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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO              25.05.16 r.  Nr 191 ROK 12 

Teatr ma w sobie magię i potrafi wprowadzić w świat marzeń - twierdzą organiza-
torzy Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego. Owa 
magia sprawia, że już od dwudziestu trzech lat na deskach kwidzyńskiego teatru 
występują młodzi aktorzy, aby zaprezentować publiczności spektakle do zagrania 
w których przygotowywali się cały rok. Pomysłodawcą i organizatorem forum jest 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Na zdję-
ciu: spektakl „996 - Chrzest Polski” przygotowany przez gospodarzy forum.

Fot. Jacek Kluczkowski
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„Obserwator” to pismo, którego celem jest mię-
dzy innymi promowanie dzia³añ s³uż¹cych innym. 
Z powodu wrodzonej skromnoœci oraz braku czasu 
nie wszyscy jednak dziel¹ siê swoimi dokonaniami. 
Zachêcamy zatem do wspó³redagowania „Obserwa-
tora”. 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

Napisz lub zadzwoń

- Cieszę się, że po raz kolejny 
możemy pomóc dzieciom i ich ro-
dzicom z powiatu kwidzyńskiego. 
W tym roku obejmiemy pomocą 
większą grupę dzieci z ciężkimi 
zaburzeniami w porozumiewaniu 
się. Przypomnę, że projekt jest 
adresowany do niepełnosprawnych 
dzieci od urodzenia do 18 roku 
życia, dzieci zagrożonych niepełno-
sprawnością, które posiadają skie-
rowanie na rehabilitację leczniczą 
oraz niepełnosprawnej młodzieży 
do 25 roku życia, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Podobnie jak w roku 
ubiegłym prowadzić będziemy 
dwa główne zadania. Pierwsze 
obejmie 30 dzieci z ciężkimi zabu-
rzeniami w porozumiewaniu się. 
Zorganizowane zostaną dodatkowe 
zajęcia oraz spotkania superwizyj-
ne. Tak jak zawsze rodzice będą 
mogli liczyć także na doradztwo w 
sprawie doboru specjalistycznego 
sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy 
terapeutycznych i edukacyjnych,  a 
także dotyczące pracy z dzieckiem 
w domu. Będą mieli także dostęp 
do wypożyczalni. Nasze drugie 
zadanie polega na doradztwie i 
wypożyczaniu sprzętu pozostałym 
dzieciom z terenu powiatu. Z na-
szych działań skorzysta ponad 300 
dzieci. Realizacja projektu rozpo-
częła się 15 maja i potrwa do połowy 
grudnia. Cieszę się także z tego, że 
program będzie realizowany już w 
bardzo dobrych warunkach, które 
powstały po modernizacji siedziby 
Samodzielnego Publicznego Ośrod-
ka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci 
w Kwidzynie i Niepublicznej Porad-
ni Psychologiczno - Pedagogicznej 
- mówi Emilia Donajska, prezes 
Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego 
Centrum Rozwoju Porozumiewania 
w Kwidzynie.

Uczestnicy projektu objęci zosta-
ną specjalnymi programami. Udzie-
lone zostaną im instruktaże, które 
pozwolą wykorzystać wszystkie 

Kontynuują program dla niepełnosprawnych dzieci

Łamanie komunikacyjnych barier
Dzieci z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu się będą mogły liczyć na kontynuację projektu ,,Wspomaganie umiejętności poro-
zumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnoś-
cią i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”. Projekt realizowany jest od 2012 roku dzięki dotacji samorządu powiatu. Jego 
realizatorem jest Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie.

pomoce. Do rąk dzieci, młodzieży i 
ich rodziców trafią również specjal-
ne opracowania, materiały, pomoce 
terapeutyczne i rehabilitacyjne. 
W ramach projektu będzie można 
skorzystać z dostosowania i konfi-
gurację sprzętu, w tym komputera 
ze specjalistycznym oprogramowa-
niem. Specjaliści stowarzyszenie 
zapewnią doradztwo w zakresie do-
boru placówki dla dziecka, a także 
przygotują do podjęcia edukacji. 

