
KWIDZYN

*

WARSZTAT TERAPII ZA
JÊC

IO
W

EJFu
nd

ac
ja

M
IS

ER
IC

ORDIA *

*

„

”

DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO                                                  18 STYCZNIA 2012 NR 121 ROK 8

              str. II

Ma już osiem lat i coraz trudniej  radzi sobie z licznymi obowiąz-
kami. Pojazd do przewozu niepełnosprawnych uczestników War-
sztatu Terapii Zajęciowej w Górkach pokonuje miesięcznie ponad 
4200 km. Coraz częściej kaprysi, domagając się kosztownych na-
praw. Niestety dostępne programy, realizowane przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z których można 
pozyskać pieniądze na zakup nowego auta, pokrywają tylko część 
kosztów zakupu.

Fot. Jacek Kluczkowski
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Dowozi niepełnosprawnych

Potrzebne auto           
dla warsztatu 

Warsztaty integracyjne
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzy-
nie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach. 
Wizyta uczniów w placówce zajmującej się 
rehabilitacją społeczną i zawodową osób nie-
pełnosprawnych nie była przypadkowa. SP 6 
jest  pierwszą szkołą integracyjną w powiecie 
kwidzyńskim i jedną z ponad 30 tego typu pla-
cówek w województwie pomorskim. Uczą się w 
niej uczniowie w pełni sprawni oraz niepełno-
sprawni. Dzieci zapoznały się między innymi z 
formą zajęć prowadzonych w pracowni cera-
micznej.

Uczniowie w WTZ

Uczniowie mogli wykazać się swoimi plastycznymi umiejętnościami.

Zajęcia plastyczne odbywały się w zabytkowym dworku w Górkach, który jest siedzibą Warsztatu Terapii 
Zajęciowej.                                                                                                         

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Górkach. 

- Pojazd codziennie dowozi 
osoby niepełnosprawne do 
warsztatu z różnych miejsco-
wości powiatu kwidzyńskiego. 
Ma już 8 lat i mimo bardzo do-
brej eksploatacji i konserwacji 
jego czas powoli się kończy. 
Każda awaria wyklucza z 
zajęć osoby, które z powodu 
niepełnosprawności nie są w 
stanie same dotrzeć. Koszt za-
kupu nowego auta, wraz z wy-
posażeniem umożliwiającym 
przewożenie osób na wózkach 
inwalidzkich, to ok. 120-130 
tys. zł. Programy z których 
można pozyskać pieniądze, w 
tym program wyrównywania 
szans między regionami, re-
alizowany przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, pozwala 
na sfinansowanie zaledwie 30 
proc. kosztów. Musielibyśmy 
mieć ok. 70-80 tys. zł środ-
ków własnych. Bez wsparcia 
samorządów i sponsorów jest 
to niemożliwe. Mam nadzie-
ję, że uda nam się w końcu 
pozyskać pieniądze, w prze-
ciwnym razie możemy mieć 
ogromny problem z dowozem 
niepełnosprawnych - twier-
dzi Bogdan Muchowski, kie-
rownik Warsztatu Terapii 

Ma już osiem lat i coraz trudniej  radzi sobie z licznymi obowiązkami. Pojazd 
do przewozu niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Górkach pokonuje miesięcznie ponad 4200 km. Coraz częściej kaprysi, do-
magając się kosztownych napraw. Niestety dostępne programy, realizowane 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z których 
można pozyskać pieniądze na zakup nowego auta, pokrywają tylko część 
kosztów zakupu.

Zajęciowej w Górkach.
Warsztat powstał w 1993 

roku przy Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie. 
Od ośmiu lat prowadzi go 
kwidzyńska Fundacja „ Mi-
sericordia”, której udało 
się na potrzeby warsztatu 

wyremontować zabytko-
wy dworek w Górkach. W 
zajęciach terapeutycznych  
prowadzonych w warsztacie 
uczestniczy 47 niepełno-
sprawnych osób z powiatu 
kwidzyńskiego. 

