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Niepełnosprawni zawodnicy rywalizowali w Pomorskim Turnieju 
Koszykówki Olimpiad Specjalnych. W zawodach, które odbyły się 
w Kwidzynie, uczestniczyło osiem drużyn z Pomorza. Nie zabrakło 
koszykarskich reprezentacji z Kwidzyna i gminy Ryjewo.  Turniej 
odbył się  już po raz trzynasty. Jego organizatorem była Sekcja 
Olimpiad Specjanych przy Zespole Szkół Specjanych w Kwidzynie. 

Fot. Jacek Kluczkowski
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Już pierwsza gwiazdka daje znać, że czas zasiąść do wigilijnego stołu i podzie-
lić się opłatkiem. To także znak, że nastał radosny czas Bożego Narodzenia, w 
którym inaczej patrzymy na otaczający nas świat, na bliskich i znajomych oraz 
na wszystkich wokół. Niech więc ta wyjątkowa chwila trwa w naszych sercach 
i duszach jak najdłużej, przypominając jednocześnie o tym co najważniejsze w 
życiu. Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński mówił, że: człowiek jest 
odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które 
w innych budzi. Budźmy więc w innych tylko to co najwspanialsze i najpięk-
niejsze, pomagając spełniać marzenia nie tylko swoje, ale także tych, którzy z 
różnych względów i ograniczeń, na które nie mieli wpływu, potrzebują naszego 
wsparcia. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia upłynie wszystkim w atmosferze 
radosnych spotkań z bliskimi, a Nowy Rok niech obdaruje tylko szczęściem i 
spełnionymi marzeniami. Tego wszystkim mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego 
życzą: Zarząd i Rada Fundacji „Misericordia”, pracownicy i uczestnicy War-
sztatu Terapii Zajęciowej w Górkach oraz redakcja Obserwatora.

Zawodnikom przyszli kibicować mię-
dzy innymi Roman Bera, wiceburmistrz 
Kwidzyna, Kazimierz Gorlewicz, prze-
wodniczący rady Miejskiej w Kwidzynie 
oraz Włodzimierz Dawidowski z zarządu 
powiatu kwidzyńskiego. Wszystkich 
powitali Marcin Ostrowski, dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie i 
Ewa Detko-Traczyk, dyrektor regionalny 
Olimpiad Specjalnych w województwie 
pomorskim. Do Kwidzyna przyjechała 
Róża Banasik-Zarańska, wiceprezes ds. 
Sportu Olimpiad Specjalnych Polska.

- Jest mi niezmiernie miło, że po raz 
kolejny i mam nadzieję, że nie ostat-
ni, spotykamy się na gościnnej Ziemi 
Kwidzyńskiej. Olimpiady Specjalne 
funkcjonują tutaj już bardzo długo. Jest 
mi też niezmiernie miło, że do Kwidzyna 
przyjechali zawodnicy z odległych sekcji 
Olimpiad Specjalnych z Czerska, Chojnic 
i Nowego Dworu Gdańskiego. Turniej to 
podsumowanie całorocznych treningów. 
Dziękuję za wsparcie, które mają Olim-
piady Specjalne w Kwidzynie - mówi 
Róża Banasik-Zarańska. 

Marcin Ostrowski, dyrektor Zespołu 
Szkół Specjalnych w Kwidzynie, pod-
kreśla, że turniej został zorganizujemy 
we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Olimpiady Specjalne Polska. 

- Sport jest dziedziną, w której nasi 
wychowankowie odnoszą największe 
sukcesy. Daje im  to wiele satysfakcji 
i radości. Działalność Olimpiad Spe-
cjalnych daje możliwość zabawy i upra-
wiania sportu na poziomie amatorskim, 
ale i zawodniczym. Dla wielu z tych 
osób możliwość wyjazdu na turnieje i 
zgrupowania, to sposób na życie i reali-
zację własnych aspiracji - uważa Marcin 
Ostrowski.

Pomorski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych

Niepełnosprawni zawodnicy rywalizowali w Pomorskim Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych. W zawodach, które odbyły się w 
Kwidzynie, uczestniczyło osiem drużyn z Pomorza. Nie zabrakło koszykarskich reprezentacji z Kwidzyna i gminy Ryjewo. Turniej odbył 
się po raz trzynasty. Jego organizatorem była Sekcja Olimpiad Specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie. Otwarcia 
zawodów dokonał Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego. 