- Realizacja projektu uwzględnia 
przede wszystkim potrzeby dziecka 
niepełnosprawnego i zagrożonego 
niepełnosprawnością, ale także 
potrzeby jego rodziny, które nie są 
w wystarczającym stopniu zaspoka-

jane przez instytucje funkcjonujące 
w powiecie kwidzyńskim. Potrzeby 
te zostały zidentyfikowane po-
przez analizę problemów z jakimi  
zgłaszali i zgłaszają się rodzice 
dzieci niepełnosprawnych z całego 
powiatu, korzystający na co dzień 
z terapii i rehabilitacji w Samo-

dzielnym Publicznym Ośrodku 
Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci i 
Niepublicznej Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej. Cieszę się, 
że możemy kontynuować nasze 
działania w ramach tego projektu 
- twierdzi Emilia Donajska. 

                                            (jk)

        Stowarzyszenie Rehabilitacyjne   
      Centrum Rozwoju Porozumiewania 
              ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
  Tel./faks 55 261 80 30, e-mail:aac@aac.pl 
                     www.aac.netidea.pl
   sklep internetowy: www.aac.netidea.pl 

Dzieci z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu się będą mogły liczyć na kontynuację projektu ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”.                                                                                        Zdjęcia: archiwum SRCRP

22 50 55 670 - Infolinia Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych - wsparcie dla indywidualnych osób 
niepełnosprawnych. Infolinia czynna w godz. 9.00 - 15.30.

Infolinia PFRON
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Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną 
powiatu kwidzyń-
skiego. Funkcjonuje 
od 1972 r. Ponad 40-
letnia tradycja i do-
świadczenie gwaran-
tują fachową opiekę 
pielęgniarską, medycz-
ną, rehabilitacyjną, 
socjalną i duszpaster-
ską oraz szeroka 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 fryzjerski i krawiecki, kaplicę, sale reha-
bilitacji 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 bez-
pieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą odwiedzić dom. Bliższych informacji 
udzielą pracownicy socjalni: Magdalena Opalińska-Szulca i Anna Flader. 

      Tel. 55 279 37 21, e-mail: socjalni@dpskwidzyn.pl

Dom Pomocy Spo-
łecznej „ Słoneczne 
Wzgórze” w Ryjewie 
jest jednostka orga-
nizacyjną powiatu 
kwidzyńskiego, prze-
znaczoną dla osób 
dorosłych przewlekle 
psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych 
intelektualnie. 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 fizjotera-
pii  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 zapewnia doświad-
czony 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 w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Jak zostać mieszkańcem domu pomocy społecznej?
W powiecie kwidzyńskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Podlegają organizacyjnie  Starostwu Powiatowemu w Kwidzy-
nie. 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 Pomo-
cy 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.

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.

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 
2016 roku wynosi:
- Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie - 2992 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 3044 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. De-
cyzję 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.

                 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: dpsryjewo@poczta.fm

              Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                 82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279-37-21; fax (55) 279-38-67 
                  www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dps.kwidzyn@.pl
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Imprezę tradycyjnie już poprowa-
dzili aktor Michał Juszczakiewicz 
oraz o. Jan Paweł z Tyńca. Forum 
odbywało się pod honorowym patro-
natem Adama Bodnara, rzecznika 
praw obywatelskich. Przedsta-
wienia przygotowały placówki z 
trzech województw: pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego. Wśród widzów zasiedli 
między innymi Krzysztof Trawicki, 
wicemarszałek województwa pomor-
skiego, Jerzy Śnieg, przewodniczący 
rady powiatu kwidzyńskiego, Ka-
zimierz Gorlewicz, przewodniczący 
rady miejskiej w Kwidzynie i Roman 
Bera, wiceburmistrz Kwidzyna.

Anna Jankowska, dyrektor Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go im. Janusza Korczak w Kwidzy-
nie, podkreśla, że przygotowania do 
organizacji imprezy trwały rok.

- W zasadzie po zakończeniu 
każdego forum już myślimy o następ-
nym i rozpoczynamy przygotowania. 
Na scenie zaprezentowało się szes-
naście zespołów z różnych ośrodków. 
W związku z rocznicą Chrztu Polski, 
nasz ośrodek przygotował sztukę 
„996 - Chrzest Polski”. Uważam, że 
to  bardzo ciekawe, warte obejrzenia 
przedstawienie. Bardzo dziękuję 
opiekunom grup teatralnych, którzy 
jak słowa starej piosenki: nie liczą 
godzin i lat i są tutaj aby rozwijać 
zainteresowania młodych ludzi i 
umożliwiać im występy na deskach 
kwidzyńskiego teatru. Dziękuję 
także bardzo serdecznie młodym 
aktorom - mówi Anna Jankowska.