                             (jk)

Pojazd codziennie dowozi osoby niepełnosprawne do warsztatu z różnych miejscowości powiatu kwidzyńskiego. Ma już 8 lat i mimo bardzo dobrej eksploatacji i 
konserwacji jego czas powoli się kończy. Każda awaria wyklucza z zajęć osoby, które z powodu niepełnosprawności nie są w stanie same dotrzeć na. Koszt zakupu 
nowego auta, wraz z wyposażeniem umożliwiającym przewożenie osób na wózkach inwalidzkich, to ok. 120-130 tys. zł.                                                 Fot. JK

3 lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem  
11 lutego - Światowy Dzień Chorych. 
20 marca - Światowy Dzień Inwalidów 
i Ludzi Niepełnosprawnych. 
21 marca - Międzynarodowy Dzień Walki 
z Dyskryminacją Rasową 
24 marca - Światowy Dzień Walki z Gruźlicą.   
7  kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia.  
25 kwietnia - Międzynarodowy Dzień 
Świadomości Zagrożenia Hałasem. 
28 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy. 
5 maja - Dzień Walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych 
9 listopada - Międzynarodowy Dzień Walki 
z Faszyzmem i Antysemityzmem 
16 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji. 
21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego. 
2 grudnia - Światowy Dzień Walki z Uciskiem. 
3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych 
5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
  
                                                            op. Alina Cylc

Warto pamiętać 

Zdjęcia: Jacek Kluczkowski
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Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej
Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skie-

rowanie 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 odwo-

łania 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 intelektu-
alnie 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 Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

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
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- Po co kolekcjonować coś, co 
tylko się kurzy na półkach w 
domu. Jeśli jest coś ciekawego 
do pokazania, należy z tym 
wychodzić na zewnątrz. Nie 
chodzi jednak o chwalenie się 
zbiorami. Już dawno temu 
uznałem, że nasz zbiór to tyl-
ko pretekst do organizacji im-
prez dla dzieci i tak się dzieje. 
Nasze wystawy odwiedza wie-
le dzieci. Przy okazji poznają 
historię, kulturę, tradycje i 
obrzędy związane nie tylko ze 
świętami Bożego Narodzenia. 
Za ich organizację nie otrzy-
mujemy żadnej gratyfikacji. 
Cieszę się jak uzyskamy zwrot 
za dojazd. Uśmiech dzieci jest 
najlepszą nagrodą - podkreśla 
Jan Łomnicki.

Witold Tchórzewski i Jan 
Łomnicki spotkali się zupełnie 
przypadkiem. Nie przypusz-
czali nawet, że połączy ich 
wielka pasja i jeszcze większa 
przyjaźń. 

- Wszystko zaczęło się od 
mojej choroby. Zachorowa-
łem na nerki. Nie było wtedy 
dobrego lekarza, ani dobrej 
diagnostyki. Miałem kamie-
nie i przeczytałem gdzieś, 
że pojawiły się metody ich 
usuwania bez operacji. Dzisiaj 
to nic szczególnego, ale wtedy 
takie metody były nowością. 
Dowiedziałem się, że takie 
rzeczy robi się na Pradze, w 
Warszawie. Musiałem przejść 
różne badania. Tak trafiłem 
do lekarza rentgenologa, któ-
rym był Witold Tchórzewski. 
Pasja muzealnika zwyciężyła 
u niego, gdyż obecnie nie 
pracuje jako lekarz. Planuje 
nawet otwarcie prywatnego 
muzeum. Podczas naszej roz-
mowy powiedział, że kolek-
cjonuje różne rzeczy, w tym 
zabawki, kolejki elektryczne 
oraz dziadki do orzechów. Tak 
się złożyło, że miałem kilka 
dziadków i postanowiłem, 
że mu je podaruję, ale on 
zaproponował mi, żebyśmy 
zbierali je razem. Początkowo 
pomysł wydawał się trochę 
trudny w realizacji, gdyż ja 
mieszkałem w Kwidzynie, 