Jak zawsze podczas turnieju, or-
ganizowanego w ramach Olimpiad 
Specjalnych, nie zabrakło olimpij-
skiej oprawy. Na maszt wciągnięto 
olimpijską flagę w asyście strażników 
miejskich, którzy należą do światowej 
organizacji Bieg z Pochodnią, wspie-
rającej niepełnosprawnych. Przysięgę 
olimpijską złożyła Agnieszka Karpiń-
ska, reprezentująca Sekcję Olimpiad 
Specjalnych przy Domu Pomocy Spo-

łecznej w Kwidzynie. Agnieszka będzie 
reprezentowała Polskę, województwo 
pomorskie i powiat kwidzyński pod-
czas przyszłorocznych Europejskich 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
w Antwerpii. 

Drużyny, które uczestniczyły w tur-
nieju, rywalizowaliy w trzech grupach, 
w zależności od sprawności. Wszyscy 
zawodnicy znaleźli się na podium. Jak 
twierdzą organizatorzy mimo że rywali-

zacja jest ważnym elementem turnieju, 
to jednak najważniejsza jest w tym 
wszystkim dobra zabawa. 

Współorganizatorzy turnieju to sekcje 
Olimiad Specjanych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie i Warsztacie 
Terapii Zajęciowej, prowadzonym przez 
Fundację „Misericordia”.

                                                    (jk)
Fotoreportaż z turnieju 
na str. VIII

Niepełnosprawni zawodnicy rywalizowali w Pomorskim Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych.

Zmagania niepełnosprawnych koszykarzy
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Procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej
Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku 

osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej opiekuna 
prawnego, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej 
miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania. W ośrodku 
pomocy społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udzieli informacji doty-
czących 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 zupeł-

nej, 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 300% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu 
pozostająca po wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium 
(tj. 1626 zł ponieważ  kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 
wynosi 542 zł)

- w przypadku osoby w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest 
wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwo-
ta dochodu pozostająca po wzniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1368 zł, ponieważ kryterium 
dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456 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 miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy  społecznej a opła-
tami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 2013 
roku wynosi:

- Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie - 2691 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 2758 zł
4. Inne osoby
   Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje 

prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 
pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji.

    Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej 
rodzinę  o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania. 
Osoba oczekująca na umieszczenie w dps otrzymuje również informacje o terminie przy-
jęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania domu oraz zakresie świadczonych 
usług. Jest zapoznana z regulaminem i procedurami obowiązującymi w domu.

 Kto może zostać mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej?

Procedury przyjęcia i opłaty 
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 Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie 
domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. Dom 
Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie przeznaczo-
ny 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 organi-
zacyjną powiatu kwidzyńskiego. 
Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 
40-letnia tradycja i doświadcze-
nie gwarantują fachową opiekę 
pielęgniarską, medyczną, rehabi-
litacyjną, socjalną i duszpasterską 
oraz szeroka ofertę kulturalno-
oświatową. Dom przeznaczony 
jest dla 115 przewlekle somatycz-
nie chorych kobiet i mężczyzn. Po-
siada w pełni wyposażone pokoje 
1,2 i 3- osobowe ze swobodnym 
dostępem do łazienek i WC, pokoje 
dziennego pobytu, własną kuchnię 
i kuchenki oddziałowe, salę wie-
lofunkcyjną z jadalnią, gabinet 
fryzjerski i krawiecki, kaplicę, 

Dom Pomocy Społecznej „ 
Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 
jest jednostka organizacyjną 
powiatu kwidzyńskiego, prze-
znaczoną dla osób dorosłych 
przewlekle psychicznie chorych 
i niepełnosprawnych intelektu-
alnie. Dom funkcjonuje od 1966 
roku. Na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie znajdują się 
4 budynki mieszkalne, w których 
oferuje się pokoje 1,2,3- osobowe z 
umywalkami lub łazienkami, WC, 
pokoje dziennego pobytu, gabinety 
doraźnej pomocy medycznej, 4 
pracownie terapeutyczne, gabinet 
rehabilitacji i fizjoterapii  oraz  salę 
gimnastyczną, Salę Doświadczania 
Świata  (obecnie pełniąca funkcje 
sali dziennego pobytu) kaplicę, 
pralnię podręczną, palarnię, kuch-
nie główną  oraz kuchenki i jadal-
nie  w każdym budynku. Rodziny 
mieszkańców mogą skorzystać z 
pokoju gościnnego z samodzielnym 

