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              str. VIII

Niepełnosprawni tenisiści wzięli udział w turnieju Po-
morskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. 
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Na Drodze 
Ekspresji. Lidze patronuje marszałek województwa pomor-
skiego. Gospodarzem i organizatorem rozgrywek był Dom 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Współorganizatorem 
było Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Turniej 
odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Kwidzynie. Pomysł narodził się w 1997 roku, 
w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie. Na początku w 
zawodach brały udział tylko trzy domy pomocy społecznej. 
Z roku na rok turniej zaczął gromadzić coraz większą licz-
bę uczestników. 

Fot. Jacek Kluczkowski
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- Ze struktur powiato-
wych została całkowicie 
wydzielona adopcja. Tra-
fi ona do województwa. 
Jeśli tak się stanie, to w 
województwie pomorskim 
będzie działał tylko jeden 
ośrodek. To będzie bardzo 
duży problem. Rodziny z 
małych miejscowości oraz 
odległych zakątków będą 
miały kłopot z dotarciem do 
takiej placówki. Szkolenie i 
procedury związane z adop-
cją to długi proces wiążący 
się z częstymi wizytami w 
tego typu ośrodkach. Nie 
wszystkie rodziny będą 
mogły sobie pozwolić na 
częste wyjazdy do Gdań-
ska. Zamierzamy walczyć o 
utrzymanie naszego ośrod-
ka, który obsługiwał nie 
tylko całą południową część 
województwa pomorskiego, 
ale także województwa 
sąsiednie. Zgłaszały się do 
nas rodziny z Prabut, Sztu-
mu, Malborka, Tczewa, 
Starogardu Gdańskiego, a 
także z Trójmiasta. W szko-
leniach brały udział także 
rodziny z Grudziądza i 
Świecia, czyli województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
To chyba dobrze świadczy 
o naszej pracy - twierdzi 
Sabina Kiełkiewicz, dyrek-
tor Katolickiego Ośrodka 
Adopcyjno-Opiekuńczego 
w Kwidzynie. 

Nowa ustawa daje nie-
publicznym ośrodkom, 
zajmującymi się adopcja-
mi, szanse przedłużenia 
funkcjonowania o rok, jeśli 
wykażą się 20 adopcjami 
rocznie. W przypadku pla-
cówek publicznych wystar-
czy 10 adopcji.

- Nie wiem, skąd wzięto 
takie liczby. Nikt od nas nie 
żądał żadnych informacji 
na ten temat. Projekt usta-
wy nie był też wcześniej 
konsultowany. Poza tym 
nie uważam, że liczba ad-
opcji powinna być najważ-
niejsza, zwłaszcza, że nie-
które procedury, z różnych 
prawnych względów, mogą 
się przeciągać. Jeżeli ośro-
dek niepubliczny dokonał 
20 adopcji w roku, to może 
zostać powołany jeszcze 
na rok. W województwie 
pomorskim przeprowadza 
się ok. 90 adopcji rocznie, 

Ośrodek adopcyjny walczy o przetrwanie

Adopcje tylko dla marszałka
Czy mieszkańcy powiatu będą mogli zaadoptować dziecko, korzystając z pomocy kwidzyńskiego ośrodka? 
Wiele wskazuje na to, że taka możliwość zniknie. Wszystko za sprawą ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej, która wejdzie w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku. Przeprowadzanie całego procesu zwią-
zanego z adopcjami stanie się zadaniem samorządu województwa. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, 
w której adopcja będzie możliwa tylko poprzez ośrodek w Gdańsku. Przeciwko zmianom protestuje Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej, które prowadzi Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. 
Placówka znana jest z wielu udanych adopcji. Od lat zajmuje się szkoleniem kandydatów na rodziców 
zastępczych i adopcyjnych. 

a działa osiem ośrodków, 
pięć publicznych i trzy 
niepubliczne. Otrzymuje-
my rocznie ok. 90 tys. zł 
od starostwa na realizację 
zadań związanych z pieczą 
zastępczą. Koszt utrzyma-
nia pracownika w naszym 
ośrodku to ok. 2 tys. zł 
miesięcznie. Uważam, że 
za takie pieniądze nikt nie 
jest w stanie realizować 
tego zadania. Wiemy jak 
kosztowne są same szkole-
nia. Przeszkoliliśmy do tej 
pory 350 kandydatów, w 
tym 180 osób do adopcji. To 
potężna grupa ludzi. Mamy 
wiele udanych adopcji i 
obawiamy się, że nasz do-
robek i doświadczenie mogą 
zostać przekreślone - mówi 
Sabina Kiełkiewicz. 

