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             Czytaj na str. II

DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO                                    7 MARCA 2012 NR 124 ROK 8 

Ponad 60 niepełnosprawnych zawodników z 17 domów pomocy 
społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek 
z województwa pomorskiego wystartuje dzisiaj w Pomorskim 
Turnieju Warcabowym Domów Pomocy Społecznej. To jubileuszo-
we, dziesiąte zmagania warcabistów. Turniej  odbędzie się w hali 
sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. 
Początek zmagań o godz. 9.00. Organizatorem imprezy jest Dom 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
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X Pomorski Turniej Warcabowy Domów Pomocy Społecznej

Ponad 60 niepełnosprawnych zawodników z 17 domów pomocy spo-
łecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek z wo-
jewództwa pomorskiego wystartuje dzisiaj w Pomorskim Turnieju 
Warcabowym Domów Pomocy Społecznej. To jubileuszowe, dziesiąte 
zmagania warcabistów. Turniej  odbędzie się w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Zmagania 
rozpoczną się o godz. 9.00. Organizatorem imprezy jest Dom Pomo-
cy Społecznej w Kwidzynie

Jubileuszowe zmagania warcabistów

Dzisiaj w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie odbędzie się Pomorski Turniej Warcabowy Domów 
Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                       Fot. archiwum

Na zdjęciu (od lewej): Arkadiusz Wick z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku oraz Andrzej Delikat z Domu Pomocy Społecznej w 
Chojnicach.                                                                                                                                                                  Fot. archiwum 

- To zwykle ogrodzone, prywatne 
tereny i jako straż miejska nie możemy 
interweniować. Możemy to robić tylko 
wówczas, gdyż parking znajduję się w 
strefie obowiązywania znaku „ strefa 
ruchu”. W samym mieście nie dochodzi 
zbyt często do  zajmowania miejsc dla 
niepełnosprawnych. To kilkanaście 
przypadków w ciągu roku. Mandat w 
wysokości 500 zł, zgodnie z taryfikato-
rem, działa dostatecznie odstraszająco 
- mówi mł. insp. Mirosław Iljin, rzecznik  
prasowy Komendy Straży Miejskiej w 
Kwidzynie.

Kartę parkingową, odpłatnie, wydaje 
starosta. Zgodnie z nowelizacją ustawy 
Prawo o ruch drogowym  z 2009 r. kartę 
parkingową można otrzymać tylko na 
podstawie orzeczeń wydawanych przez 
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności orzeczeń o niepełnospraw-
ności, o stopniu niepełnosprawności lub 

Parking dla niepełnosprawnych
Mandat                                           
odstrasza kierowców

Mieszkańcy Kwidzyna rzadko łamią przepis dotyczący 
zajmowania miejsc do parkowania przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych. Dotyczy to jednak miejsc posto-
jowych przy ulicach w mieście. Do parkowania na miej-
scach zarezerwowanych dla niepełnosprawnych najczęś-
ciej dochodzi przed marketami. 

orzeczeń o wskazaniach do ulg i upraw-
nień. Osoby zaliczone do lekkiego stopnia 
niepełnosprawności mogą otrzymać kartę 
parkingową tylko w przypadku ustalenia 
przyczyny niepełnosprawności oznaczonej 
symbolem 05-R (upośledzenie narządu 
ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne). 
Kartę parkingową może uzyskać także 
placówka zajmująca się opieką, rehabi-
litacją lub edukacją osób niepełnospraw-
nych.                                              (jk) 

Mieszkańcy Kwidzyna rzadko łamią przepis dotyczący zajmowania miejsc do parkowania przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
Dotyczy to jednak miejsc postojowych przy ulicach w mieście. Do parkowania na miejscach zarezerwowanych dla niepełnosprawnych 
najczęściej dochodzi przed marketami. 

Niepełnosprawny kierowca nie jest 
traktowany w sposób uprzywilejowa-
ny. Obowiązują go te same zasady 
ruchu drogowego. Stan techniczny 
pojazdu, uprawnienia do kierowa-
nia oraz egzekwowanie przepisów 
prawa odbywa się na takich samych 
zasadach, jak w przypadku w pełni 
sprawnych użytkowników dróg.