                 Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
                            82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                           tel./fax: (55) 277-42-36, 277-42-57 
      http:// dps-ryjewo.strefa.pl, e-mail: dps.ryjewo@powiatkwidzyński.pl

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

          Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279-37-21; fax (55) 279-38-67 
http://www.dps.ckj.edu.pl, e-mail: dps.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

wejściem.
Dom świad-

czy usługi byto-
we, opiekuńcze 
i  wspomaga -
jące zgodnie z 
obowiązującym 
s t a n d a r d e m 
dla 180 miesz-
kańców. Opie-
kę zapewnia 
doświadczony 

zespół pracowników działu opie-
kuńczo-terapeutycznego: opieku-
nowie, pielęgniarki, pokojowe, 
fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, 
instruktorzy terapii zajęciowej, 
psycholog, kapelan. Mieszkańcy 
są objęci stałą opieką lekarza ro-
dzinnego i psychiatry.Dom Pomocy 
Społecznej w Ryjewie położony jest 
na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne 
Wzgórze”.  Jest otoczony lasem, 
na jego terenie jest park, który 
sprzyja odpoczynkowi i  rekrea-
cji. Na terenie Domu znajduje się 
boisko z bramkami i koszami do 
gry w koszykówkę, co zachęca do 
czynnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. Bliższych 
informacji udziela pracownicy 
socjalni Domu Pomocy Społecznej 
„ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: 
Wioletta Kowalska, Iwana Schultz, 
Krzysztof Wiottstock. Tel. 55 277 
42 36 wew. 211, e-mail: dpsryjewo.
socjal@poczta.fm

sale rehabili-
tacji i terapii 
zajęciowej z 
punktem bi-
bliotecznym 
oraz  gab i -
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 
poczucie spokoju i bezpieczeń-
stwa. Osoby zainteresowane 
mogą odwiedzić dom. Bliższych 
informacji udzielą pracownicy 
socjalni: Magdalena Opalińska-
Szulca i Anna Flader. Tel. 55 279 
37 21, e-mail: edps.kwidzyn-soc@
powiatkwidzynski.pl

iii
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Zdali egzaminy, zakończyli kursy

Pierwszy krok w  dorosłość zrobiony
Zakończono realizację trzeciej edycji programu „Krok w dorosłość”, rozpoczętego w czerwcu ubiegłego roku. Głównym 
celem projektu jest ułatwienie wejścia na otwarty rynek pracy osobom niepełnosprawnym i młodzieży pochodzącej z pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Ostania grupa uczestników programu to osoby niepełnospraw-
ne, które uczestniczyły w  różnego rodzaju kursach, w tym robienia biżuterii i decoupage. Nauczyły się także tego, w jaki 
sposób ubiegać się o pracę i rozmawiać z pracodawcą. Poznali również swoje prawa, dotyczące zatrudnienia. Wszystko 
to ma ułatwić spróbowania swoich sił na rynku pracy. Wszyscy uczestnicy musieli zdać egzamin z wiedzy, którą posiedli 
podczas realizacji programu.

- Jestem pod wielkim wrażeniem 
osób niepełnosprawnych, które 
mimo dużego zdenerwowania, bar-
dzo dobrze odpowiadały na pytania 
komisji egzaminacyjnej. Wykazali 
się bardzo dużą wiedzą o rynku 
pracy. To zasługa także instruk-
torów prowadzących szkolenia, 
którzy potrafili przekazać wiedzę 
w taki sposób, aby była zrozumiała 
i żeby te osoby czegoś się nauczy-
ły. Egzamin pokazał, że wyniosły 
bardzo dużo z zajęć. Jestem wręcz 
zachwycona, że tak dobrze radziły 
sobie z odpowiedziami na trudne 
pytania, dotyczące rynku pracy 
- mówi Renata Majda, kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

Koordynatorem programu była 
Lidia Wiśniewska z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie.

- Zaskoczyły nas efekty realizacji 
programu. Jego uczestnicy byli 
bardzo zmotywowani i wypadli 
bardzo dobrze podczas różnych 
egzaminów, kończących warsztaty 
lub kursy zawodowe. Także ostat-
nia grupa pokazała, że warto dla 
nich organizować zajęcia i tego 
typu programy są bardzo potrzeb-
ne. Jeżeli będzie tylko okazja, to 
będziemy po raz kolejny zabiegali 
o środki na realizację  podobnych 
działań adresowanych do osób 
niepełnosprawnych oraz wycho-
wanków rodzin zastępczych i pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych 
- twierdzi Lidia Wiśniewska.

