
KWIDZYN

*

WARSZTAT TERAPII ZA
JÊC

IO
W

EJFu
nd

ac
ja

M
IS

ER
IC

ORDIA *

*

„

”

str. VFot. Jacek Kluczkowski

DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO                             26 SIERPNIA 2015  Nr 176 ROK 11 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększył 
środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. To 100 zł na 
jednego uczestnika WTZ. Zwiększenie pieniędzy to wynik licznych wystą-
pień warsztatów, które domagają się zwiększenia dofinansowania tej for-
my rehabilitacji społecznej i zawodowej. Kwota ta jednak nie rozwiązuje 
wszystkich problemów, a środowisko WTZ w Polsce chce systemowych 
zmian, które zapewnią odpowiedni poziom finansowania warsztatów. 
Na zdjęciu: Zbigniew Sowiński, instruktor terapii zajęciowej w pracowni 
edukacyjno-stolarskiej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie.
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W Kwidzynie bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
udzielana jest w budynku przy ul. Chopina 26 (pokoje 206 i 207, drugie 
piętro). Dyżur telefoniczny: pn-pt., od 8.00 do 18.00 - tel. 690 489 654.

- Konkurs wzbudza dość duże 
zainteresowanie. Mieliśmy telefony 
w tej sprawie. 28 sierpnia mija ter-
min zgłaszania kandydatek, a na 31 
sierpnia  zaplanowano posiedzenie 
Kapituły Konkursu, która wyłoni 
laureatki. Organizatorem konkursu 
jest Parlamentarna Grupa Kobiet. 
W bieżącym roku z inicjatywy pani 
poseł Krystyny Kłosin do konkursu 
przystąpił także samorząd woje-
wództwa pomorskiego oraz pomorski 
oddział Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
W konkursie chodzi o szczególne 

Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek

Zgłoszenia tylko do piątku
Termin zgłaszania kandydatek do udziału w konkursie Lady D. 
im. Krystyny Bochenek mija 28 sierpnia (piątek). Celem konkur-
su jest wyróżnienie niepełnosprawnych kobiet, które aktywnie 
działają na rzecz innych, odnosząc sukcesy w pracy zawodowej i 
społecznej, a także na niwie artystycznej i w dziedzinie sportu. 

Zgłoszenia kandydatek do konkursu przyjmowane 
są listownie lub osobiście w Regionalnym Ośrodku 
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 80-810 Gdańska, 
ul. Okopowa21/27. Na kopercie należy napisać 
„Konkurs Lady D. Im. Krystyny Bochenek - 
nie otwierać”.

wyróżnienie niepełnosprawnych ko-
biet, które mieszkają w naszym wo-
jewództwie i wnoszą istotny wkład 
w różne dziedziny życia. Konkurs 
to także okazja do promowania tego 
typu postaw - wyjaśnia Renata Maj-
da, kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Kandydatki można zgłaszać w 
pięciu różnych  kategoriach, w tym 
dobry start, kultura i sztuka, sport, 
życie społeczne i życie zawodowe.

                                             (jk)

Dobry start - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku 
16-26 lat działających w różnych dziedzinach życia społecznego
Kultura i sztuka - kategoria dla kobiet działających w obszarze
kultury i sztuki.
Sport - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat, 
działających w obszarze sportu.
Życie społeczne - kategoria dla kobiet działających w organizacjach 
i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób 
albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.
Życie zawodowe - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na 
rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób albo przedsięwzięć 
społecznie użytecznych.

Kategorie konkursu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie poszukuje kandy-
dateów 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. Kandydaci na 
wolontariuszy, którzy ukończyli 18 lat mogą dzwonić pod numery telefonów: 
55 646 18 00 lub 55 279 99 15. Można także przyjść osobiście do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przy  ul. Grudziądzkiej 30.  