Dodaje, że rodzinom bar-
dziej odpowiada atmosfera 
panująca w mniejszych 
placówkach.

- Kontakt jest bardziej 
bezpośredni. Nie jesteśmy 
fabryką pracującą w syste-
mie zmianowym. Rodzina 
może się do nas zwrócić z 
różnymi problemami prak-
tycznie o każdej porze. 
Nasza praca nie kończy się 
o 15. Nie zamykamy wtedy 
drzwi mówiąc, że już po 15 
i nic nas nie interesuje. 
Dostosowujemy się do po-

trzeb naszych kandydatów. 
W naszym powiecie nie 
ma domu małego dziecka. 
Korzystamy z wojewódz-
kiego banku danych lub 
dzieci, które są w opiece 
zastępczej, a które są wolne 
prawnie i można je zaadop-
tować. Jeżeli otrzymujemy 
informację, że dziecko jest 
w Lęborku, to jeździmy z 
kandydatami do tamtego 
ośrodka - podkreśla Sabina 
Kiełkiewicz. 

Katolicki Ośrodek Adop-
cyjno-Opiekuńczy w Kwi-
dzynie przeprowadza od 6 
do 12 adopcji rocznie. 

- W 2010 roku przepro-
wadziliśmy sześć adopcji. 
Statystyka nie ma jednak 
tutaj znaczenia. Bywają 
długotrwałe procedury, 
które kończą się adopcją 
po trzech latach. Ważne, 
że proces adopcji został 
pomyślnie zakończony. 
Utrzymujemy kontakt 
z rodzinami po adopcji. 
Mamy też rodziny, które są 
zainteresowane kolejnymi 
adopcjami. To świadczy o 
tym, że się sprawdziliśmy. 
Poza tym wiele rodzin przy-
chodzi do nas, gdyż wiedzą, 
że szanujemy wartości ka-
tolickie. Myślę, że rodziny 
te się na nas nie zawiodły. 
Oczywiście wiara to osobi-

sta sprawa. Zgłaszają się 
do nas małżeństwa, nieko-
niecznie sakramentalne. 
Nikomu nie odmawiamy 
pomocy i każda rodzina 
spełniająca wszystkie wa-
runki i pomyślnie prze-
chodząca szkolenie może 
liczyć na naszą pomoc w 
sprawach związanych z 
adopcją - podkreśla Sabina 
Kiełkiewicz.

Kwidzyńska placówka 
od lat szkoli kandydatów 
na rodziców zastępczych 
według programu PRI-
DE. PRIDE to skrót od 
angielskiej nazwy ozna-
czający Narzędzia Infor-
macji, Rozwoju i Edukacji 
Rodziców. Jest jednym z 
nielicznych programów 
tego typu realizowanych 
w Polsce. Ośrodek poma-
ga także niepełnoletnim, 
osamotnionym i żyjącym 
w bardzo trudnych wa-
runkach kobietom w ciąży. 
Mają one możliwość spot-
kania się z psychologiem, 
lekarzem, pracownikiem 
socjalnym oraz prawnikiem. 
Pracownicy ośrodka liczą, 
w tej trudnej sytuacji, na 
pomoc wszystkich osób, dla 
których los dzieci, mogących 
znaleźć prawdziwe ciepło 
rodzinne, nie jest obojętny. 

                               (jk)

Na zdjęciu: Sabina Kiełkiewicz, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kwidzynie (z lewej) i Aleksandra Kuniec-Pawłowska, pedagog ośrodka.                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                           Fot. JK