Dodaje, że impreza nie odbyłaby 
się, gdyby nie pomoc ludzi o wielkim 
sercu, którzy wsparli organizacyjnie 
i finansowo kwidzyńskie forum 
teatralne. Podziękowania skiero-
wała także do Mariana Pietrusiak, 
byłego dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego, który 
przez czternaście lat czuwał nad 
organizacją forum. Forum uzyskało 
dofinansowanie z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych.

Krzysztof Trawicki, wicemar-
szałek województwa pomorskiego, 
cieszy się z udziału w forum.

- Jestem po raz pierwszy na 
forum, ale wiele o nim słyszałem. 
Bardzo się cieszę, że mogę w nim 
uczestniczyć, bo we mnie trochę du-
szy artysty jest - twierdzi Krzysztof 
Trawicki, który jako uczeń szkoły 
podstawowej brał udział w spekta-
klach teatralnych.

- To pięknie wpływa na rozwój. 
Człowiek nabiera odwagi i uczy 
się występować przed publicznoś-
cią. Trema towarzyszy zawsze, ale 
można ją ogarnąć. Program forum 
jest przebogaty. Dla mnie jest to te-
atralna uczta - podkreśla Krzysztof 
Trawicki.

XXIII Kwidzyńskie Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego

Wyjątkowe spektakle wyjątkowych aktorów

Sztukę „996 - Chrzest Polski”, 
przygotowana przez Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie 
przy współpracy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą 
w Górkach, spodobała się Michałowi 
Juszczakiewiczowi.

- Marian Pietrusiak, który był 
autorem muzyki, przygotował praw-
dziwe oratorium. Było to bardzo 
przekonujące i autentyczne. Przed-
stawione zostały sceny związane 
z życiem codziennym i folklorem 
- uważa Michał Juszczakiewicz

Marian Pietrusiak wyjaśnia, że 
przedstawienie miało swoją prapre-
mierę w połowie kwietnia. Podkre-
śla, że autorką tekstu jest Barbara 
Lipińska-Postawa

- Dla mnie istotne jest, że udało 
się nam przygotować przedstawienie 
z Warsztatem Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie, który wniósł dużo pracy 
i zaangażowania. Staramy się aby 
nasze przedstawienia były o czymś 
ważnym, dotyczącym naszej pracy, 
albo korespondowały z tym co waż-
nego dzieje się wokół nas - twierdzi 
Marian Pietrusiak.

Chwalono wyjątkowy głos Łuka-
sza Godzika, uczestnika Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, 
który wziął udział w spektaklu, 
przygotowanym przez MOW.

Na deskach teatru pojawiły się 
także inne ośrodki, reprezentujące 
powiat kwidzyński. Zespół Szkół Spe-
cjalnych w Kwidzynie przedstawił 
teatr cienia „Arka Noego”. Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczy w Prabutach zaprezentował 
pantomimę „Calineczka”, Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczy w Okrągłej Łące przedstawił 
teatr żywego aktora „Czerwony 
Kapturek”. Montaż słowno-muzycz-
ny „Jak to z porami roku było...” 

zaprezentowali na scenie bardzo 
młodzi aktorzy z Niepublicznego 
Specjalnego Przedszkola Terapeu-
tycznego „Kolorowe” w Kwidzynie.                                                                                          
                                                  (jk)

Teatr ma w sobie magię i potrafi wprowadzić w świat marzeń - twierdzą organizatorzy Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek 
Kształcenia Specjalnego. Owa magia sprawia, że już od dwudziestu trzech lat na deskach kwidzyńskiego teatru występują młodzi 
aktorzy, aby zaprezentować publiczności spektakle do zagrania w których przygotowują się cały rok. Pomysłodawcą i organizatorem 
forum jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie.

Sztuka „996 - Chrzest Polski” została przygotowana przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie przy współpracy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. Autorem przedstawienia jest 
Barbara Lipińska-Postawa. Sztukę wyreżyserował Tomasz Podgórski. Kamila Mikulska i Magdalena Lesiak przygotowały scenografię, a o kostiumy zadbała Wioletta Nowak.