Jana Łomnickiego dziadki do orzechów

Najważniejszy jest      
uśmiech dzieci
Działa w kwidzyńskiej Fundacji „Misericordia”, która pomaga niepełnosprawnym i chorym mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego. 
Mimo że nie mieszka już w Kwidzynie i choroba nie ułatwia mu życia, nadal uczestniczy w pracach organizacji, biorąc udział we 
wszystkich spotkaniach. Postawił sobie także ambitny cel, jakim jest sprawianie radości innym, a zwłaszcza dzieciom. To głównie dla 
nich zaczął organizować wystawy, które można odwiedzać w okresie przedświątecznym, w różnych miastach w całej Polsce. Jan Łomni-
cki to człowiek z ogromną pasją. Posiada największą w Polsce kolekcję dziadków do orzechów. Swoje zbiory dzieli z wieloletnim przyja-
cielem Witoldem Tchórzewskim, kustoszem Muzeum Techniki w Warszawie, a dawniej warszawskim lekarzem, do którego trafił ponad 
20 lat temu jako pacjent.

a on w Warszawie. Zaczęli-
śmy jednak zbierać dziadki 
i w krótkim czasie udało się 
nam powiększyć kolekcję do 
123. Uznałem wówczas, że 
to wystarczający zbiór, aby 
pokazać go w Kwidzynie. 
Dobrym miejscem miał być 
zamek. Władze miasta pode-
szły do tego entuzjastycznie. 
Ostatecznie jednak nie udało 
się zorganizować wystawy w 
zamku na zasadach, które za-
proponowaliśmy - wspomina 
Jan Łomnicki.

Ostatecznie pierwsza, kwi-
dzyńska wystawa dziadków 
do orzechów Jana Łomnickie-
go i Witolda Tchórzewskiego 
odbyła się w dość nietypowym 
miejscu, jakim była siedziba 
banku PKO. Kolekcja roz-
rastała się i po staraniach 
Jan Łomnickiego trafiła do 
partnerskiego dla Kwidzyna, 
niemieckiego miasta Celle.

- Starania rozpocząłem 
zanim zostałem radnym w 
Kwidzynie. Dyrektor w Celle, 
z którym korespondowałem 
zmarł. Osoba, która go za-
stąpiła nie mogła początkowo 

znaleźć mojej korespondencji, 
ale w końcu ją odszukała 
proponując organizację wy-
stawy. Wtedy byłem już rad-
nym miasta. Okazało się, że 
pomieszczenia do prezentacji 
różnego rodzaju kolekcji po-
siada Deutsche Bank i po raz 

kolejny nasza kolekcja trafiła 
do banku, ale oczywiście to 
przypadek. Pamiętam prob-
lem na granicy. Celnik musiał 
obejrzeć każdy z eksponatów. 
Było wówczas 19 stopni mrozu 
i po pewnym czasie miał dość, 
dlatego zezwolił na przejazd 

nie kończąc swojej pracy. 
Nasza wystawa w Celle zo-
stała przyjęta entuzjastycznie 
- twierdzi Jan Łomnicki.

Bydgoszcz, Toruń, Cheł-
mno, Grudziądz, Kartuzy, 
Wejherowo, Gdynia i Elbląg 
to niektóre z wielu miast, 
które ujrzały kolekcję dziad-
ków do orzechów. Kolekcja 
wędrowała i nadal wędruje 
po całej Polsce. Obecnie liczba 
dziadków przekroczyła już 
360 sztuk.

- Teraz nikt już nas nie 
pyta, czy warto pokazywać 
dziadki do orzechów. Rozma-
wiamy tylko o szczegółach or-
ganizacji wystawy - podkreśla 
Jan Łomnicki.

Mimo podróżowania z ko-
lekcją po całej Polsce, niektóre 
wystawy są dla Jana Łomni-
ckiego szczególne.