Zostań wolontariuszem

Sport to jedna z kategorii konkursu, do której można nominować dziewczęta i kobiety od 16 roku życia.                      Fot archiwum
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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 zamel-
dowania. W ośrodku pomocy społecznej pracownik socjalny z danego rejonu 
udzieli informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej 
i skompletuje dokumenty potrzebne do wydania decyzji kierującej.

Dokumentacja potrzebna do wydania skierowania do DPS:
 - wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu pobytu osoby 
zainteresowanej umieszczeniem w dps i stwierdzenie braku 
możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
- pisemna zgoda o ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy 
społecznej osoby zainteresowanej pobytem lub jej opiekuna prawnego;
 - oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się 
o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz dochodu członków 
rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt;
- decyzja emerytalno-rentowa lub o przyznaniu zasiłku stałego, 
zasiłku pielęgnacyjnego;
- aktualne badania lekarskie, zaświadczenie lekarskie o potrzebie 
sprawowania całodobowej opieki oraz braku przeciwwskazań do 
umieszczenia w domu pomocy społecznej;
- opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności 
osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

Decyzje o skierowaniu i decyzje ustalającą opłatę za pobyt 
w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla 
osoby ubiegającej się.

Procedury przyjęcia i opłaty 

W powiecie kwidzyńskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Podlegają 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 Spo-
łecznej „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 Spo-
łecznej w Kwidzynie 
jest jednostką organi-
zacyjną powiatu kwi-
dzyńskiego. Funkcjo-
nuje od 1972 r. Ponad 
40-letnia tradycja i do-
świadczenie gwarantują 
fachową opiekę pielęg-
niarską, medyczną, re-
habilitacyjną, socjalną i 
duszpasterską oraz sze-
roka ofertę kulturalno-

oświatową. Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych 
kobiet i mężczyzn. Posiada 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 wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fry-
zjerski i krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji i terapii zajęciowej z punktem 
bibliotecznym oraz gabinet doraźnej pomocy medycznej. 

Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy 
i przeciwpożarowy oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla 
osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt orto-
pedyczny i pomocniczy). Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają skwery zielone 
z oczkiem wodnym oraz altany. 

Przyjazna atmosfera domu zapewnia mieszkańcom poczucie spokoju i 
bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą odwiedzić dom. Bliższych 
informacji udzielą pracownicy socjalni: Magdalena Opalińska-Szulca i 
Karolina Rybak. 

      Tel. 55 279 37 21, e-mail: edps.kwidzyn-soc@powiatkwidzynski.pl

Dom Pomocy Społecz-
nej „ Słoneczne Wzgórze” 
w Ryjewie jest jednostka 
organizacyjną powiatu 
kwidzyńskiego, przezna-
czoną dla osób dorosłych 
przewlekle psychicznie 
chorych i niepełnospraw-
nych intelektualnie. Dom 
funkcjonuje od 1966 roku. 
Na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie znaj-
dują się 4 budynki mieszkal-

ne, 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, kuchnie główną  
oraz kuchenki i jadalnie  w każdym budynku. Rodziny mieszkańców mogą skorzystać z 
pokoju gościnnego z samodzielnym wejściem. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i 
wspomagające zgodnie z obowiązującym standardem dla 180 mieszkańców. Opiekę zapew-
nia doświadczony zespół pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego: opiekunowie, 
pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, 
psycholog, kapelan. Mieszkańcy są objęci stałą opieką lekarza rodzinnego 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  rekreacji. 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

                 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 RyjewieDom 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

Kto może zostać mieszkańcem domów pomocy?

