowego i pozarento-
wego, zagadnień zwią-
zanych z zatrudnianiem 
osób niepełnosprawnych 
oraz wskaże ścieżki zała-
twiania różnych spraw, 
między innymi turnusów 
rehabilitacyjnych. Pod 
numerem bezpłatnej li-
nii będzie można także 
uzyskać dane teleadreso-
we wszystkich oddziałów 
PFRON oraz powiatowych 
centrów pomocy rodzinie 
oraz zapoznać się z pro-
gramami skierowanymi 
do osób indywidualnych. 
Idla Osób Niepełnospraw-
nych�. Infolinia funkcjo-
nuje od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00 
� 18.00.

Brązowe medale dla Jacka Cieśluka Niepełnosprawni spor-
towcy z Sekcji Olimpiad 
Specjalnych przy Domu Po-
mocy Społecznej �Słoneczne 
Wzgórze� w Ryjewie trenują 
w takich dyscyplinach,  jak 
lekkoatletyka, piłka nożna, 
hokej halowy, narciarstwo 
biegowe oraz tenis ziemny 
i stołowy. Sekcja zrzesza 
ok. 40 osób. Największe 
sukcesy to udział w Świato-
wych Zimowych Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w 
Toronto w 1997 roku, w 
których uczestniczył Ja-
cek Cieśluk oraz udział 
w Światowych Zimowych 
Igrzyskach Olimpiad Spe-
cjalnych, które odbyły się 
w Anchorage na Alasce. W 
Olimpiadzie wziął udział 
Roman Chmieliński, który 
startował w narciarstwie 
biegowym. Jedną z dyscy-
plin uprawianych przez 
sportowców z Ryjewa jest 
Program Treningu Aktyw-
ności Motorycznej Olimpiad 
Specjalnych. To program 
rehabilitacyjny, kładący 
nacisk na trening i uczest-
nictwo tych osób, które 
nie mogą brać udziału w 
oficjalnych treningach i za-
wodach z powodu współist-
niejących z upośledzeniem 
intelektualnym różnego 
typu upośledzeń fizycznych 
lub ograniczeń umysłowych, 
uniemożliwiających zro-
zumienie i przestrzeganie 
zasad współzawodnictwa 
i przepisów sportowych 
Olimpiad Specjalnych.

Sportowcy z Ryjewa

Infolinia PFRON

Niepełnosprawny kolarz z Ryjewa reprezentował Polskę

- Jestem bardzo zado-
wolony ze dobycia dwóch 
brązowych medali. Wa-
runki mieliśmy bardzo 
dobre. Rywalizacja była 
silna. Najwięcej medali 
w mojej konkurencji 
zdobyli chyba kolarze 
z Niemiec - cieszy się 
Jacek Cieśluk. 

Niepe łnosprawny 
sportowiec z Ryjewa ma 
na swoim koncie wiele 
sukcesów sportowych.

-  Serdecznie  mu 
gratulujemy tak du-
żego sukcesu. Zdoby-
cie dwóch brązowych 
medali na Światowych 
Letnich Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych 
to bardzo duże osiągnię-
cie. Osobiście zaczynam 
się martwić, że musimy 
pomyśleć o większym 
pokoju dla Jacka, gdyż 
trofea zajmują dużo 
miejsca. Puchary, dy-
plomy, medale i nagrody 
wypełniają już niemal 
cały pokój. Zabraknie 
miejsca dla Jacka - żar-
tuje Kazimierz Gorle-
wicz, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w 
Ryjewie.

Z sukcesu Jacka Cie-
śluka cieszy się także 

Jacek Cieśluk zdobył dwa brązowe medale podczas XIII Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, 
które odbyły się w Atenach. W zawodach wzięło udział ok. 7 tys. sportowców z niepełnosprawnością intelek-
tualną, z ponad 170 krajów. Niepełnosprawny sportowiec z Sekcji Olimpiad Specjalnych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie, zajął trzecie miejsce w wyścigach kolarskich na 1000 i 5000 m. Polscy reprezentanci 
Olimpiad Specjalnych zdobyli łącznie 87 medali, w tym 29 złotych, 30 srebrnych oraz 28 brązowych medali.