- W 2003 roku, dzięki zaan-
gażowaniu sołtysa Cygan oraz 
księdza proboszcza, wystawa 
została zorganizowana w 
kościele. Ustawione zostały 
ławy, a przy okazji odbyły się 
różnego rodzaju konkursy dla 
dzieci. Atmosfera była wspa-

- Uśmiech dzieci jest najlepszą nagrodą - podkreśla Jan Łomnicki, kolekcjoner dziadków do orzechów.  
Kolekcję można było podziwiać w wielu miastach w Polsce. Ostania wystwa odbyła się przed świętami 
w  Elblągu.

Bydgoszcz, Toruń, Chełmno, Grudziądz, Kartuzy, Wejherowo, Gdynia i Elbląg to niektóre z wielu miast, które ujrzały kolekcję dziadków do orzechów. Kolekcja wędrowała i nadal wędruje po całej Polsce. 
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niała. To pokazuje jak ważne 
i potrzebne jest organizowanie 
takich imprez. To doskonała 
okazja do krzewienia kultury, 
a także do zarażania pasją 
innych. Naszym wystawom 
towarzyszą często różnego 
rodzaju imprezy związane 
z folklorem, kuchnią polską 
czy malarstwem. Odwiedza je 
wielu znakomitych gości - pod-
sumowuje Jan Łomnicki.

Dziadki do orzechów po-
trafią zarażać pasją, o czym 
świadczą prelekcje Janiny Ma-
zurkiewicz, która przez 40 lat 
kierowała Muzeum Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.

- Jeździ na wszystkie nasze 
wernisaże i z ogromną pasją 
opowiada o orzechu i narzę-
dziach do ich łupania. Jej 
wykłady są ozdobą naszych 
wystaw i mimo swojego wieku 
mam nadzieję, że będzie nam 
jeszcze bardzo długo towarzy-
szyła - mówi Jan Łomnicki.

Czasami wystawy trwają 
nawet pół roku. Tak było 

w Rabce, w której obraduje 
Towarzystwo Rekordów Nieco-
dziennych. Kolekcja dziadków 
do orzechów Jana Łomnickie-
go i Witolda Tchórzewskiego 
to także niecodzienny i rekor-
dowy zbiór. 

- Dziadki do orzechów to 
narzędzia kuchenne, służące 
do łupania orzechów. W swojej 
kolekcji mam także baby do 
orzechów. Dziadki mogą być 
zrobione z drewna, metalu, 
a obecnie nawet z plastiku. 
Dziadkiem do orzechu mogą 
być nawet dwa kamienie, a 
także drzwi, którymi ściska-
no orzech, aby go rozłupać. 
Mam też dziadki, które sam 
zrobiłem. Najstarszy z naszej 
kolekcji ma ok. 300 lat. Są 
też dziadki figuralne, które 
zwłaszcza w Niemczech są 
ozdobą świąteczną - opowiada 

Jan Łomnicki, przyznając, że o 
dziadkach, ich historii mógłby 
opowiadać godzinami.

Obecnie, ze względu na stan 
zdrowia oraz inne obowiązki 
Witolda Tchórzewskiego, or-
ganizacja wystaw spoczywa 
już tylko w rękach Jana Łom-
nickiego.

- Jako kolekcjonerzy mo-
żemy tylko liczyć na siebie. 
Uważam, że warto wspierać 
takie inicjatywy jak nasza, 
tym bardziej, że kolekcja to 
tylko pretekst do organiza-
cji wielu imprez o cennych 
walorach edukacyjnych. Tro-
chę ubolewam, że w naszym 
powiecie nie udaje się nam 
organizować wystaw częściej. 
Ostatnia wystawa odbyła się 
w Kwidzynie w 2008 roku 
podczas plenerowej imprezy i 
trwała kilka godzin. Poprzez 

kolekcję dziadków do orze-
chów propagujemy przecież 
powiat kwidzyński - twierdzi 
Jan Łomnicki.