- Ustawa o wspieraniu 
rodziny i pieczy zastępczej 
przysporzy nam wiele prob-
lemów. Jest przede wszyst-
kim wiele niedomówień 
finansowych. Już teraz 
szacujemy, że w przyszło-
rocznym budżecie będziemy 
musieli znaleźć ok. 700 
tys. zł, aby zrealizować jej 
zapisy. To nie pierwszy 
raz, kiedy przekazuje się 
samorządom zadania bez 
zapewnienia środków na 
ich realizację. Nikt z samo-
rządami tego nie konsul-
tował. Wiem, że Związek 
Powiatów Polskich mocno 
walczy o uwzględnienie 
postulatów samorządów. 
Jestem ostrożny w ocenie 
tego co przyniosą zmia-
ny w ustawie. Uważam 
jednak, że z korzyścią dla 
mieszkańców naszego po-
wiatu byłoby pozostawienie 
obecnie funkcjonującego 
systemu związanego z ro-
dzicielstwem zastępczym 
oraz adopcją. System ten 
się sprawdził i dobrze dzia-
ła. Uważam, że przejęcie 
adopcji przez Urząd Mar-
szałkowski spowoduje wiele 
problemów. Pojawią się po 
prostu kolejki. Wydłuży 
się okres oczekiwania na 
adopcję. Podejrzewam, że 
samorząd województwa zo-
rientuje się, że otrzymał za-
dania, na realizację których 
nie otrzymał pieniędzy. 
Będzie się pewnie zwracał 
do nas o informacje doty-
czące spraw związanych z 
adopcją. Być może dojdzie 
do wniosku, że należy nam 
zlecić prowadzenie tego 
typu zadań i będzie chciał 
podpisywać porozumienie w 
tej sprawie. Nie wykluczam, 
że taka możliwość się poja-
wi. Droga przekazywania 
pieniędzy zrobi się jednak 
bardziej zawiła. Uważam 
jednak, że Katolicki Ośro-
dek Adopcyjno-Opiekuńczy 
w Kwidzynie na tyle dobrze 
funkcjonował, że może uda 
się w dalszym ciągu zlecać 
mu zadania związane z 
pieczą zastępczą. Przyszły 
rok będzie jednak trudny, 
gdyż wszystkie te sprawy 
będą analizowane i trochę 
czasu minie zanim nie-
domówienia tej ustawy 
zostaną wyjaśnione.

Ustawa pełna     
niedomówień

Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu 
kwidzyńskiego.
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- Ile w końcu książek 
można przeczytać lub seriali 
telewizyjnych obejrzeć? W 
pewnym momencie uzna-
łam, że muszę zrobić coś ze 
swoim życiem. Jestem  na 
rencie i nie chciałam siedzieć 
w domu. Tak trafiłam do 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie. Spotkałam 
w nim wspaniałych ludzi, 
którym postanowiłam poma-
gać. Staram się odwiedzać 
mieszkańców kilka razy w 
tygodniu. Można powiedzieć, 
że DPS stał się moim drugim 
domem. W ciągu tych lat 
bardzo zżyłam się z ludźmi. 
Nie wyobrażam sobie, że 
miałabym nagle z tego zre-
zygnować - mówi Wiesława 
Urbaniak, mieszkanka Kwi-
dzyna, która bezinteresownie 
pomaga mieszkańcom domu 
już od 11 lat.

Dodaje, że często przy-
wozi mieszkańcom różnego 
rodzaju rzeczy, w tym owoce 
i ubrania. Sąsiedzi wiedzą o 
jej wolontariacie.

- Nie jestem więc sama 
i chętnie pomagają, prze-
kazując mi różne potrzebne 
rzeczy, które dostarczam 
mieszkańcom domu - podkre-
śla Wiesława Urbaniak.

Dom Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie przeznaczony jest 
dla 115 przewlekle chorych. 
Znajdują się tutaj osoby do-
rosłe w różnym wieku, w tym 
niepełnosprawne. Krystyna 
Chodara, kierownik Działu 
Opiekuńczo-Terapeutyczne-

go Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie, podkreśla, że 
nie jest łatwo być wolonta-
riuszem.

- Nie może nim zostać 
każdy. Trzeba posiadać od-
powiednie cechy. To swego 
rodzaju misja. Trzeba się 
tutaj odnaleźć. Najważniej-
sze, żeby mieć otwarte serce. 
Osoby starsze i samotne 
oczekują ciepła, wsparcia  i 
spontaniczności. Te cechy ma 
właśnie pani Wiesia. Zaprzy-
jaźniona jest ze wszystkimi 
mieszkańcami. Nie ma osoby, 
która by jej nie lubiła i nie 
czekała na jej przyjście. To 
cenny dar, którym pani Wie-
sia dzieli się z mieszkańcami, 
a także z całym personelem. 
Wytrwałość jaką ma nasza 
Wiesia, bo tak ją zawsze 
nazywam, jest czymś zdumie-
wającym. Jest bowiem z nami 
już 11 lat. To osoba, na którą 
zawsze możemy liczyć. Ma 
ogromne serce. Zasługuje na 
szacunek i uznanie - twierdzi 
Krystyna Chodara. 