Pamiętajmy!

Wiesława Cichowicz z Domu 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie, 
wspomina, że początkowo w turnieju 
startowali wyłącznie mieszkańcy 
kwidzyńskiej placówki.

- Chcieliśmy zagospodarować 
wolny czas naszym mieszkańcom i 

zaczęliśmy organizować zawody war-
cabowe. Z czasem objęły one powiat 
kwidzyński, aż wreszcie rozrosły 
się to dużej imprezy, podczas której 
gościliśmy coraz więcej zawodników 
z całego Pomorza. Oprócz domów w 
zawodach zaczęły brać także inne 

placówki, w tym warsztaty terapii 
zajęciowej - mówi Wiesława Cicho-
wicz.

Od początku w organizację turnie-
ju angażuje się Kazimierz Gorlewicz, 
dyrektor Domu Pomocy Społecznej. 
W  Kwidzynie ma pojawić się dzisiaj 
64 warcabistów z Pomorza. W ubie-
głym roku mistrzem Pomorza został 
Arkadiusz Wick z Domu Pomocy 
Społecznej w Strzebielinku. Drugi 
był Mariusz Kobus z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Górkach (gmi-
na Kwidzyn). Trzecie miejsce zajął 
Andrzej Delikat z Domu Pomocy 

Społecznej w Chojnicach. Dzisiejszy 
turniej pokaże, czy faworyci dobrze 
się przygotowali. Drugiego miejsca w 
klasyfikacji drużynowej będzie bro-
nić reprezentacja Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Górkach.

- Planujemy wystawić drużynę 
w składzie: Mariusz Kobus, Artur 
Jurczak oraz Marek Pielecki. Mam 
nadzieję, że uda się im osiągnąć do-
bry wynik w turnieju - mówi Jerzy 
Wiśniewski, opiekun warcabistów 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Górkach.

                                              (jk)
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Procedura przyjęcia do domu pomo-
cy społecznej

Do domu pomocy społecznej kieruje się 
na podstawie pisemnego wniosku osoby 
ubiegającej się o skierowanie do domu po-
mocy społecznej lub jej opiekuna prawnego, 
złożonego do ośrodka pomocy społecznej 
właściwego ze względu na jej miejsce stałe-
go zamieszkania lub ostatniego miejsca za-
meldowania. 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 wyda-
nia skierowania do DPS:

 - wywiad środowiskowy przeprowadzony 
w miejscu pobytu osoby 

zainteresowanej umieszczeniem w dps i 
stwierdzenie braku 

możliwości zapewnienia usług opiekuń-
czych 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 przy-
znaniu zasiłku stałego, 

zasiłku pielęgnacyjnego;

- aktualne badania lekarskie, zaświad-
czenie lekarskie o potrzebie 

sprawowania całodobowej opieki oraz 
braku przeciwwskazań do 

umieszczenia w domu pomocy społecz-
nej;

- opinia ośrodka pomocy społecznej doty-
cząca stopnia sprawności 

osoby ubiegającej się o skierowanie do 
domu pomocy społecznej

Decyzje o skierowaniu i decyzje usta-
lającą opłatę za pobyt w domu pomocy 
społecznej wydaje organ gminy właści-
wej 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, kom-
batancki, 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 gospo-
darującej jej dochód jest wyższy niż 250% 
kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, jednak kwota dochodu po-
zostająca 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 posiada-
ny dochód na osobę w rodzinie jest wyższy 
niż 250% kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozo-
stająca 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 skiero-
wana - w wysokości różnicy między średnim 

miesięcznym kosztem utrzymania w domu 
pomocy  społecznej a opłatami wnoszonymi 
przez mieszkańca i rodzinę.

Średni miesięczny koszt utrzymania 
mieszkańca od kwietnia 2011 roku wy-
nosi:

* 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 Kole-
gium Odwoławczego za pośrednictwem 
ośrodka pomocy społecznej w terminie 
14 dni od daty otrzymania decyzji.

    
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy 

społecznej wydaje Powiatowe Centrum Po-
mocy 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 zakre-
sie świadczonych usług. Jest zapoznana z 
regulaminem i procedurami obowiązują-
cymi w domu.