Na realizację projektu Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie po-
zyskało pieniądze z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w kwocie 
ponad 480 tys. zł. Z programu sko-
rzystało ogółem ponad 100 osób. W 
ramach zajęć odbywały się spotka-

nia z psychologiem i doradcą zawo-
dowym. Wychowankowie rodzin 
zastępczych i placówek opiekuń-
czo-wychowawczych uczestniczyli 
w kursach zawodowych, w tym 
kierowców wózków jezdniowych z 
napędem silnikowym, kosmetyczki 
z elementami wizażu, sprzedawcy 
z obsługą kasy fiskalnej oraz kursu 
obsługi komputerowego programu 
handlowo-magazynowego. Dla 
osób niepełnosprawnych odbyły 
się warsztaty rewalidacyjno-pe-
dagogiczne z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej. 30 osób 
objętych było indywidualnymi 
planami działania, realizowanymi 
w ramach Programu Aktywności 

Lokalnej. Skorzystały one między 
innymi ze specjalistycznego porad-
nictwa oraz kursów zawodowych. 

                                           (jk)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kwi-
dzynie poszukuje kandydatów na wolontariuszy, 
którzy pomagaliby dzieciom z rodzin zastęp-
czych. Potrzebne są osoby, które ukończyły 18 
rok życia i mieszkają w powiecie kwidzyńskim. 
Chodzi między innymi o pomoc w odrabianiu 
lekcji, nauce języków obcych lub też pomoc w 
organizowaniu dzieciom  czasu wolnego. Kandy-
daci na wolontariuszy, którzy ukończyli 18 lat 
mogą dzwonić pod numery telefonów: 55 646 18 
00 lub 55 279 99 15. Można także przyjść osobi-
ście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie przy  ul. Grudziądzkiej 30.  

Zostań wolontariuszem

Napisz lub zadzwoń
„Obserwator” to pismo, którego celem jest między innymi promowanie 

dzia³añ s³u¿¹cych innym. Z powodu wrodzonej skromnoœci oraz braku cza-
su nie wszyscy jednak dziel¹ siê swoimi dokonaniami. Zachêcamy zatem 
do wspó³redagowania „Obserwatora”. Zg³aszajcie nam swoje dokonania, 
pomys³y a tak¿e uwagi na temat poruszanych na jego ³amach treœci. 
Zadzwoñ lub napisz: „Obserwator”, Górki 4. 82-500 Kwidzyn, 
tel./faks  55 279 35 64. e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

Niepełnosprawni uczestnicy trzeciej edycji programu „Krok w dorosłość” z z instrutorami i oragnizatorami zajęć.                                                                                                 Fot. Jacek Kluczkowski

Z programu skorzystało ogółem ponad 100 osób. Na zdjęciu: egzamin zdaje Łukasz Sobczuk, niepełnosprawny uczestnik zajęć.
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- Ośmioletnie doświadczenie bycia 
matką niepełnosprawnego Franka, w 
tym od pięciu lat samotnie go wycho-
wującej, skłoniło mnie do poczynienia 
wielu refleksji. Wykształcenie prawnicze 
natomiast ułatwia mi analizę tych do-
świadczeń przez pryzmat konkretnych 
uregulowań, a nawet pozwala nieśmiało 
wysnuwać pewne postulaty de lege 
ferenda. Każdy z tych postulatów goto-
wa jestem uszczegółowić i dopracować, 
gdyby choć w części zasługiwały one na 
uwagę i pogłębienie analizy problemu 
- uważa Aleksandra Sikorska. 

Pierwszym problemem jest parkowa-
nie pojazdów przez osoby niepełnospraw-
ne na terenach należących do wspólnot 
mieszkaniowych.