Przedstawienia przygotowały placówki z trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Anna Jankowska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczak w Kwidzynie, podkreśla, że przygotowania 
do organizacji imprezy trwały rok.
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- Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w forum, bo we mnie trochę duszy artysty jest - twierdzi Krzysztof Trawicki, wicemarszałek 
województwa pomorskiego

Przedstawienie „996 - Chrzest Polski” miało swoją prapremierę w połowie kwietnia bieżącego roku.

Imprezę tradycyjnie już poprowadzili aktor Michał Juszczakiewicz oraz o. Jan Paweł z Tyńca. O muzyczną oprawę zadbał Marian 
Pietrusiak, były dyrektor MOW w Kwidzynie.

Młodzi aktorzy wiele miesięcy pracowali nad spektaklem.                                                                       Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie

WTZ prowadzi Fundacja „Misericordia”. 
Do WTZ przyjmowane są tylko osoby, któ-
re chcą aktywnie uczestniczyć w procesie, 
który umożliwi samodzielne funkcjonowa-
nie. Podczas zajęć niepełnosprawni miesz-
kańcy powiatu kwidzyńskiego zdobywają 
wiele umiejętności, które przydają się w 
życiu codziennym, ale przede wszystkim 
w przyszłej pracy zawodowej. Aby zostać 
uczestnikiem warsztatu 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.Dzia-
łalność warsztatu finansowana jest w 90 
proc. przez Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe 
środki pochodzą od samorządu powiatu. 
Zajęcia prowadzone są w pracowniach 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, to 
placówka, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawo-
dowa dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. 
To miejsce aktywnej rehabilitacji. Zajęcia prowadzone w WTZ mają w 
przyszłości ułatwić znalezienie zatrudnienia lub nauczyć samodziel-
ności osoby niepełnosprawne posiadajace znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności. Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje 
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00.

 
                 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ                    
    Górki 4, 82-500 Kwidzyn, tel./faks 55 279 35 64
               e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

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).

Harcerski Krąg Seniorów Hufca Związku Harcer-
stwa Polskiego w Kwidzynie zaprasza do odwiedzania 
Punktu Porad Obywatelskich. Porady udzielane są 
bezpłatnie w poniedziałki i czwartki, w godz. 11.00-13.00, 
w siedzibie Kwidzyńskiego Centrum Kultury, przy ul. 11 
Listopada 13 (sala nr 4). Przychodząc po poradę, senior 
uzyska wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów, 
z którmi boryka się w codziennym życiu.

Senioralne Poradnictwo Obywatelskie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie poszukuje kandyda-
tów na wolontariuszy, którzy pomagaliby dzieciom z rodzin zastępczych. 
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 oso-
biście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przy  ul. 
Grudziądzkiej 30.  

Zostań wolontariuszem

Senioralne Poradnictwo Obywatelskie
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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 - pe-
dagogicznej, 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  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki pomocy społecznej

          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 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 alternaty-
wne, w tym  książki-zabawki i układanki edukacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ dostarczania 
materia³ów bibliotecznych czytelnikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania.

Biblioteka dla niepełnosprawnych

      Godziny otwarcia
Poniedzia³ek: 9.00 -16.00
Wtorek: 8.00 - 16.00
Środa: 11.00 - 15.00
Czwartek: 9.00 - 16.00
Pi¹tek: od 9.00 - 16.00

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

dzynie organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają 
się regularnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastęp-
czych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów 
dziecka”. Spotkania prowadzone są przez psychologa raz w miesiącu, w 
pokoju nr 3 w budynku (na parterze), w którym znajduje się administracja 
,,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 oraz telefoniczne: 
                        55 646 18 00 lub 783 292 055

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, 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 25.05.16VI

Dyżury interwencyjne: od poniedziałku do piątku, w godz. 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).
Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności 
wychowawczych i społecznych (po uprzednim umówieniu).

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Chopina 26, (pokoje 201/202, II piętro)
             82-500 Kwidzyn
             tel. 512-909-991
e-mail: oik.kwidzyn@gmail.com

Dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Ośrodki szkolno-wychowawczePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Biblioteka Miejsko-Powiatowa, filia dla Niepe³nosprawnych w Kwidzynie
                        ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34 
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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. 