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:
1. mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury,
 renty, zasiłku)
Uwaga! Przyznane dodatki pieniężne: pielęgnacyjny, dla 
sieroty zupełnej, kombatancki, kompensacyjny są wliczane do
 dochodu mieszkańca.
2. Małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, wnuki - wg umowy zawartej 
pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 

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 opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 
2013 roku wynosi:
- Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie - 2974 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 2954 zł
4. Inne osoby

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośred-
nictwem ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę  o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany 
termin oczekiwania. Osoba oczekująca na umieszczenie w dps otrzymuje również informacje o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania domu 
oraz zakresie świadczonych usług. Jest zapoznana z regulaminem i procedurami obowiązującymi w domu.
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Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc dla mojej córki Wiktorii Aren-
tewicz. Wiktoria urodziła się 28 czerwca 2004r, jako zdrowe dziecko, a w 
czwartym miesiącu życia stwierdzono u niej opóźnienie rozwoju psycho- ru-
chowego, małogłowie (niedorozwój ciała modzelowatego), zaćmę wrodzoną 
oczu, zanik nerwów wzrokowych, 
niedosłuch odbiorczy. 3 lipca 
2007r usunięto Wiktorii zaćmę z 
prawego oka, bez wszczepu sztucz-
nej soczewki. To jednak nie koniec 
problemów zdrowotnych córki. 18 
września 2014 roku zdiagnozowa-
no  u Wiktorii Zespół Nerczycowy 
(białkomocz). Córka wymaga 
stałej i szeroko ukierunkowanej 
terapii. Wkładam dużo serca w re-
habilitację Wiktorii, ale nie jestem 
w stanie zapewnić jej dużej stymu-
lacji, jakiej wymaga, by nauczyła 
się stawiać sama pierwsze kroki. 
Z tego powodu muszę korzystać 
z pomocy specjalistów różnych 
dziedzin medycyny, rehabilitacji, 
pedagogiki i logopedii. Marzę o 
tym, aby moja córka mogła być 
taka jak inne dzieci w jej wieku. 
Choć jest inna i wymaga wiele siły 
i cierpliwości, to kocham ją nad życie..., ale to widać za mało. I to ja, jako 
matka muszę jej pomóc, co bez Państwa pomocy jest niestety niemożliwe. 
Z wyrazami szacunku

                                           Karolina Mucharska, matka Wiktorii

Pomóżmy Wiktorii

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
nr konta: 15 1060 0076 0000 3310  0018 2615
z dopiskiem: 4106 Wiktoria Arentewicz
- darowizna na pomoc i ochronę  zdrowia

- Tradycyjnie latem organizujemy 
zawody wędkarskie dla niepełno-
sprawnych mieszkańców naszego 
powiatu. Uczestniczą w nich także 
goście z zewnątrz, gdyż w zawodach 
wzięła udział reprezentacja War-
sztatu Terapii Zajęciowej w Konie-
cwałdzie. Sędzią głównym zawodów 
był Krzysztof Piłkowski z Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Niezależne 
Towarzystwo Wędkarskie, kierowa-
ne przez Zbigniewa Sitko, pozwoliło 
nam na wędkowanie w stawach przy 
dworku. Wprawdzie stawy należą do 
Fundacji „ Misericordia”, która pro-
wadzi nasz warsztat, ale NTW dba o 
ich zarybianie. Oczywiście wszystkie 
ryby po złowieniu trafiły ponownie 
do stawu - zapewnia Bogdan Mu-
chowski, kierownik Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Kwidzynie.

Letnie zawody wędkarskie dla 
niepełnosprawnych organizowane są 
już niemal od dziesięciu lat.

                                             (jk)
       Fotoreportaż na str. VIII

 Letnie współzawodnictwo w Górkach

Wędkowanie dla niepełnosprawnych
Niepełnosprawni wędkarze z „Wesołej Gromadki” z Kwidzyna zwyciężyli w zawodach wędkarskich w Górkach. Drugie miejsce 
zajęła reprezentacja Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie, natomiast trzecie niepełnosprawni wędkarze z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kwidzynie. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie zajął czwarte miejsce. Na piątym miejscu zawody zakończyły 
reprezentacje Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie (powiat sztumski) i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie.  
Organizatorem zawodów jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, prowadzony przez Fundację „Misericordia”. Wędko-
wanie odbywało się na terenie parku przy zabytkowym dworku, który jest siedzibą WTZ. 