 Kto może zostać mieszkańcem?

Procedury przyjęcia i opłaty - domy pomocy społecznej
Na terenie powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej podległe organizacyjnie  Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie. Domy 
spełniają obowiązujące standardy określone w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozpo-
rządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. Dom Pomocy Społecznej 
„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie przeznaczony jest dla osób intelektualnie niepełnosprawnych i chorych psychicznie, natomiast Dom 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie jest jednostką orga-
nizacyjną powiatu kwidzyńskiego. 
Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 
35-letnia tradycja i doświadczenie 
gwarantują fachową opiekę pie-
lęgniarską, medyczną, rehabili-
tacyjną, socjalną i duszpasterską 
oraz szeroka ofertę kulturalno-
oświatową. Dom przeznaczony 
jest dla 115 przewlekle somatycz-
nie chorych kobiet i mężczyzn. 
Posiada kompletnie wyposażone 
pokoje 1,2 i 3- osobowe ze swobod-
nym dostępem do łazienek i WC, 
pokoje dziennego pobytu, własną 
kuchnię i kuchenki oddziałowe, 
salę wielofunkcyjną z jadalnią, 
gabinet fryzjerski i krawiecki, 

Dom Pomocy Społecznej ,,Słonecz-
ne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostką 
organizacyjną powiatu kwidzyńskiego, 
przeznaczoną dla osób dorosłych przewle-
kle psychicznie chorych i niepełnospraw-
nych intelektualnie. Dom funkcjonuje już 
od ponad 45 lat. Na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 bu-
dynki mieszkalne, w których oferuje się 
pokoje 1,2,3, i 4 osobowe z łazienkami lub 
umywalkami, pokoje dziennego pobytu,  
gabinety medycznej pomocy doraźnej, pra-
cownie terapeutyczne, bibliotekę, gabinety: 
rehabilitacyjny i fizykoterapii, salę gimna-
styczną, pokój gościnny, pralnie podręczne 
w każdym budynku, palarnie, kaplicę, Salę 
Doświadczania Świata, warsztaty terapii 
zajęciowej, kuchnię główną oraz kuchnie 
i jadalnie w każdym budynku. Placówka 

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

świadczy usługi 
bytowe, opiekuń-
cze i wspomaga-
jące, na poziomie 
obowiązującego 
standardu. Pla-
cówka dysponuje 
180 miejscami. 
Opiekę miesz-
kańcom zapew-
nia zespół pra-
cowników działu 
opiekuńczo-tera-
peutycznego, w 

tym: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, 
fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, instruk-
torzy terapii zajęciowej, psycholodzy i ka-
pelan. Poza tym dom zatrudnia lekarza ro-
dzinnego i lekarza psychiatrę. Dom Pomocy 
Społecznej w Ryjewie położony jest na wzgó-
rzu, 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 pracownicy 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

kaplicę, sale 
rehabilita-
cji i terapii 
zajęciowej z 
punktem bi-
bliotecznym 
oraz gabi -
net doraź -
nej pomocy 
medycznej. 
Bezpieczeń-
stwo miesz-
k a ń c o m 

zapewnia dodatkowo system 
przyzywowy i przeciwpożarowy 
oraz monitoring. Budynek domu 
przystosowany jest dla osób nie-
pełnosprawnych (winda, podjaz-
dy, uchwyty, podnośnik, sprzęt 
ortopedyczny i pomocniczy). Od-
poczynkowi i rekreacji sprzyjają 
skwery zielone z oczkiem wodnym 
oraz altany. Przyjazna atmosfera 
domu zapewnia mieszkańcom po-
czucie spokoju i bezpieczeństwa. 
Osoby zainteresowane mogą 
odwiedzić dom. Bliższych infor-
macji udzielą pracownicy socjalni: 
Jolanta Mroczek i Anna Flader. 
Tel. (55) 279-37-21, e-mail: edps.
kwidzyn-soc@powiatkwidzynski.
pl