- W obecnym ustawodawstwie nie 
ma uregulowań chroniących prawo 
osób niepełnosprawnych, w szcze-
gólności ruchowo, do parkowania 
jak najbliżej miejsca zamieszkania. 
Drogi należące do wspólnot mieszkanio-
wych są współwłasnością mieszkańców 
i nie są zaliczane do żadnej z kategorii 
dróg publicznych. Są to tzw. drogi we-
wnętrzne. Na drogach wewnętrznych 
Policja i Straż Miejska, co do zasady, 
interweniować nie może. Nawet jeśli na 
parkingach w ogóle wyznaczono miejsca 
parkingowe dla osób niepełnospraw-
nych, to zajmującym je „nielegalnie” 
kierowcom nic ze strony władz nie gro-
zi. Podobnie wspólnoty, gdyby chciały 
chronić swoich niepełnosprawnych 
członków, nie mogą stosować sankcji 
wobec swoich członków, a tym bardziej 
osób z zewnątrz. Problemem jest jednak 
fakt, iż na osiedlowej drodze drastycznie 
brakuje miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. Czasem jest jedno 
takie miejsce na kilkadziesiąt rodzin. 
Na miejscach tych parkują niejedno-
krotnie osoby, które nie mają proble-
mów z poruszaniem się, choć posiadają 
kartę parkingową. Jest to swoista luka 
prawna, utrudniająca codzienne życie 
osób poruszających się na wózkach. 
Należałoby nie tylko zmienić ustawę 
Prawo o ruchu drogowym, w kierunku 
poszerzenia kompetencji Policji i Straży 
Miejskiej, w zakresie interwencji, doty-
czących zajmowania takich miejsc, ale 
również zastanowić się nad stworzeniem 
maksymalnie uproszczonego mechani-
zmu ubiegania się o prawo do wyłączo-
nego korzystania z wyznaczonego dla 
konkretnej osoby miejsca parkingowego 
- twierdzi Aleksandra Sikorska. 

Dodaje, że miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego 
powinny przewidywać, aby przy 
planowaniu miejsc postojowych na 
osiedlach planować odpowiednią 
minimalną ilość takich miejsc. Ich 
liczba powinna być odpowiednia do 
liczby mieszkań. 

Bariery, które muszą zniknąć

Być mamą niepełnosprawnego dziecka
Aleksandra Sikorska przekonuje się codziennie, co znaczy opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Mimo wielu pozytywnych 
zmian, które mają stwarzać równe szanse rozwoju osobom, doświadczonym różnymi ograniczeniami, nie brakuje barier. Czasami trud-
no je pokonać, nie ze względu na brak pieniędzy, ale biurokrację i urzędniczą nieczułość. Podczas konferencji, dotyczącej konwencji o 
prawach osób niepełnosprawnych, która odbyła się na początku października bieżącego roku w Górkach (gmina Kwidzyn), Aleksan-
dra Sikorska przedstawiła całą listę barier i utrudnień, które należałoby zlikwidować. Było ich tak dużo, że obecny na konferencji 
Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, poprosił o uporządkowanie 
wszystkich postulatów i przesłanie do swojego biura. Aleksandra Sikorska wysłała listę problemów wraz z propozycjami ich rozwiąza-
nia i ma nadzieję, że jej głos stanie się początkiem korzystnych zmian dla niepełnosprawnych dzieci i opiekujących się nimi mam.

Aleksandra Sikorska porusza także 
problem niedostosowania budyn-
ków użyteczności publicznej dla 
osób niepełnosprawnych. Jako 
przykład podaje siedzibę Wojewódzkiego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności w Gdańsku, która znajduje się 
w starej kamienicy na tzw. wysokim 
partnerze.

- Zarówno wejście do budynku jak i 
układ klatki schodowej uniemożliwia 
całkowicie swobodne dostanie się do 
tej siedziby osoby poruszającej się na 
wózku. Trzeba wózkiem wjechać po 
schodach. Jest to sytuacja zupełnie 
kuriozalna i niezrozumiała, aby w mie-
ście takim jak Gdańsk nie można było 
znaleźć godnego i w pełni komfortowego 
budynku z wszelkimi udogodnieniami 
dla osób mających problemy z porusza-
niem się. Argumenty finansowe raczej 
nie są na miejscu w dobie tak wielkich 
inwestycji jak infrastruktura Euro. Być 
może sankcja w postaci kar finanso-
wych jest rozwiązaniem godnym uwagi. 
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych  mógłby prowadzić 
postępowanie na kształt tego, które 
prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów, w przypadku 
przedsiębiorców nadużywających pozycji 
dominującej na rynku. W tych postępo-
waniach często karane są również gmi-
ny, gdzie kary finansowe są co prawda 
symboliczne, ale obok kar nakładane są 
określone obowiązki w zakresie dopro-
wadzenia do stanu zgodnego z prawem. 
Trzeba też przyznać, że nie wymiar kary, 
ale uszczerbek prestiżu, jakiego doznaje 
instytucja czy jej kierownictwo, nie jest 
tu bez znaczenia - uważa Aleksandra 
Sikorska. 