Wiesława Urbaniak uwa-
ża, że to nie ona pomaga 
mieszkańcom, ale oni jej. 

- Ja ich wykorzystuję 
do własnych celów. Tylu 
pochwał w życiu nie usłysza-
łam. Dla mieszkańców domu 
jestem piękna, szczupła i w 
ogóle najlepsza. Więc to ja 
więcej dostaję niż daję - śmie-
je się Wiesława Urbaniak.

Dodaje, że w takim miej-
scu jak DPS trzeba się po 
prostu odnaleźć.

- Wiem, że nie każdy może 
zostać wolontariuszem. Są 
tutaj osoby w różnym wieku, 
w tym starsze, wymagające 
opieki oraz obłożnie chore. 
Wiele osób unika takich 
miejsc, zwłaszcza, że nie 
wszystko co tutaj można 
zobaczyć jest przyjemne. 
Wielu moich znajomych nie 
chciałoby tutaj przychodzić. 
Udało mi się jednak zarazić 
wolontariatem moją córkę, 
która w wolnych chwilach 
przychodzi do domu. Gdy 
zostałam babcią, to wszyst-
kim mieszkańcom przedsta-
wiłam swoją wnuczkę. Mam 
duże oparcie w mężu, który 
wspiera mnie od lat. Trudno 
byłoby mi poświęcać czas 
innym, gdybym nie miała 
zrozumienia i oparcia ze stro-
ny mojej rodziny - podkreśla 
Wiesława Urbaniak.

Brian Tracy, kanadyjski 
pisarz, powiedział kiedyś, 
że ludzie sukcesu zawsze 
szukają możliwości niesienia 
pomocy innym, natomiast  
nieudacznicy zawsze pytają: 
„A co mi za to dasz?”. Wie-
sława Urbaniak może więc 
z dumą o sobie powiedzieć, 
że jest kobietą sukcesu. Po-
magając przez jedenaście lat 
mieszkańcom domu nigdy 
nie pomyślała co otrzyma 
w zamian. Wszyscy zgodnie 
twierdzą, że wolontariat to 
jej druga natura, to powo-
łanie i cieszą się, że trafiła  
właśnie tutaj.

     Jacek Kluczkowski

Wolontariuszka z powołania 

Nasza pani Wiesia
Pewnego styczniowego dnia przyszła do Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Uznała, że warto poświęcić swój czas innym. Nikt nie spodziewał się, że stanie 
się niemal mieszkańcem placówki. Nie ma osoby, która by jej nie znała i nie 
darzyła ogromnym szacunkiem. Mówią o niej: nasza pani Wiesia. Stała się 
przyjacielem i powiernikiem wielu osób, które z niecierpliwością czekają na 
jej odwiedziny. Wiedzą, że mogą liczyć na jej wsparcie i przede wszystkim na 
uśmiech, który potrafi odgonić ich troski.

Wiesława Urbaniak (trzecia od lewej) w otoczeniu mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi zbiórkę 
sprzętu gospodarstwa domowego, w tym mebli, wózków dziecię-
cych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz materiałów budowlanych. 
Zbiórka nie dotyczy odzieży i obuwia. Dary trafią do najbradziej 
potrzebujących mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. Celem 
akcji jest umożliwienie przekazania niepotrzebnych, ale wciąż 
wartościowych i sprawnych rzeczy, które mogą służyć innym. 
Pamiętajmy tylko, aby ofiarować jedynie to, co jest w dobrym 
stanie, co jest sprawne i co sami przyjęlibyśmy bez wahania, 
gdybyśmy byli w potrzebie.  Rzeczy są  bezpośrednio odbierane 
przez osoby potrzebujące od darczyńców. PCPR bardzo pilnie 
poszukuje darczyńców, którzy przekazaliby dary dla rodziny z 
Ryjewa z sześciorgiem dzieci w wieku od 14 miesięcy do 10 lat. 
Rodzina mieszkała w bardzo złych warunkach. Zajmowała 
dwa bardzo malutkie pokoje. Dzięki staraniom PCPR oraz 
wójta gminy Ryjewo otrzymała mieszkanie. Potrzebuje jednak 
wszystkiego do jego wyremontowania i urządzenia. Wszystkie 
osoby, które chcą pomóc oraz osoby potrzebujące pomocy, proszo-
ne są o kontakt z sekretariatem Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie. Tel. 55 279 9915, 55 646 1800, email: 
pcprkwidzyn@poczta.fm