Kolekcjoner nie zraża się 
jednak brakiem wsparcia. 
Nadal zamierza wzbogacać 
kolekcję i organizować wy-
stawy, poświęcając swój czas. 
Uważa, że każdy pozyskany 
okaz, to kawałek, często 
fascynującej historii, którą 
trzeba się dzielić z innymi, a 
zwłaszcza z młodym pokole-
niem. Młodzież coraz częściej 
traci kontakt z tradycją i 
przeszłością, a według Jana 
Łomnickiego, kino i teatr 
to za mało. Warto więc po-
smakować czegoś zupełnie 
innego, nawet jeśli wydaje 
się to dzisiaj staroświeckie i 
niemodne.

                           (jk)

Pracodawcy prowadzący zakład pracy 
chronionej:
- 170% najniższego wynagrodzenia - w przypadku 

osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego 
stopnia niepełnosprawności,

- 125% najniższego wynagrodzenia - w przypadku 
osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności,

- 50 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku 
osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia 
niepełnosprawności.

Wyżej wymienione kwoty dofinansowania zwiększa 
się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób 
niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psy-
chiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia 
rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z 
art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Dla pracodawców z otwartego rynku pracy 
kwoty dofinansowania będą wynosić:

- 70% kwot przysługujących zakładom pracy chro-
nionej,

- 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronio-
nej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepeł-
nosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, 
upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojo-
we lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Kwota najniższego wynagrodzenia, branego pod 
uwagę przy wyliczeniach, to 1276 zł (zgodnie z art. 
10 ww. ustawy 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o rehabilitacji).

Ważne dla pracodawców

Zmiany w dofinansowaniu
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych informuje, że nastąpiła zmiana 
kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pra-
cowników niepełnosprawnych. Zmiany dotyczą 
otwartego rynku pracy oraz zakładów pracy 
chronionej. 

Dofinansowania do wynagrodzeń w   
okresie od stycznia do czerwca 2012 r. 

Dofinansowania do wynagrodzeń w  
okresie od lipca do grudnia 2012 r. 

Pracodawcy prowadzący zakład pracy 
chronionej:
- 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku 

osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego 
stopnia niepełnosprawności,

- 115% najniższego wynagrodzenia - w przypadku 
osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności,

- 45 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku 
osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia 
niepełnosprawności.

Wyżej wymienione kwoty dofinansowania zwiększa 
się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób 
niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psy-
chiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia 
rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z 
art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Pracodawców z otwartego rynku pracy: 
- 70% kwot przysługujących zakładom pracy 
chronionej,
- 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronio-

nej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepeł-
nosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, 
upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojo-
we lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Kwota najniższego wynagrodzenia, branego pod 
uwagę przy wyliczeniach, to 1276 zł (zgodnie z art. 
10 ww. ustawy 29 października 2010 r. o zmianie 
ustawy o rehabilitacji). 

                                                                 (op)

Dziadki do orzechów potrafią zarażać pasją, o czym świadczą prelekcje Janiny Mazurkiewicz, która przez 40 lat kierowała Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Na zdjęciu z Janem Łomnickim.                                                                                                                                        Zdjęcia: archiwum Jana Łomnickiego.

Kolekcja dziadków do orzechów Jana Łomnickiego i Witolda Tchórzewskiego to niecodzienny i rekordowy 
zbiór. Liczy już ponad 360 eksponatów i ciągle się powiększa.
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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 niepeł-
nosprawnych 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 niepełnospraw-
nej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i 
znacznym. Kadrę pedagogiczną tworzy 35 nauczycieli i 
8 wychowawców. W placówce funkcjonują: Szkoła Pod-
stawowa Specjalna dla dzieci z lekkim, umiarkowanym 
i znacznym upośledzeniem umysłowym, Zespoły Edu-
kacyjno - Terapeutyczne oraz Gimnazjum Specjalne. 
W ramach ośrodka działa również Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa, która kształci cukierników i kucharzy małej 
gastronomii. Integralną i istotną częścią edukacji ucz-
niów SOSW jest pomoc psychologiczno - 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 in-
dywidualny program pracy. Duży nacisk kładziony jest na 
nabywanie nowych umiejętności, utrzymanie już nabytych i 
wyeliminowanie zachowań 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 profi-
laktyką uzależnień 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 
pomocy 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 zastrzega 

sobie prawo do skracania tekstów 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 korzy-
stanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, 
zaopatrzenia 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 Johanni-
tów. Pomoc udzielana jest nieodp³atnie. 