Inny problem to poprawa systemu 
orzecznictwa w Polsce oraz zniesienie 
30-dniowego terminu ważności zaświad-
czeń od lekarza specjalisty w przypadku 
ubiegania się o wydanie orzeczenia o 
niepełnosprawności oraz w przypadku 
niektórych programów PFRON 

- System orzecznictwa w Polsce 
charakteryzuje dziś niestety jedno 
hasło - przewlekłość postępowania 
administracyjnego. Zespoły orzekają-
ce zdają się ignorować istnienie ustawy 
Kodeks postępowania administracyj-
nego. Jakość procedury w tak ważkiej 
materii ma niebagatelne znaczenie, 
bowiem w przypadku znacznej prze-

wlekłości postępowania w przedmiocie 
wydania orzeczenia osoby oczekujące 
na jego wydanie, nie mogą korzystać z 
wielu ustawowych uprawnień, bowiem 
pomimo ewidentnej niepełnosprawności 
jeszcze nie zostały zaliczone do grona 
niepełnosprawnych lub poprzednia 
decyzja utraciła ważność (na skutek 
upływu czasu na jaki została wydana). 
W tym przypadku należałoby wprowa-
dzić dwa rozwiązania, które mogłyby 
poprawić tę sytuację. Przedstawiam 
je w pewnym uproszczeniu, biorąc pod 
uwagę skomplikowaną materię prawną 
jakiej one dotyczą. W pierwszej kolej-
ności należałoby wprowadzić, wzorem 
uregulowań dotyczących przewlekłości 
postępowania sądowego, możliwość 
ubiegania się o odszkodowanie za 
stwierdzoną przewlekłość postępowania 
administracyjnego - uważa Aleksandra 
Sikorska. 

Dodaje, że dzisiejszy tryb administra-
cyjny, dotyczący skargi na bezczynność 
organu i przewlekłość postępowania, nic 
nie daje osobie poszkodowanej. 

- Groźba wypłaty wielu odszkodowań 
musiałaby wymusić usprawnienie 
całego postępowania, a uprawnionym 
dawałaby poczucie życia w państwie 
kierującym się wobec swych obywateli 
zasadą dobrej administracji i dobrych 
rządów. Drugą instytucją, którą można 
by wprowadzić do polskiego prawa 
jest przyjęcie pewnej fikcji prawnej na 
korzyść zainteresowanych. Poprzednia 
decyzja, o orzeczeniu o niepełno-
sprawności, powinna zachować moc 
prawną, w zakresie przyznanych 
uprawnień, do momentu wydania 
kolejnej decyzji, oczywiście w przy-
padku, gdy osoba niepełnosprawna 
wystąpiła o wydanie kolejnej decyzji. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu uprawnio-
ny korzystałby nadal z karty parkin-
gowej, ulg w przejazdach, bezpłatnego 
dowozu do placówek edukacyjnych, 
możliwości  ubiegania się o przyznanie 
dofinansowania ze środków PFRON i 
wielu innych. Jeżeli chodzi o zaświad-
czenie od lekarza specjalisty, które jest 
ważne tylko przez kolejnych 30 dni, to 
tu również konieczne są stosowne zmia-
ny. Powinno się wydłużyć termin 
ważności orzeczenia przynajmniej 
do pół roku, lub znieść wymóg wy-
dania zaświadczenia przez lekarza 
specjalistę. Mógłby je wydać lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej na bazie 
starszego zaświadczenia i całej doku-
mentacji zdrowotnej pacjenta, który jest 
przecież lekarzowi POZ dobrze znany 
- proponuje Aleksandra Sikorska. 

                                                   (jk)
Problemów, na które zwraca Aleksan-

dra Sikorska i propozycji ich rozwiązywa-
nia, jest znacznie więcej. Przedstawimy je 
w kolejnym wydaniu Obserwatora. 