http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl 

Parking dla niepełnosprawnych
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- Sam zespół pełni rolę strate-
giczną. Planuje oraz inicjuje pewne 
działania, natomiast do konkret-
nych spraw powoływane są grupy 
robocze. W przypadku założenia 
niebieskiej karty czy zgłoszenia 
problemu dotyczącego przemocy w 
rodzinie, powoływania jest grupa 
robocza. Zbiera się ona, starając 
się zdiagnozować problem i go 
rozwiązać w środowisku rodziny. 
Skład grupy roboczej nie jest stały i 
zależy od problemu występującego w 
rodzinie. Zespół działa więc bardzo 
aktywnie, starając się ograniczać 
negatywne zjawisko, jakim jest 
przemoc w rodzinie. Co pół roku o 
pracach zespołu informowana jest 
wójt gminy. Bardzo poważnie pod-
chodzimy do naszej pracy, starając 
się pomagać rodzinom w sytuacjach 
kryzysowych. - mówi Małgorzata 
Piotrowska, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie.

W skład zespołu wchodzą między 
innymi przedstawiciele Urzędu 
Gminy Kwidzyn, Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Zespół przeciwko przemocy

Pomagają rodzinom w kryzysie
Powołany został w ubiegłym roku w gminie Kwidzyn. Jego celem jest ograniczanie negatywnego zjawiska jakim jest przemoc, która 
często jest skutkiem nadużywania alkoholu czy innych środków uzależniających. Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie, twierdzi Małgorzata Piotrowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, skupia 
specjalistów, którzy podejmują konkretne działania w rodzinach.

Problemów Alkoholowych, Komendy 
Powiatowej Policji w Kwidzynie, 
oświaty, Kuratorskiej Służby Sądu 
Rejonowego w Kwidzynie i ochrony 
zdrowia. 

Działania zespołu obejmują rodzi-
ny, w których zdarzają się przypadki 
stosowania przemocy w rodzinie, w 

których dzieci są zaniedbywane i po-
zbawione opieki, w których naduży-
wany jest alkohol lub inne używki, a 
także rodziny, w których występują 
konflikty pomiędzy rodzicami, a 
dzieckiem. Zespół pomaga także 
w przypadku zaburzeń zachowań 
dzieci, które pojawiają się w tego 

typu konfliktach. 
Zgłoszenie wniosku do gminnego 

zespołu może być również anoni-
mowe. 

Samorząd gminy Kwidzyn był 
pierwszym w powiecie i jednym z 
pierwszych w województwie po-
morskim, który przyjął w 2008 r. 
program przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Wraz z dokumentem 
przyjęto swego rodzaju motto: „Każ-
dy kto się dowiaduje o przemocy w 
rodzinie, powinien poinformować 
o tym odpowiednie służby, które 
zobowiązane są do ochrony ofiar 
i udzielenia im wszechstronnej 
pomocy”. 

                                            (jk)

Przemoc w rodzinie oznacza jednorazowe albo powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka 
rodziny, a także innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, 
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym  
seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 
przemocą.  (Art.2 pkt.2 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie). 

Przemoc fizyczna - wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem 
siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, 
kopanie, duszenie, bicie itp.

Przemoc psychiczna -  prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu 
własnej osoby poprzez np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawsty-
dzanie, ciągłe krytykowanie, stosowanie gróźb, szantażowanie itp.

Przemoc seksualna - wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zacho-
wań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy.

Przemoc ekonomiczna - prowadzi do całkowitego uzależnienia 
finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, 
uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb 
materialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do 
zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka lub innej osoby w ro-
dzinie.

Zaniedbanie - ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych 
i emocjonalnych.

Informacje na temat zespołu 
interdyscyplinarnego do spraw 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie można uzyskać w 
siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kwidzy-
nie przy ul. Grudziądzkiej 30. 
Tel. 55 261 04 47, e-mail: kie-
rownik@gopskwidzyn.pl 

Definicja przemocy Różne oblicza przemocy 

„Niebieska Karta” to ważna broń w walce z przemocą w rodzinie. Karty 
pojawiły się w 1997 roku. Umieszczane są w niej wszystkie informacje doty-
czące danego zdarzenia związanego z przemocą. Karta ułatwia policjantowi 
rejestrację śladów i wydarzeń oraz podjętych czynności. Umożliwia także 
sporządzenie przez ofiarę pisemnej prośby o pomoc. 