Stacja prowadzi wypo¿yczalniê sprzêtu rehabilitacyjnego 
oraz aptekê, w której wszystkie leki wydawane s¹ na receptê. 
Opiekuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Pomaga 
tak¿e osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest samo-
dzielnie funkcjonowaæ. Dzia³a wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne spotka-
nia 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, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej. Numer telefonu: 55 646 1626. Adres: Kwi-
dzyn, 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 pro-
fesjonalny 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. War-
szawskiej 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 wszystkich 
ludzi dobrego serca o 
wsparcie finansowe. 
Można to zrobić przekazując 
1% podatku. Konto organizacji: 
Powiślański 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 (alaklos@o2.pl, tel. 
509 569 406) i Dagna Zachorow-
ska, psycholog (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 Powiatowym 
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 
oświatową. Organem prowadządzym jest Fundacja Wspie-
rania 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 upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarko-
wanym i znacznym oraz autyzmem. Placówka funkcjonuje 
zgodnie z kalendarzem szkolnym zatwierdzonym przez Mi-
nisterstwo 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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-  Uczes tn ikami  war -
sztatu mog¹ zostaæ osoby 
niepe³nosprawne posiadaj¹ce 
znaczny lub umiarkowany 
stopieñ niepe³nosprawnoœci 
w orzeczeniu o  stopniu 
niepe³nosprawnoœci wyda-
nym przez Powiatowy Ze-
spó³ ds. Orzekania o Stopniu 
Niepe³nosprawnoœci oraz 
posiadaj¹cy dodatkowo zapis 
we wskazaniach - uczestni-
ctwo w terapii zajêciowej. 
Dzia³alnoœæ warsztatu finan-
sowana jest w 90 proc. przez 
Pañstwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepe³nosprawnych. 
Pozosta³e œrodki pochodz¹ od 
samorz¹du powiatu - mówi 
Bogdan Muchowski.

Warsztat Terapii Zajêciowej 
powsta³ w paŸdzierniku 1993 
roku przy Domu Pomocy 
Spo³ecznej w Kwidzynie. Od 
pierwszego stycznia 2004 
roku prowadzi go Fundacja 
„Misericordia” w Kwidzynie, 
w zabytkowym dworku w Gór-
kach. Zajêcia prowadzone s¹ 
w pracowniach terapii ¿ycia 
codziennego, stolarskiej, ce-
ramicznej, plastycznej, kom-
puterowej, wikliniarskiej, 
redakcyjnej, artystycznej 
i ogrodniczo-gospodarczej. 
Podczas zajêæ rozwijane s¹ 
miêdzy innymi psychofizycz-
ne sprawnoœci niezbêdne w 
pracy, podstawowe, a tak¿e 
specjalistyczne umiejêtnoœci 

Warsztat Terapii Zajêciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację „Misericor-
dia”, zachęca niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego do uczest-
nictwa w zajęciach terapeutycznych. WTZ to mo¿liwoœæ rehabilitacji zawodowej i 
spo³ecznej. W warsztacie zdobywa siê wiele umiejêtnoœci, które przydają się w ¿yciu 
codziennym oraz w przysz³ej pracy zawodowej. Coraz więcej uczestników warsztatu 
znajduje pracę i rozpoczyna samodzielne życie. Warsztat stawia jednak określone 
wymagania, z któryvh najważniejsze to chęć zmiany swojego życia i aktywny 
udział w zajęciach.  Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej 
w Górkach, podkreśla, że warsztat to nie świetlica, w kórej można jakoś zabić 
czas, ale miejsce aktywnej rehabilitacji. Ważne, aby zdawali sobie z tego sprawę 
zarówno niepełnosprawni, jak i ich opiekunowie.