- Po operacjach musie-
liśmy zakupić dla Maćka 
siedem par butów ortope-
dycznych. Raz  w tygodniu 
jeździliśmy z synkiem na 
rehabilitację, jednak nie 
dawała ona pożądanych efek-
tów. Obecnie Maciek jest po 
kolejnej operacji w prywatnej 
klinice. Zapłaciliśmy ok. 10 
tys. zł. Maćka czeka teraz le-
czenie pooperacyjne, a jedna 
wizyta kosztuje ok. 300-400 
zł, dlatego zwróciliśmy się 

do Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich w Kwidzynie o 
założenie subkonta. Mamy 
nadzieję, że umożliwi to 
nam pozyskanie  pieniędzy 
od osób i instytucji na dal-
sze leczenie naszego synka 
- mówi Michał Murawski, 
tata Maćka.

Obecnie trwają formalno-
ści z załatwianiem subkonta 
na które będzie można wpła-
cać pieniądze. 

                                 (jk)

Pomóżmy Maćkowi
Potrzebna operacja

3-letni Maciek  urodził się z wadą stóp. Już w dru-
giej dobie po urodzeniu założono mu opatrunki gip-
sowe. Zmieniano je raz w tygodniu przez pół roku. 
Maciek przeszedł także cztery operacje stóp. Dzięki 
nim chłopiec może chodzić. Wada jaką  od urodze-
nia ma Maciek to tzw. stopa końsko-szpotawa. Jed-
nak jego stopy nadal nie są dokładnie wykształcone. 
Chłopiec jest po kolejnej operacji. Koszty dalszego 
leczenia i rehabilitacji są jednak wysokie.

3-letni Maciek  urodził się z wadą stóp. Już w drugiej dobie po urodzeniu założono mu opatrunki gipsowe.                                                                                            
                                                                                                                            Fot. archiwum rodziny
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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 intelek-
tualnie niepełnosprawnych i chorych psychicznie, natomiast Dom Pomocy Spo-
łecznej 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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Tutaj kupisz świąteczne ozdoby

Warsztat Terapii Zajęciowej

Górki 4, 82-500 Kwidzyn

tel./fa
ks  55 279 35 64

e-mail: w
tzkwidzyn@wp.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach

Kupując u nas, wspierasz rehabilitację 

osób niepełnosprawnych!
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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 jesteœcie w kryzysie - szukaj po-
mocy w Oœrodku Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie.  Mo¿na 
tam uzyskaæ natychmiastow¹ pomoc i wsparcie, szczególnie 
wtedy, gdy wskutek przemocy, nag³ych strat, zdarzeñ losowych 
zagro¿one jest czyjeœ ¿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).

Oœrodek 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, œroda 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 œw. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowotworow¹. Aby skorzystaæ 
z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ 
¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany kontrakt z 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).

Zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci mieszkañcy powia-
tu kwidzyñskiego mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Po-
wiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. 
Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, takich jak korzystanie 
z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania z ulg i uprawnieñ. 
Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego zatrudnienia 
oraz o niepe³nosprawnoœci  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 œrodê 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 Oœrodek 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 œwiecie specjalnego programu. 