Niepełnosprawni wędkarze z powiatu wzięli udział w zawodach wędkarskich zorganizowanych w parku przy zabytkowym dworku w Gorkach (gmina Kwidzyn).
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Najlepsi w turnieju

Napisz lub zadzwońWarsztat Terapii Zajęciowej
   Górki 4, 82-500 Kwidzyn
      tel./faks 55 279 35 64
e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie

Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie, z siedzibą w Górkach to 
placówka, w której prowadzona jest 
rehabilitacja społeczna i zawodowa 
dla niepełnosprawnych mieszkań-
ców powiatu kwidzyńskiego. To 
miejsce aktywnej rehabilitacji, 
która ma w przyszłości ułatwić zna-
lezienie zatrudnienia lub nauczyć 
samodzielności osoby niepełno-
sprawne posiadajace znaczny lub 
umiarkowany stopień niepełno-
sprawności. WTZ  nie jest świetlicą 
lub placówkę opiekuńczą, w której 
można umieścić osoby obłożnie chore 
lub starsze, potrzebujące całodobowej 
opieki. Warsztat nie jest całodobowym 
ośrodkiem. Funkcjonuje od poniedział-
ku do piątku, w godz. 7.00-15.00. WTZ 
prowadzi Fundacja „Misericordia”. Do 
WTZ przyjmowane są tylko osoby, które 
chcą aktywnie uczestniczyć w procesie, 
który umożliwi samodzielne funkcjono-
wanie. Podczas zajęć niepełnosprawni 
mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego 
zdobywają wiele umiejętności, które 
przydają się w życiu codziennym, ale 
przede wszystkim w przyszłej pracy za-
wodowej. Aby zostać uczestnikiem war-
sztatu należy uzyskać, w orzeczeniu o 
stopniu niepełnosprawności, wydanym 

przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawności, zapis we 
wskazaniach: uczestnictwo w terapii 
zajęciowej. Bez tego zapisu nie można 
być uczestnikiem warsztatu.Działalność 
warsztatu finansowana jest w 90 proc. 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe 
środki pochodzą od samorządu powiatu. 
Zajęcia prowadzone są w pracowniach 
terapii życia codziennego, stolarskiej, 
ceramicznej, plastycznej, komputerowej, 
wikliniarskiej, redakcyjnej, artystycznej 
i ogrodniczo-gospodarczej. Wobec wszyst-
kich uczestników zajęć terapeutycznych 
stosowane są dwie formy rehabilitacji 
medycznej: kinezyterapia (obejmuje 
miedzy innymi ćwiczenia gimnastyczne 
i różne formy czynnego wypoczynku i 
relaksu) i fizykoterapia (elektroterapia, 
termoterapia, światłolecznictwo i ultra-
dźwięki, magnetoterapia, laseroterapia). 
Obecnie w zajęciach terapeutycznych 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach 
uczestniczy 47 niepełnosprawnych osób. 
Warsztat powstał w październiku 1993 
roku przy Domu Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie. Od pierwszego stycznia 2004 
roku prowadzi go kwidzyńska Fundacja 
„Misericordia”, w zabytkowym dworku w 
Górkach (gmina Kwidzyn).

- Otrzymaliśmy środki z PFRON 
z sugestią, aby zostały one przezna-
czone na zwiększenie finansowania 
działalności warsztatów terapii za-
jęciowej. Ich wykorzystanie wymaga 
jednak od nas przeznaczenia także 
środków własnych, stanowiących 10 
proc. przekazanej kwoty. Zmiany te 
uwzględnione zostaną w projekcie 
korekty budżetu, które trafią pod 
obrady rady podczas najbliższej se-
sji. Pieniądze, które otrzymaliśmy 
to ok. 100 zł na jednego uczestnika 
warsztatów – wyjaśnia Włodzimierz 
Dawidowski z zarządu powiatu.