                         Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha
                         82-500 Kwidzyn, ul. Malborskiej 18 
                         tel.  55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci mieszkañcy powiatu kwidzyñskiego 
mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania 
o Niepe³nosprawnoœci. Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, takich jak 
korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach 
terapii zajêciowej, korzystania z ulg i uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej 
i odpowiedniego zatrudnienia oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia. 
Informacje o dzia³alnoœci zespo³u mo¿na uzyskaæ tak¿e w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

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. 

Apteka stacji socjalnej czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki 
od 13.00 do 14.00. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
                                   Stacja Socjalna w Kwidzynie
                                       ul. Grudzi¹dzka 6
                                          tel. 55 646 16 26

Stowarzyszenie „SNOA” 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 udziela prezes Anna Jabłońska, 
e-mail: lasica2662@poczta.onet.pl, tel. 661 707 974.
           Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”
                  Plac Plebiscytowy 2/16, 82-500 Kwidzyn
                                            www.snoa.pl 
                  www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn
                           stowarzyszeniesnoa@gmail.com

                                  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

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Hospicjum domowe i stacjonarne

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

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 tera-
peutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumie-
wania 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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Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z 
problemem własnym lub występującym w rodzinie, związanych z uzależnie-
niem, w tym problemy dotyczące spożywania alkoholu. Przyjmuje także pary 
w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera osoby z problemem 
alkoholowym, ich partnerki i partnerów, dorosłe dzieci alkoholików (DDA) 
i dzieci dysfunkcyjnych domów (DDD). W przychodni udzielana jest pomoc 
psychologiczna dzieciom i nastolatkom, których jedno lub dwoje rodziców 
zmaga się z problemem alkoholowym. Placówka realizuje pełny program terapii 
zarówno podstawowej, jaki i pogłębionej. Program terapeutyczny realizowany jest pod-
czas sesji grupowych, indywidulanych oraz w czasie maratonów terapuetycznych.

               Przychodnia Leczenia Uzależnień 
           Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                             82-500 Kwidzyn
                         ul. Warszawska 18a
                            tel. 55 646-44-04

Przychodnia Leczenia Uzależnień

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodki adopcyjne

                     Stowarzyszenie Klub Abstynenta
                   82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)

Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu 
codziennym, spędzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoho-
lu. To także edukacja oraz informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, 
współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami, w 
zakresie profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta. Telefon in-
formacyjny 55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu Abs-
tynenta i Punktu Konsultacyjnego od Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Malborku 
                                       ul. Armii Krajowej 70
                                    tel. 55 272 3793 wew. 311. 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Stowarzyszenie SNOA
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Bogdan Muchowski, kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, 
twierdzi, że spotkania z ojcami 
werbistami rozpoczęły się w latach 
90-tych.

- W wyjazdach wypoczynkowo-
rekolekcyjnych, które początkowo 
odbywały się w Laskowicach Po-
morskich, a później w Górnej Gru-
pie, oprócz naszych uczestników,  
zawsze bierze udział grupa miesz-
kańców Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie wraz z opiekunami. 
Od kilku lat wyjazdy organizowane 
są do Krynicy Morskiej. Nie brakuje 
zabaw i spacerów. Jest coś dla ciała i 
coś dla ducha. Dom Zakonny Księży 
Werbistów organizuje spotkania re-
kolekcyjne, które pozwalają naszym 
uczestnikom na duchową odnowę. To 
wyjątkowy czas dla wszystkich osób, 
pozwalający na wyciszenie i nabra-
nie sił - uważa Bogdan Muchowski.

Marek Pielecki, uczestnik War-
sztatu Terapii Zajęciowej w Kwi-
dzynie, podkreśla, że podczas kilku 
dni pobytu w Krynicy panuję bardzo 
dobra atmosfera.