Niebieska karta

Na zdjęciu: Małgorzata Piotrowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Kwidzynie. 
                                                                                                                                                                                     Fot. archiwum

Napisz lub zadzwoń

Wiele z tematów prezentowanych na ³amach „Obserwatora” dotyczy 
problemów osób niepe³nosprawnych oraz chorych. Dodatek ukazuj¹cy 
siê co dwa tygodnie w „Kurierze Kwidzyñskim” poœwiêcony  jest szeroko 
rozumianym problemom spo³ecznym. Pismo pe³ni tak¿e rolê swego rodza-
ju niezbêdnika, który pomaga znaleŸæ informacje na temat  zasi³ków, 
dodatków, stypendiów oraz innych Ÿróde³ pomocy finansowej,  a tak¿e 
porad w rozwi¹zywaniu trudnych problemów  osobistych. „Obserwator” to 
pismo, którego celem jest równie¿ promowanie dzia³añ s³u¿¹cych innym. 
Z powodu wrodzonej skromnoœci oraz braku czasu nie wszyscy jednak 
dziel¹ siê swoimi dokonaniami. Zachêcamy zatem do wspó³redagowania 
„Obserwatora”. Zg³aszajcie nam swoje dokonania, pomys³y a tak¿e uwa-
gi na temat poruszanych na jego ³amach treœci. Zadzwoñ lub napisz: 
„Obserwator”, Górki 4. 82-500 Kwidzyn, tel./faks  055 279 35 64. e-mail: 
wtzkwidzyn@wp.pl
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Osoby niepełnosprawne chcące w tym roku wziąć udział w turnusach 
żeglarskich mogą kontaktować się z Regionalną Sekcją Pomorską Pol-
skiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie. 

                 Arkadiusz Sokolnicki, prezes zarządu
                              e-mail: arkarka@wp.pl
                                      tel. 693 452 405
                     Paweł Słowiński, sekretarz zarządu
                                      tel. 692 225 272

- Uczestnikami warsztatu mog¹ zostaæ 
osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce 
znaczny lub umiarkowany stopieñ 
niepe³nosprawnoœci w orzeczeniu o 
stopniu niepe³nosprawnoœci wydanym 
przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzeka-
nia o Stopniu Niepe³nosprawnoœci 
oraz posiadaj¹cy dodatkowo zapis we 
wskazaniach - uczestnictwo w terapii 
zajêciowej. Dzia³alnoœæ warsztatu 
finansowana jest w 90 proc. przez 
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji 

Warsztat Terapii Zajêciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację 
„Misericordia”, zachęca niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego do uczestnictwa 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 wymaga-
nia, 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 której można jakoś 
zabić czas, ale miejsce aktywnej rehabilitacji. Ważne, aby zdawali sobie z 
tego sprawę zarówno niepełnosprawni, jak i ich opiekunowie.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach zaprasza

WTZ to mo¿liwoœæ rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej.  Na zdjęciu: zajęcia w pracowni wikliniarskiej.                         Zdjęcia: JK

Rehabilitacja dla aktywnych

Warsztat Terapii 
Zajęciowej

Górki 4, 
82-500 Kwidzyn

tel./faks  55 279 35 64
e-mail: 

wtzkwidzyn@wp.pl

W sklepach medycznych 
można nabyć sprzęt rehabili-
tacyjny i środki ortopedyczne 
(wózki inwalidzkie, kule, bal-
koniki, materace przeciwod-
leżynowe itp.). Mozna w nich 
także uzyskać szczegółowe 
informacje na temat możli-
wości dofinansowania zakupu 
z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

Przypominamy

Osób Niepe³nosprawnych. Pozosta³e 
œrodki pochodz¹ od samorz¹du powiatu 
- mówi Bogdan Muchowski.