Józef Gutowski, wójt 
gminy Ryjewo.

- Bardzo się cieszę, że 
mamy sportowca, któ-
ry reprezentował naszą 
społeczność na imprezie 
o takiej randze. Zresztą 
to bardzo aktywny spor-
towiec, który brał udział 
w różnego rodzaju zawo-
dach. Praktycznie jeździ 
wszędzie tam, gdzie to 
możliwe. Zamówiliśmy 
dla Jacka Cieśluka dres 
reprezentanta gminy 
Ryjewo. Wręczymy go 
jak tylko będzie gotowy 
- mówi Józef Gutowski.

Przed wylotem do 
Aten wszyscy niepeł-
nosprawni sportowcy, 
w tym Jacek Cieśluk, 
spotkali się z prezy-
dentem Bronisławem 
Komorowskim. Jacek 
Cieśluk nie stroni od 
żadnej dyscypliny spor-
towej. Brał udział także 
w Światowych Zimowych 
Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych, które odby-
ły się w Toronto w 1997 
roku. Startuje w różnych 
dyscyplinach. Nie tylko 
jeździ na rowerze, ale 
także biega. 

                            (jk)

Jacek Cieśluk zdobył dwa brązowe medale podczas XIII Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w Atenach. Olimpijczyka uroczyście powitano w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie.

Gratulacje od Józefa Gutowskiego, wójta gminy Ryjewo.                                                  Zdjęcia: JK

Sukcesu Jackowi Cieślukowi gratuluje Kazimierz Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 
Ryjewie.
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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

- Na podstawie anali-
zy wydatków i złożonych 
wniosków na poszczególne 
zadania, zgodnie z ocze-
kiwaniami osób niepełno-
sprawnych oraz  na pod-
stawie opinii powiatowej 
społecznej rady do spraw 
osób niepełnosprawnych 
proponujemy przeznaczyć 
na dofinansowanie zaopa-
trzenia w sprzęt rehabili-
tacyjny, przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze 
dodatkowo kwotę ok. 71 
tys. zł. Pieniądze zabez-
pieczą potrzeby wszystkich 
osób niepełnosprawnych, 
które w tej chwili oczekują 
na dofinansowanie. Szacu-
jemy, że pozostałe środki 
zabezpieczą potrzeby nie-
pełnosprawnych do końca 
października - wyjaśnia 
Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwi-
dzynie.

Na likwidacja barier 
architektonicznych, w ko-
munikowaniu się i tech-
nicznych związanych z in-
dywidualnymi potrzebami 
osób niepełnosprawnych 
przeznaczono 10 tys. zł.

- Ze względu na ogra-
niczone środki finansowe 
planujemy zabezpieczyć 
tylko najpilniejsze potrze-
by osób niepełnospraw-
nych, czyli ze znacznym 

Więcej pieniędzy na likwidacj barier

Podzielili pieniądze z PFRON
Rada powiatu zdecydowała o podziale dodatkowych pieniędzy z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do powiatu kwidzyńskiego 
trafiło dodatkowo ponad 180 tys. zł. Pieniądze te zostaną między innymi prze-
znaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przed-
mioty ortopedyczne. 

stopniem niepełnospraw-
ności. Dotyczy to głównie 
osób poruszających się 
na wózkach, o kulach lub 
leżących. Przedkładając w 
lutym projekt uchwały w 
sprawie podziału środków 
z PFRON, obiecaliśmy, że 
jeśli pojawią się dodatkowe 
środki, to zabezpieczymy 
również zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej. 
Proponujemy więc kwotę 
100 tys. zł na podjęcie 
działalności gospodarczej 
lub rolniczej albo wniesie-
nie wkładu do spółdzielni 
socjalnej. Ta forma pomocy 
cieszy się dość dużym zain-
teresowaniem - podkreśla 
Renata Majda.