Wszelkich informacji na temat rodzinnej opieki zastêpczej udzielaj¹ pracownicy oœrodka 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 powieœci 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¿liwoœæ 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 Niepe³nosprawnoœci mieœci siê w Malborku przy ul. 
Armii Krajowej 70, tel 55 272 3793 wew. 311. Informacje 
o dzia³alnoœci 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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- Przed nami dwa tur-
nieje, więc nie kończy-
my jeszcze tegorocznego 
sezonu. W tym roku w 
turniejach organizowa-
nych w ramach ligi bierze 
udział więcej tenisistów 
niż jeszcze rok temu. Ta 
liczba stale rośnie. Ozna-
cza to, że liga się rozwija. 
Do tej pory w turniejach 
wzięło udział 107 za-
wodników. W Kwidzynie 
panuje przecudowna at-
mosfera. Zawodnicy mają 
doskonałe warunki. Tenis  
stołowy stoi tutaj na wy-
sokim poziomie. Warunki 
dla nas są profesjonalne. 
Niepełnosprawni zawod-
nicy to doceniają. Lepiej 
się im tutaj gra niż w in-
nych halach - podkreśla 
Wojciech Rogaczewski, 
który na pomysł  zorga-
nizowania ligi wpadł w 
1997 roku.

Podczas kwidzyńskie-
go turnieju zawodnikom 
kibicowali Włodzimierz 
Dawidowski z zarządu 
powiatu kwidzyńskiego, 
Kazimierz Gorlewicz, 
przewodniczący rady 
miejskiej w Kwidzynie, 
Renata Majda, kierow-
nik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie oraz Jerzy 

Turniej pomorskiej ligi

Tenis dla niepełnosprawnych
Niepełnosprawni tenisiści wzięli udział w turnieju Pomorskiej Ligi Tenisa Sto-
łowego Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie 
Na Drodze Ekspresji. Lidze patronuje marszałek województwa pomorskiego. Go-
spodarzem i organizatorem rozgrywek był Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Współorganizatorem było Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Turniej 
odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzy-
nie. Zawodnicy, w zależności od poziomu, startują w trzech grupach: A, B i C.

Piórczyński z zarządu Po-
morskiego Związku Tenisa 
Stołowego. 

Wiesława Cichowicz z 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie podkreśla, że 
organizacja turnieju zosta-
ła wsparta przez samorzą-
dy, różne organizacje oraz 
sponsorów. 

- Bez nich nie można by 
zorganizować turnieju w 
naszym mieście. Wsparcie 
uzyskaliśmy od Starostwa 
Powiatowego, Urzędu Gmi-
ny Kwidzyn oraz Urzędu 
Miejskiego w Kwidzynie. 
Wsparły nas także NSZZ 
„Solidarność” oraz Lokalna 
Organizacja Turystyczna 
„LOT”, a także prywatne 
osoby i firmy. Wszystkim, 

którzy wspierają niepeł-
nosprawnych sportowców 
dziękujemy z całego serca 
- mówi Wiesława Cicho-
wicz.

Najlepszym zawodni-
kiem kwidzyńskiego tur-
nieju w grupie A został 
Andrzej Szostak. Drugie 
miejsce zajął Wojciech Ba-
nach, natomiast trzecie 
Piotr Tomaszewski. Najlep-
szą zawodniczką turnieju 
została Anna Śniatecka 
z Sopotu. Organizatorzy 
nagrodzili także najstar-
szego zawodnika, którym 
był Jerzy Skrzypa z Rudna. 
Drużynowo najlepsi okazali 
się tenisiści z Olimpiad Spe-
cjalnych w Rudnie.                                                 

                                (jk)

Grupa A
I miejsce - Andrzej Szostak
II miejsce - Wojciech Banach
III miejsce - Piotr Tomaszewski

Grupa B
I miejsce - Filip Zelka
II miejsce - Tomasz Szczukowski
III miejsce - Arkadiusz Wick

Grupa C
I miejsce - Ryszard Malissa
II miejsce - Michał Pniewski
III miejsce - Mirosław Łopatowski

                 Najlepsi w turnieju

W Kwidzynie odbył sie turniej Pomorskiej Ligi Tenisa Stolowego Osób Niepełnosprawnych. Podczas całego sezonu w rozgrywkach uczestniczy ponad 100 
zawodników z całego Pomorza.                                                                                                                                                            Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Organizatorzy nagrodzili także najstarszego zawodnika, którym był Jerzy Skrzypa z Rudna. 

Najlepszym zawodnikiem kwidzyńskiego turnieju (grupa A) został Andrzej Szostak. Puchar wręcza 
Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący rady miejskiej w Kwidzynie.

W grupie B najlepsi okazali się tenisiści z Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Na zdjęciu: Czesław 
Matuszewski z nagrodą za drużynowe pierwsze miejsce.

Pomysł  zorganizowania ligi zrodził się w 1997 roku w Rudnie.