W związku ze zwiększeniem 
środków na rehabilitację społeczną 
i zawodową mieszkańców powiatu 
pod obrady rady trafi projekt zmiany 
uchwały, dotyczącej określenia za-
dań i wysokości środków z PFRON, 
które przekazywane są dla powiatu 
każdego roku. Kwota, która trafiła 
do powiatu, to ok. 60 tys. zł.

Według przedstwicieli WTZ w 
kraju, dodatkowe 100 zł na jednego 
uczestnika nie rozwiązuje wszystkich 
problemów, a środowisko warsztatów 
terapii zajęciowej chce systemowych 
zmian, które zapewnią odpowiedni 
poziom ich finansowania. Władysław 
Kosiniak-Kamysz, minister pracy i 
polityki, społecznej, zwrócił się  w tej 
sprawie do starostów.

- Należy zauważyć, że kwota,  o 
którą zmieniony został plan finan-
sowy PFRON, wyliczona została w 
oparciu m.in. o założenie możliwości 
przekazania dodatkowych 100 zł mie-
sięcznie na uczestnictwo każdej osoby 
niepełnosprawnej w warsztacie. 
Chciałbym równocześnie podkreślić 
znaczenie warsztatów terapii zaję-
ciowej w systemie wsparcia osób nie-

Dodatkowe pieniądze dla WTZ

Środowisko            
warsztatów chce zmian
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwięk-
szył środki na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. To 
100 zł na jednego uczestnika WTZ. Zwiększenie pieniędzy to wynik 
licznych wystąpień warsztatów, które domagają się zwiększenia 
dofinansowania tej formy rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

pełnosprawnych, ich ogromną pracę 
na rzecz aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych 
- twierdzi Władysław Kosiniak-
Kamysz w liście skierowanym do 
starostów.

Do spotkania przedstawicieli 
WTZ i Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej doszło  w lipcu. Uczest-
niczył w nim minister Władysław 
Kosiniak-Kamysz. Przedstawiciele 
warsztatów zwrócili uwagę, że 
oczekują od  rządu znalezienia od-
powiednich rozwiązań systemowych 
problemu finansowania warsztatów. 
Chcą także, aby wszelkie zmiany 
legislacyjne, dotyczące funkcjono-
wania WTZ, były konsultowane ze 
środowiskiem warsztatów terapii 
zajęciowej. Warsztaty terapii zaję-
ciowej w Polsce zaczęły się jedno-
czyć, aby ich głos stał się bardziej 
słyszalny. Głównym problemem jest 
między innymi brak środków, które 
od kilku lat utrzymują się na takim 
samym poziomie, mimo wzrostu 
kosztów utrzymania. Pieniądze, 
które w 90 proc. trafiają do war-
sztatów z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, nie wzrosły od początku 2009 
roku. Przedstawiciele warsztatów 
zwracają uwagę, że pieniądze nie 
tylko nie wystarczają na zabezpie-
czenie podstawowych zadań, ale 
także na zatrzymanie pracowników, 
którzy coraz częściej odchodzą do 
lepiej płatnej pracy. W powiecie 
kwidzyńskim funkcjonują dwa war-
sztaty terapii zajęciowej - w Ryjewie 
i Kwidzynie, z siedzibą w Górkach 
(gmina Kwidzyn).

                                            (jk)

Przedstawiciele warsztatów terapii zajeciowej domagają się zwiększenia dofinansowania rehabilitacji społecznej i zawodowej, prowadzo-
nej w WTZ.                                                                                                                                                                   Fot. archiwum 
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Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, to miejsce gdzie tworzy się 
warunki do  edukacji, terapii i rewalidacji osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Funkcjonują: Szkoła 
Podstawowa Specjalna nr7, Gimnazjum Specjalne nr 4, Szkoła Specjalna Przy-
sposabiająca do Pracy, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy (dla uczniów niepeł-
nosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim). Szkoła zapewnia uczniom, poza 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, szeroką ofertę zajęć specjalistycznych.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach funkcjonują: wczesne 
wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym 
oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym 
i sprzężonymi niepełnosprawnościami w tym też z autyzmem), Gimnazjum (ucznio-
wie z lekkim upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym 
upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz grupy 
wychowawcze (internat dla 48 wychowanków)

     Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
                     Telefon i faks: 55 277 16 95
          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 02 20
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@pppkwidzyn.pl
                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl
                                            Filia w Prabutach
                          ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16

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 rodzinach 
zastępczych,  integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodźcom, 
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane z rehabilitacją 
społeczną osób niepełnosprawnych. 

																			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

          Zespół Szkół  Specjalnych w Kwidzynie 
                               ul. Ogrodowa 6					
       Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
             www.soswkwidzyn.edupage.org
             e-mail: zss@powiatkwidzynski.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. 

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 
Czyżewskiego w Tczewie.
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmian 
tytułów nadsyłanych artykułów.

www.fundacjamisericordia.pl 

Ośrodek  prowadzi Fundacja Edukacji i Rozwoju „FLOW” z siedzibą
 w Rudnikach (gmina Ryjewo. Placówka zapewnia profesjonalną 
pomoc osobom oraz rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji 
kryzysowej.
Dyżury interwencyjne - od poniedziałku do piątku, w godzinach 
8.00-15.00. Po tej godzinie można skorzystać z telefonu 
informacyjno-interwencyjnego, dzwoniąc pod numer tel.  512 909 991. 
Konsultacje psychologiczne - wtorki w godz. 14.00- 18.00, piątki, 
w godz.10.00 –12.00. Psychoterapia indywidualna, 
krótkoterminowa - czwartki, w godz. 15.00 – 17.00, piątki, w godz. 
12.00 –14.00 (po uprzednim umówieniu się). 
Porady prawne - poniedziałki, w godz. 15.00-17.00 (po uprzednim 
umówieniu się).
          Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie
                          Ul. Chopina 26 (drugie piętro) 

26.08.15VI
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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
                          www.fundacjamisericordia.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

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

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjali-
stycznych peryferii komputerowych i urządzeń wspomagających 
porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z 
ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla terapeu-
tów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumiewania 
się. 

                              ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
                                    tel./faks 55 261 80 30 
                                       e-mail:aac@aac.pl 
                                      www.aac.netidea.pl

Samodzielny Publiczny Ośrodek 
Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci 

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym 
fizycznie i intelektualnie, w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami 
zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną 
pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Ośrodek realizu-
je porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilita-
cji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. 

                              ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie
                                    tel./faks 55 279 30 22 
                                       e-mail:otir@post.pl
                                              www.aac.pl

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne                   
Centrum Rozwoju Porozumiewania
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Zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych

Wędkarze z „Wesołej Gromadki” z Kwidzyna zwyciężyli w zawodach wędkarskich w Górkach. Na zdjęciu: Elżbieta Cesarczyk ze 
swoimi dziećmi, które pomagały mamie w wędkowaniu.

Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.  Puchar, z rąk Bogdana Muchowskiego, kierownika WTZ 
w Kwidzynie, odbiera Czesław Matuszewski. Dyplom wręczył Jerzy Wiśniewski z kwidzyńskiego WTZ.

Na piątym miejscu zawody zakończyła reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie. 

Organizatorem zawodów wędkarskich dla osób niepełnosprawnych jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, prowadzony przez 
Fundację „Misericordia”. 

Tradycyjnie latem organizowane są zawody wędkarskie dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. 

Wszystkie ryby po złowieniu trafiły ponownie do stawu.                                                                           

Na zdjęciu: reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, która w zawodach zajęła czwarte miejsce.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie, natomiast  wędkarze z WTZ w Ryjewie zakończyli zawody na 
piątym miejscu.                                                                                                                                         Zdjęcia: Jacek Kluczkowski