Aleksandra Sikorska przekonuje się codziennie, co znaczy opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie realizuje 
nauczanie i wychowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i 
umiarkowanym w wieku 7 - 23 lat, indywidualne nauczanie i wychowanie, 
specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i rewalidacyjną dzie-
ciom oraz ich rodzinom, organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci 
niepełnosprawnych, całodobową opiekę nad dziećmi przebywającymi w in-
ternacie, pomoc rzeczową dzieciom jej potrzebującym, dożywianie uczniów 
dojeżdżających do szkoły, możliwość korzystania z posiłków wydawanych w 
stołówce, fachową opiekę medyczną oraz możliwość uczestnictwa i rozwijania 
zainteresowań w różnych organizacjach i kołach.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach funkcjo-
nują przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ośrodek oferuje wielo-
specjalistyczną terapię, w tym rehabilitację narządów ruchu i korekcję wad postawy. 
Każde dziecko posiada indywidualny program pracy. Duży nacisk kładziony jest 
na nabywanie nowych umiejętności, utrzymanie już nabytych i wyeliminowanie 
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. 55 261 17 82 lub 55 261 17 19
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 dożywianie 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 in-
nymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - informacyjno dla rad 
pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole 
masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką 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 In-
terwencji 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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie realizuje zadania 
wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele działań z zakresu 
pomocy społecznej 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 utrzymania dzieci umieszczonych w rodzi-
nach zastępczych,  integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodź-
com, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane z 
rehabilitacją 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 ortope-
dyczne 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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki szkolno-wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek interwencji kryzysowej

   Vi
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie         
      Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
  strona www: http://soswkwidzyn.edupage.org/
           e-mail: sosw_kwidzyn@interia.pl

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 
zbiorów 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, 
nauczycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę specjalistyczną 
z zakresu medycyny, rehabilitacji i pedagogiki 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 czytelnikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszka-
nia.

Biblioteka dla niepełnosprawnych

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

Wsparcie dla rodzin zastępczych
Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kwidzynie organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania od-
bywają się regularnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych 
domów dziecka”. Spotkania prowadzone są przez psychologa raz w miesią-
cu, w pokoju nr 3 w budynku (na parterze), w którym znajduje się admi-
nistracja ,,Domów dla Dzieci” oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
przy ul. Grudziądzkiej 8 w  Kwidzynie. Rodziny zastępcze, które chcą 
uczestniczyć w spotkaniach mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie lub telefoniczne (nr 55 646 18 
00 lub 783 292 055).

Żeglarstwo bez barier
Osoby niepełnosprawne chcące w tym roku wziąć udział w turnusach żeglarskich 

mogą kontaktować się z Pomorskim Stowarzyszeniem  Żeglarzy Niepełnosprawnych 
w Kwidzynie. Arkadiusz Sokolnicki: e-mail: arkarka@wp.pl, tel. 693 452 405. Paweł 
Słowiński: tel. 692 225 272.

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny w Malborku dla osób z auty-
zmem i ich rodzin z powiatów nowodworskiego, malborskiego, sztum-
skiego i kwidzyńskiego.  Zadania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego to 
wydawanie opinii diagnostycznych, informowanie rodzin dziecka autystycznego 
o różnego rodzaju świadczeniach, do których ma prawo osoba niepełnosprawna, 
takich jak wczesne wspomaganie, kształcenie specjalne oraz specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zajęć psycho-edukacyjnych i szkoleń dla 
rodziców, a także opracowywanie indywidualnych programów dostosowanych 
do poziomu rozwoju dziecka i współpraca ze szkołami i przedszkolami, obejmu-
jąca między innymi prowadzenie szkoleń odpowiadających na doraźne potrzeby 
placówki oraz jej nauczycieli. Punkt działa w Specjalnym Ośrodku Rewalida-
cyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku przy ul. 
Jagiellońskiej 79/82. 

Punkt konsultacyjny dla osób z autyzmem
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Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, dotyczący prob-
lemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej. Ukazuje 
się dwa razy w miesiącu. Wydawca: Warsztat Terapii Zajęciowej, 
prowadzony przez Fundację „Misericordia”.

                                             Redakcja
Redaguje zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w składzie: Jacek Klucz-

kowski (redaktor naczelny), Dorota Klimaszewska, Alina Cylc, Krzysztof 
Lech i Marek Pielecki. 

                                  Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                     tel./faks  55 279 35 64
                                e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                                www.fundacjamisericordia.pl
Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżew-

skiego 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 zajęcio-
wej: prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Sło-
neczne 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 nowotwo-
row¹. 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 powiatu kwidzyñskiego 
mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Powiatowy Zespó³ do Spraw Orze-
kania o Niepe³nosprawnoœci. Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, 
takich jak korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy 
spo³ecznej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocni-
cze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania z ulg i 
uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego zatrudnienia 
oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia.