Komisja polityki proro-
dzinnej, opieki społecznej 

i aktywizacji zawodowej 
pozytywnie rozpatrzyła 
projekt uchwały w tej spra-
wie.

- Możemy się tylko cie-
szyć, że środki zostały 
zwiększone. Mówiliśmy 
o tym podczas posiedze-
nia komisji, że kwota ta 
spowoduje pozytywne roz-
patrzenie dodatkowo ok. 
110 wniosków - podkreśla 
Katarzyna Opacka, prze-
wodnicząca komisji.

W tym roku z funduszu 
do powiatu trafiło ogółem 
ok. 1,9 mln zł. To mniej 
więcej tyle ile PFRON 
przekazał na rehabilitację 
społeczną i zawodową w 
ubiegłym roku. 

                             (jk)

Z pieniędzy PFRON na likwidację barier archi-
tektonicznych można skorzystać tylko wówczas, 
gdy zakup lub inwestycja dotyczy indywidualnych 
potrzeb. Instytucje czy samorządy nie mogą skorzy-
stać z tych środków finansowych. Likwidacja barier 
architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej związana jest ze wszelkimi pracami 
adaptacyjnymi i budowlano - instalacyjnymi. Chodzi 
o taką modernizację mieszkania, aby osoba niepełno-
sprawna mogła swobodnie się w nim poruszać oraz 
żeby mogła się do niego dostać. Z pieniędzy skorzystać 
mogą głównie osoby  z dysfunkcją narządu ruchu. 
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby dorosłe, 
dzieci i młodzież. 

Tylko na indywidualne potrzeby

Do powiatu kwidzyńskiego trafiło dodatkowo ponad 180 tys. zł  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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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 - 2419 zł
* Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 2357 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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- Zauważyliśmy, że bar-
dzo dużo osób potrzebuje 
porady prawnej. Skorzy-
stanie z takiej usługi jest 
jednak dość kosztowne. Nie 
mogą sobie na nią pozwolić 
osoby korzystające z pomo-
cy społecznej. Do naszych 
obowiązków należy jednak 
poradnictwo specjalistycz-
ne. Zakupiliśmy więc mie-
sięcznik Adwokat Rodzinny. 
Dzięki temu uzyskaliśmy 
możliwość bezpłatnych po-
rad prawnych dla miesz-
kańców, ale poprzez pocztę 
elektroniczną. Będzie się 
można kontaktować z Krajo-
wym Ośrodkiem Informacji i 
Doradztwa Prawnego - mówi 
Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Kwidzy-
nie.

Bezpłatne porady praw-
ne nie będą jednak przysłu-
giwały wszystkim.

- Dotyczy to osób korzy-
stających z pomocy społecz-
nej, ofiar przestępstw, w 
tym ofiar przemocy w ro-
dzinie oraz członków rodzin, 
w których dochód na jedną 
osobę nie przekracza 500 zł 
miesięcznie. Z porad mogą 
skorzystać też bezrobotni 
oraz inne osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub zdrowotnej. 
Takie osoby zapraszamy do 
nas. Mamy panią prawnik, 
która raz w tygodniu, w ra-
mach wolontariatu, udziela 
pomocy prawnej. Pomoże 
sformułować pytanie, któ-
re zostanie wysłane drogą 
elektroniczną. Podkreślam 
jednak, że pomoc ta dotyczy 
tylko spraw związanych 
z pomocą społeczną, a nie 
np. dziedziczenia czy jakiś 
innych spraw majątkowych 
- wyjaśnia Renata Majda.

     (jk)

Adwokat dla rodziny
Mieszkańcy powiatu korzystający z różnych form 
pomocy społecznej będą mogli skorzystać z bezpłat-
nej porady prawnika. Taką możliwość stworzyło 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 
Pytania do prawników będzie można wysyłać pocztą 
elektroniczną.