Warsztat Terapii Zajêciowej po-
wsta³ w paŸdzierniku 1993 roku przy 
Domu Pomocy Spo³ecznej w Kwidzynie. 
Od pierwszego stycznia 2004 roku 
prowadzi go Fundacja „Misericordia” 
w Kwidzynie, w zabytkowym dwor-
ku w Górkach. Zajêcia prowadzone 
s¹ w pracowniach terapii ¿ycia co-
dziennego, stolarskiej, ceramicznej, 

plastycznej, komputerowej, wikli-
niarskiej, redakcyjnej, artystycznej 
i ogrodniczo-gospodarczej. Podczas 
zajêæ rozwijane s¹ miêdzy innymi 
psychofizyczne sprawnoœci niezbêdne 
w pracy, podstawowe, a tak¿e spe-
cjalistyczne umiejêtnoœci zawodowe. 
Umo¿liwiaj¹ one podjêcie pracy za-
robkowej lub szkolenia zawodowego. 
Wobec wszystkich uczestników zajêæ 
terapeutycznych stosowane s¹ dwie 
formy rehabilitacji medycznej: kine-
zyterapia (obejmuje miêdzy innymi 
æwiczenia gimnastyczne i ró¿ne formy  
czynnego   wypoczynku i relaksu) i 
fizykoterapia (elektroterapia, termote-
rapia, œwiat³olecznictwo i ultradŸwiêki, 
magnetoterapia, laseroterapia). Obecnie 

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
ul. Hallera 14, 
80-401 Gdańsk
tel. (58) 326 84 30 do 36
Godziny pracy: 
Poniedziałek -7.45-19.00
Wtorek -7.45 - 15.45
Środa: - 7.45 - 15;45
Czwartek - 7;45 - 19.00
Piątek: - 7.45 - 15.45
Ośrodek Adopcyjny Fundacji
 „Dla Rodziny” w Gdańsku 
ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2
tel. 58 511 03 75

Ośrodki adopcyjne

w zajęciach terapeutycznych Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Górkach uczestni-
czy 47 niepełnosprawnych. W powiecie 
funkcjonuje również drugi WTZ, w Ryje-
wie.                                               (jk)

0 800 533 335 to numer telefonu bezpłatnej, ogólnopolskiej, informacyjnej linii telefonicznej 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzwoniąc z telefonu stacjo-
narnego można uzyskać informacje między innymi na temat uprawnień osób niepełnospraw-
nych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych oraz wskaże ścieżki załatwiania różnych spraw, między innymi turnusów 
rehabilitacyjnych. Pod numerem bezpłatnej linii będzie można także uzyskać dane teleadreso-
we 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

Posłuchaj o leku przez telefon
Osoby niedowidzące lub niewidome, które chcą się dowiedzieć o lekach kupionych w 

aptece, mogą skorzystać z bezpłatnej linii telefonicznej 800 706 848. Zawartość ulotki zosta-
nie przedstawiona w formie dźwiękowej. Jak informuje Polski Związek Niewidomych, baza 
ulotek z każdym dniem się powiększa. Bezpłatną infolinię uruchomiła w ubiegłym roku firma 
„MEDsynC Skotnicki, Weksler”. Wciąż uzupełniany katalog ulotek różnych lekarstwa znaj-
duje 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.

W pracowni artystycznej można spełniać swoje muzyczne marzenia.
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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 Edukacyj-
no - Terapeutyczne oraz Gimnazjum Specjalne. W ramach 
ośrodka działa również Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 
która kształci cukierników i kucharzy małej gastronomii. 
Integralną i istotną częścią edukacji uczniów SOSW jest 
pomoc psychologiczno - pedagogiczna i rewalidacja. Ucz-
niowie 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

   Vi
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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
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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.9 do godz.16
Wtorek: od godz.8 do godz.16
Środa: od godz.11 do godz.15
Czwartek: od godz.9 do godz.16
Pi¹tek: od godz. 9 do godz.16

                                               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

         Vii
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Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych

Kwidzyński strażnik na zimowych igrzyskach
Mirosław Iljin, kwidzyński strażnik miejski, jako wolontariusz, 
wziął udział VIII Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olim-
piad Specjalnych w narciarstwie zjazdowym, łyżwiarstwie szyb-
kim oraz hokeju halowym. Strażnik z Kwidzyna należy do ru-
chu „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na Rzecz Olimpiad 
Specjalnych”. Impreza, w której uczestniczyli niepełnosprawni 
sportowcy, odbywała się w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej. 
Wzięło w niej udział ok. 360 zawodników z całego kraju. 