Ob³o¿nie chorzy, osoby niepe³nosprawne oraz mieszkañcy, których nie staæ 
na zakup leków mog¹ liczyæ na pomoc kwidzyñskiej stacji socjalnej Fundacji 
Johannitów. Pomoc udzielana jest nieodp³atnie. Stacja prowadzi wypo¿yczalniê 
sprzêtu rehabilitacyjnego oraz aptekê, w której wszystkie leki wydawane s¹ na 
receptê. Opiekuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Pomaga tak¿e 
osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest samodzielnie funkcjonowaæ. Dzia³a 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne 
spotkania odbywaj¹ siê w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca o godz. 14. 

Apteka czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki od 13 do 
14. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê w bardzo 
trudnej sytuacji finansowej. Numer telefonu: 55 646 1626. Adres: Kwidzyn, 
ul. Grudzi¹dzka 6.

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 Zachorowska, 
psycholog (dzachorowska@swps.edu.pl, tel. 502 620 005).

                                  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

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Hospicjum domowe i stacjonarne

Ośrodki adopcyjne

Stowarzyszenie SNOA

Ośrodek jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową. Organem 
prowadządzym jest Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych „Sapere Aude” 
z siedzibą w Kwidzynie. Placówka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z wie-
loraką 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 
umiarkowanym i znacznym oraz autyzmem. Placówka funkcjonuje zgodnie z ka-
lendarzem szkolnym zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 
godz. 7 - 15. Podopieczni objęci są edukacją, terapią pedagogiczną, logopedyczną, 
rehabilitacyjną, opieką i wychowaniem. Ośrodek umożliwia uczniom nieodpłatną 
realizację obowiązku szkolnego w ramach szkoły podstawowej i gimnazjum. 

                                        Okrągła Łąka 40
                                         82-522 Sadlinki
                                         tel.55 275 15 48
                         e-mail: orew@fundacja.kwidzyn.pl
                                 www.fundacja. kwidzyn.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy w Okrągłej Łące
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Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 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

0 800 533 335 to numer telefonu bezpłatnej, ogólnopolskiej, informa-
cyjnej linii telefonicznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego można uzyskać infor-
macje między innymi na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa 
rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób nie-
pełnosprawnych oraz wskaże ścieżki załatwiania różnych spraw, między innymi 
turnusów rehabilitacyjnych. 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 zostanie przedstawiona w formie dźwiękowej. Bezpłatną 
infolinię uruchomiła firma „MEDsynC Skotnicki, Weksler”. Wciąż uzupełniany jest 
katalog ulotek różnych lekarstw znajdujących się na stronie internetowej www.
medsync.pl. Konsultanci udzielają wszelkich informacji związanych z udostępnie-
niem dźwiękowych ulotek farmaceutycznych. Infolinia jest czynna całą dobę przez 
cały tydzień. Z konsultantem można porozmawiać w dni powszednie, w godz. 8.00 
- 20.00. Infolinia nie zawiera reklam, a jedynie dźwiękowe informacje o lekach.
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Grupa pierwsza
I miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach 
II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie
III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dwo-
rze Gdańskim
Grupa druga
I miejsce -  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach
II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Czersku
Grupa trzecia
I miejsce -Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie
II miejsce - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie
III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach

Wyniki turnieju

Pomorski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych

W zawodach, które odbyły się w Kwidzynie, uczestniczyło osiem drużyn z Pomorza. Turniej odbył się po raz trzynasty. Organizację 
imprezy wsparli: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Urząd Miejski w Kwidzynie, Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie, Straż Miejska w 
Kwidzynie i MMTS Kwidzyn.

Przysięgę olimpijską złożyła Agnieszka Karpińska, reprezentująca 
Sekcję Olimpiad Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie. Agnieszka będzie reprezentowała Polskę, województwo 
pomorskie i powiat kwidzyński podczas przyszłorocznych Europej-
skich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Antwerpii.

Organizatorem turnieju była Sekcja Olimpiad Specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie. 

Jak twierdzą organizatorzy mimo że rywalizacja jest ważnym elementem turnieju, to jednak najważniejsza jest w tym wszystkim 
dobra zabawa.

 Na maszt wciągnięto olimpijską flagę w asyście zawodników i strażników miejskich, którzy należą do światowej organizacji Bieg z 
Pochodnią, wspierajacej niepełnosprawnych sportowców. 

Występ zespołu „Tęcza” z Zespołu Szkół Specjanych w Kwidzynie.                                                          Zdjęcia: Jacek Kluczkowski