Pytania, opisy spraw oraz wszelkie materiały 
ułatwiające prawnikom udzielenie porady można 
kierować pocztą zwykłą na adres: Ul. Prosta2/14 lok. 
204, 00-850 Warszawa lub pocztą elektroniczną : ad-
wokat@adwokat-rodzinny.com. Prawnicy udzielają 
porad prawnych lub informacji zwykle w terminie 
do 14 dni.

Pomoże PCPR

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wszystkim osobom, które posiadają tytuł prawny do 
lokalu oraz zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 
przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, 
trzeba spełnić dwa kryteria. 
Kryterium dochodowe: jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka 
gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, 
nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% 
tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. 

Skorzystaj z dodatku

Mieszkaniowe wsparcie
Samorząd Kwidzyna zachęca wszystkich do korzystania z dodatków mieszka-
niowych. W tym roku na dodatki miasto przeznaczyło ponad 1,4 mln zł. Roman 
Bera, wiceburmistrz Kwidzyna, twierdzi, że nie należy czekać aż problemy 
finansowe zaczną narastać.

- Radzę ,  aby w razie 
problemów finansowych nie 
czekać aż zaległości zaczną 
rosnąć. Należy od razu udać 
się do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej lub Urzę-
du Miejskiego z pytaniem o 
możliwość udzielenia pomo-
cy. Na dodatki mieszkaniowe 
pieniędzy nie zabraknie. Zde-
cydowana większość miesz-

kańców doskonale wie, jak 
z tego korzystać. To bardzo 
dobra forma pomocy - uważa 
Roman Bera.

Przyznawanie dodatku, 
chociaż jest to zadanie sa-
morządu i całkowicie przez 
miasto finansowane, ściśle 
określają przepisy ustawy. 

- Nie możemy ich dowol-
nie zmieniać. Przyznawanie 

tej formy pomocy odbywa 
się na zasadach ściśle okre-
ślonych przepisami. Wiedza 
mieszkańców miasta o kry-
teriach przyznawania dodat-
ku jest jednak duża, o czym 
świadczy liczba wniosków 
- twierdzi Roman Bera. 

                                 (jk)

Komu przysługuje?

- Wniosek należy pobrać u odpowiednich administratorów zasobów lokalowych. 
Administrator potwierdza łączną kwotę wydatków na lokal, wyposażenie danego lokalu 
oraz tytuł prawny i charakter zamieszkania głównego najemcy. Wnioski należy składać 
w MOPS (pok. nr 4), w dniach : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7 do 15
- Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
- Zaświadczenie o zarobkach (kwota brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenie 
społeczne i koszty uzysku,
- Zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych,  o innych uzyskiwanych 
dochodach 
- Trzy ostatnie odcinki z emerytury lub renty

Niezbędne dokumenty

- Dla osoby zamieszkującej samotnie powierzchnia normatywna wynosi 35 m kw., która 
nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej tj.: 45,5 m kw. 
- W gospodarstwie dwuosobowym powierzchnia normatywna wynosi 40 m kw., która nie 
może przekroczyć 52  m kw.
Każda kolejna osoba zamieszkująca dany lokal to dodatkowe 5 m2 do powierzchni 
normatywnej.
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. U osób, rodzin, które nie wykazują 
dochodów przeprowadzane są wywiady środowiskowe. W przypadku stwierdzenia, że 
osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłacają na bieżąco należności za 
zajmowany lokal mieszkalny, obejmujących pełne dwa miesiące, wypłatę dodatku 
mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania
 zaległości. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się od pierwszego dnia następnego miesiąca 
po dacie złożenia wniosku.

Kryterium metrażowe

Samorząd Kwidzyna zachęca wszystkich do korzystania z dodatków mieszkaniowych.