Tylko dla aktywnych

Warsztat Terapii Zajęciowej
Górki 4, 82-500 Kwidzyn

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

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

koterapia (elektroterapia, ter-
moterapia, œwiat³olecznictwo 
i ultradŸwiêki, magnetotera-
pia, laseroterapia). Obecnie 
w zajęciach terapeutycznych 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Górkach uczestniczy 47 
niepełnosprawnych. W powie-
cie funkcjonuje również drugi 
WTZ, w Ryjewie. 

                                  (jk)

WTZ to mo¿liwoœæ rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. Zajęcia odbywają się w zabytkowym dworku w Górkach (gmina Kwidzyn).

Zajêcia prowadzone s¹ w pracowniach terapii ¿ycia codziennego, stolarskiej, ceramicznej, plastycznej, kom-
puterowej, wikliniarskiej, redakcyjnej, artystycznej i ogrodniczo-gospodarczej.                      Zdjęcia: JK

Wyjdź z domu,           
przyjdź do warsztatu

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

Przypominamy

0 800 533 335 to numer telefonu bez-
płatnej, ogólnopolskiej, informacyjnej li-
nii telefonicznej Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego można 
uzyskać informacje między innymi na temat 
uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecz-
nictwa rentowego i pozarentowego, zagad-
nień związanych z zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych oraz wskaże ścieżki 
załatwiania różnych spraw, między innymi 
turnusów rehabilitacyjnych. Pod numerem 
bezpłatnej linii będzie można także uzyskać 
dane teleadresowe wszystkich oddziałów 
PFRON oraz powiatowych centrów pomocy 
rodzinie oraz zapoznać się z programami 
skierowanymi do osób indywidualnych. 
Idla Osób Niepełnosprawnych”. Infolinia 
funkcjonuje od poniedziałku do piątku w 
godzinach 10.00 – 18.00.

Infolinia PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
zachęca osoby objęte różnymi formami pomocy społecznej 
do korzystania z bezpłatnej porady prawnika. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało możliwość bezpłat-
nych porad prawnych dla mieszkańców, ale poprzez pocztę 
elektroniczną. Będzie się można kontaktować z Krajowym 
Ośrodkiem Informacji i Doradztwa Prawnego Z bezpłatnych 
porad mogą skorzystać tylko osoby korzystające z pomocy 
społecznej, ofiary przestępstw, w tym ofiary przemocy w 
rodzinie oraz członkowie rodzin, w których dochód na jed-
ną osobę nie przekracza 500 zł miesięcznie. Z porad mogą 
skorzystać też bezrobotni oraz inne osoby znajdujące się 
w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Osob y, 
które będą miały problem ze sformułowaniem pytania do 
prawnika mogą skorzystać z pomocy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. PCPR podkreśla, że pomoc  
dotyczy tylko spraw związanych z pomocą społeczną, a nie 
np. dziedziczenia czy jakiś innych spraw majątkowych.

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

Bezpłatna pomoc prawna

Osoby niedowidzące lub niewidome, które chcą się 
dowiedzieć o lekach kupionych w aptece, mogą skorzystać 
z bezpłatnej linii telefonicznej 800 706 848. Zawartość 
ulotki zostanie przedstawiona w formie dźwiękowej. Jak 
informuje Polski Związek Niewidomych, baza ulotek z 
każdym dniem się powiększa. Bezpłatną infolinię uru-
chomiła w ubiegłym roku firma „MEDsynC Skotnicki, 
Weksler”. Wciąż uzupełniany katalog ulotek różnych 
lekarstwa znajduje się na stronie internetowej www.
medsync.pl. W ramach infolinii konsultanci udzielają 
wszelkich informacji związanych z udostępnieniem 
dźwiękowych ulotek farmaceutycznych. Infolinia jest 
czynna całą dobę przez cały tydzień. Z konsultantem 
można porozmawiać w dni powszednie, w godz. 8.00 - 
20.00. Co ważne infolinia nie zawiera reklam, a jedynie 
dźwiękowe informacje o lekach.

Posłuchaj o leku przez telefon