- Podobało mi się bardzo ciepłe 
przyjęcie naszej grupy przez gospo-
darzy. Panowała bardzo miła atmo-
sfera. Bardzo dobre było jedzenie. 
Spędzaliśmy czas przy ognisku i 
na wspólnym śpiewaniu. Były też 
spotkania z ojcem. Nie brakowało 
występów przygotowanych przez 

Duchowe poszukiwania w Krynicy Morskiej

Rekolekcje i wypoczynek
Od ponad 20 lat uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie i mieszkańcy kwidzyńskie-
go Domu Pomocy Społecznej kilka dni w roku spędzają poza miastem nie tylko aby wypocząć, ale 
także po to, aby posłuchać duchowych rad i wskazówek od księży Werbistów. W tym roku ponad 60 
osób wzięło udział w wyjeździe wypoczynkowo-rekolekcyjnym do Krynicy Morskiej. 

uczestników wyjazdu. Można było 
też bawić się na dyskotece. To był 
bardzo mile spędzony czas - uważa 
Krzysztof Pielecki.

Krzysztof z Prabut, uczestnik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej do 
Krynicy jeździ od 2009 roku.

- Bardzo lubię wyjazdy do Kryni-
cy. Można pospacerować po plaży, 

pójść do kawiarenki, zjeść kiełbaskę 
z grilla. Wzięliśmy udział także w 
mszy świętej oraz nabożeństwie  
majowym. Od niedawna w rekolek-
cjach bierze udział także moja mama 
- mówi Krzysztof.

Kolejny wyjazd wypoczynkowo-
rekolekcyjny za rok.

                                             (jk)

W tym roku ponad 60 osób wzięło udział w wyjeździe wypoczynkowo-rekolekcyjnym do Krynicy Morskiej. 

W Kwidzynie, Prabutach 
i Ryjewie działają punkty, 
w których świadczona jest 
nieodpłatna pomoc prawna.  
Ustawa o nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz edukacji prawnej obejmuje  
bezpłatną pomocą prawną, na etapie 
przedsądowym, między innymi mło-
dzież do 26 roku życia, osoby fizyczne, 
którym w roku poprzedzającym, przy-
znano świadczenie z pomocy społecz-
nej, osobom które ukończyły 65 lat, 
osobom posiadającym ważną Kartę 
Dużej Rodziny, kombatantom, wete-
ranom oraz osobom zagrożonym lub 
poszkodowanym katastrofą naturalną, 
klęską żywiołową lub awarią technicz-
ną. Pomoc prawna będzie polegała 
między innymi na poinformowaniu 
osoby uprawnionej o obowiązującym 
stanie prawnym, przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na 
niej obowiązkach, wskazaniu osobie 
uprawnionej sposobu rozwiązania 
dotyczącego jej problemu prawnego, 
pomocy w sporządzeniu wymaga-
jącego wiedzy prawniczej projektu 
pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w postępowaniach 
przygotowawczym lub sądowym i pism 
w postępowaniu sądowo-administra-
cyjnym, sporządzeniu projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu. Uprawnieni będą mogli 
uzyskać informacje w zakresie prawa 
pracy, przygotowania do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, prawa 
cywilnego, spraw karnych, spraw 
administracyjnych, ubezpieczenia 
społecznego, spraw rodzinnych, prawa 
podatkowego z wyłączeniem spraw 
podatkowych związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej.

Starostwo Powiatowe w Kwi-
dzynie przy ul. Kościuszki 29b

poniedziałek, wtorek, środa 
i piątek - 12.00-16.00
czwartek - 8.00-10.00 i 14.00-16.00
(17 marca punkt będzie 
czynny w godz. 8.00-10.00 
i 14.30-16.30
Ryjewo - Gminny Ośrodek Kul-

tury przy ul. Grunwaldzkiej 70
poniedziałek, wtorek 
i środa - 16.00-20.00
czwartek - 17.00-21.00
piątek - 7.00-11.00
(istnieje możliwość 
telefonicznego umówienia 
terminy spotkania - tel. 55 
277 42 28, w dni robocze 
w godz. 8.00-15.00)
Prabuty - Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej przy 
ul. Łąkowej 24

poniedziałek, środa 
i piątek - 11.30-15.30
wtorek i czwartek - 13.00-17.00
(istnieje możliwość 
telefonicznego umówienia
 terminy spotkania - tel. 
55 278 02 20, w dni robocze 
w godz. 7.30-15.30) 

Dyżury

Bezpłatna pomoc prawna

Podczas wypoczynkowo-rekolekcyjnego wyjazdu do Krynicy nie zabrakło dobrej zabawy.                       Zdjęcia: Jolanta Czajkowska