- Zachęcam do składania 
wniosków o przyznanie sty-
pendium szkolnego. Mamy 
no to zadanie środki. Wiem, 
że nie wszyscy korzystają 
z tej pomocy finansowej, a 
warto. Oczywiście obowią-
zuje kryterium finansowe. 
Wnioski można pobrać w 
pokoju nr 204 lub na parte-
rze w biurze obsługi ludności 
- przypomina Roman Bera, 
wiceburmistrz miasta.

Stypendium przyznawa-
ne jest na sześć miesięcy. 
W zależności od dochodów 
można otrzymać nawet 600 
zł na zakupy przyborów 
szkolnych, sprzętu lub ubio-
ru na zajęcia z wychowania 
fizycznego dla uczniów szkół 

Stypendium szkolne

Nie tylko podręczniki
Do 15 września można składać wnioski o przyzna-
nie stypendium szkolnego. Druki wniosków można 
otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie. Pie-
niądze można wykorzystać między innymi na zakup 
podręczników szkolnych.

podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimna-
zjalnych. Stypendium moż-
na wykorzystać na zakup 
podręczników szkolnych, 
zeszytów, artykułów piś-
mienniczych, piórników, 
tornistra lub teczki, stroju 
gimnastycznego (spodenek, 
koszulek, skarpetek i obuwia 
sportowego),  a także mun-
durka. Zakupione artykuły 
winny być wyszczególnione 
na rachunku. W przypadku 
otrzymania więcej niż jednej 
decyzji, każdą z nich należy 
rozliczyć odrębnie. Rachunki 
powinny  być wystawione od-
rębnie na każde dziecko.

                                 (jk) 
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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), 
Dorota Klimaszewska, Alina Cylc, Krzysztof Lech 
i Marek Pielecki. 
Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne 
im. Józefa Czyżewskiego w Tczewie
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Redakcja za-

strzega 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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- To kolejne nasze węd-
karskie spotkanie w tym 
miejscu. Po raz kolejny 
w organizacji imprezy 
uzyskaliśmy pomoc Nie-
zależnego Towarzystwa 
Wędkarskiego, kierowane-
go przez Zbigniewa Sitko. 
NTW udostępniło nam 
stawy. Pomagaja nam 
także Fundacja �Miseri-
cordia� oraz Polski Zwią-
zek Wędkarski - mówi 
Krystyna Piłkowska, prze-
wodnicząca Koła Pomocy 
Dzieciom Niepełnospraw-
nym w Kwidzynie. 

W imprezie wzię l i 
udział członkowie Koła Po-
mocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym oraz uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Górkach. Wędkarzy 
częstowano między innymi 
pieczonymi ziemniakami i 
kiełbaskami oraz loda-
mi. Nagrodzeni zostali 
wszyscy niepełnosprawni 
wędkarze. Ryby tylko na 
czas trwania zawodów 
straciły wolność. Po ich 
zakończeniu wróciły do 
stawów. 

                           (jk)

Wędkowanie w Górkach

Niepełnosprawni łowili ryby
Zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych odbyły się w Górkach (gmina 
Kwidzyn). Impreza już na stałe weszła do kalendarza Koła Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym w Kwidzynie, które było organizatorem. Zawody przeprowa-
dził Polski Związek Wędkarski, który ufundował też nagrody dla wędkarzy.

Liczyła się dobra zabawa. Wielkość słowionych ryb miała niewielkie znaczenie. Zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych odbyły się w Górkach (gmina Kwidzyn).

W imprezie wzięli udział członkowie Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym oraz uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Górkach.

Panie z Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przygotowały między innymi pieczone ziemniaki 
i kiełbaski.

Ryby tylko na czas trwania zawodów straciły wolność. Po ich zakończeniu wróciły do stawów. 

W organizacji pomogły Niezależne Towarzystwo Wędkarskie, które gospodaruje stawami oraz kwidzyńska 
Fundacja �Misericordia�, właściciel parku i dworku w Górkach.

Zawody wędkarskie były okazją do dobrej zabawy dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach.                                                                                            
                                                                                                                      Zdjęcia: Jacek Kluczkowski  
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