- Nigdy nie miałem okazji 
zobaczyć  karate na żywo, dla-
tego to fajna sprawa i zupełnie 
coś innego od tego co robimy 
podczas zajęć prowadzonych 
w warsztacie - mówi Krzysztof 
Lech, niepełnosprawny uczest-
nik warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Górkach, w gminie 
Kwidzyn.

Organizatorkami pokazu 
były Klaudia Małkowska i 
Karolina Żołądkiewicz, wolon-
tariuszki z Gimnazjum nr 2 w 
Kwidzynie.

                                             (jk)

Karate w dworku

Pokaz dla niepełnosprawnych
Marcin Kondra, mistrz Polski Zachodniej w karate kyakushin, postanowił podzielić się swoją sportową pasją z uczestnikami War-
sztatu Terapii Zajęciowej w Górkach. Pokaz był okazją nie tylko do prezentacji technik walki, ale także elementów treningu. 

Marcin Kondra, mistrz Polski Zachodniej w karate kyakushin.                               Zdjęcia: JK Aktywny udział w prezentacji sztuk walki wzięli udział niepełnosprawni uczestnicy warsztatu.

- Przebiegliśmy ulicami Kielc 
z „Ogniem nadziei”. W biegu 
udział wzięło 23 policjantów z 
całej Polski. Straż miejską re-
prezentowałem tylko ja. W biegu 
wziął udział także Marek Moltko, 
niepełnosprawny sportowiec. 
Biegliśmy centralnymi ulicami 
Kielc, kończąc bieg w hali sporto-
wej, w której odbyła się ceremo-
nia otwarcia igrzysk. Od „Ognia 
Nadziei”, przyniesionego przez 
„Strzegących Prawa na Rzecz 
Olimpiad Specjalnych”, zapalony 
został znicz olimpijski. Na tym 
zakończyła się uroczysta część 
naszej misji. Następnie rozpo-
częliśmy pracę jako wolontariu-

sze. Przy organizacji olimpiady 
pomagał także starszy strażnik 
Krzysztof Traczyk, który jako 
informatyk od wielu lat współ-
pracuje przy organizacji zawodów 
organizowanych w ramach Olim-
piad Specjalnych - mówi mł. insp. 
Mirosław Iljin.

Zmagania niepełnosprawnych 
sportowców trwały cztery dni 
i zakończyły się w minioną so-
botę. Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji będą reprezentować 
Polskę podczas przyszłorocznych 
Światowych Igrzysk Zimowych 
Olimpiad Specjalnych w Pyeong-
Chang w Korei Południowej.

                                              (jk)

Strażnicy miejscy w Kwidzynie byli pierwszymi w województwie 
pomorskim, którzy wstąpili do ruchu „Bieg z Pochodnią Strzegą-
cych Prawa na Rzecz Olimpiad Specjalnych”. Ruch narodził się w 
Stanach Zjednoczonych. Jego celem jest działalność na rzecz osób 
z upośledzeniem intelektualnym. Członkami organizacji zostają 
osoby, które pracują w mundurach lub stoją na straży prawa. 
Wszyscy są wolontariuszami. Ruch znany jest z organizacji biegów 
z pochodnią, związanych z ideą Olimpiad Specjalnych. Działalność 
ruchu w Polsce rozpoczęła się w 1993 roku. Zalążek organizacji 
powstał  wyniku działań kilku policjantów. Organizacja zaczęła 
działać w ramach Związku Zawodowego Policjantów. Strażnicy 
miejscy w Kwidzynie już od siedmiu lat wspierają organizację 
imprez przygotowywanych w ramach Olimpiad Specjalnych. W ra-
mach organizowanych przy imprezach wiosek olimpijskich starają 
się dzielić swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa.

Pierwsi w województwie

Reprezentacja ruchu „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na Rzecz Olimpiad Specjalnych”.  Wśród członków organizacji mł. strażnik 
Mirosław Iljin ( pierwszy z prawej, z przodu).                                                                                                  Fot. archiwum M. Iljin

Ulicami Kielc  przebiegli członkowie ruchu  „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na Rzecz Olimpiad Specjalnych”.
                                                                                                                                                                        Fot. archiwum M. Iljin


