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JAN ,\VIECZOREK 
BISKUP GUW[CKI 


44-100 G li wice', ul. Luzycka I 


Nr 15721961P 

lCs. I)lgr Rudolf Badura 
ZABRZE 

Dla lepszego pelnienia dziela :in.ilosierdzia chrzescija6.skiego w lokalnym Kosciele 
Gliwickim, kieruhc si~ przepisami Kodeksu Prawa KanonicZIlego powolana zostala z dniem 
10 lipca 1992 r. CARITAS DIECEZJI GLlWICKIEJ. 

W zwi<tzku z odejsciem na emerytur~ lej dotychczasowego dyrektora mianuj~ 

czcigodnego Ksi~dza mgra z dniem 01 wrzeSnia 1996 r. D yrektorem Caritas Diece:zji 
Gliwickiej. 

Swoje obowi<tzki b~dzie Ksi<tdz pelnil zgodnie ze statutem Caritas OgoJnopolskicj i 
Diece:zjalnej. 

Zycz~ Ksi~dzu Dyrektorowi pomocy Bozej w roztropnym, j ak najlepszyrn wypelnianiu 
bardzo odpowiedzialnej funkcji diece:zjalnej. 

Szcz~s6 Bot e 

Gliwice, dnia 30 sierpnia 1996 r. 
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CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ 

Wypelniaj~c sl owa Chrytusa Pana: "B logoslawieni milo sierni 

a1bowiem ani milosierdzia dost~pi~" /Mt 5,7/ oraz maj~c na uwa d zc 

slowa Ojca 6w. Jana Pawla II, ze "Kosci61 zyj e swoim autentyc z nym 

zyciem, kiedy I-ryznaje i glosi milosierdzie " o raz, ze: "Kosc i61 
) 

za sw6j naczelny obowi~zek na ka±dym a z wla s z c za na wsp6lczesnym 

etapie dziej6\V musi uznac gloszenie i wprowadze nie >I zycie 

tajemnicy milosierdzia, objawionej do kofiea w Jezusie Chrystus i e" 

/ene. "0 milosierdziu ehrzeseijafiskim" nn. 13 i 14/, a nadto 

kieruj~e si~ przepi s ami Kodeksu Prawa Kanonicznego /kan .632 §1, 

529 §1, 222 §2/, 

dla 1epszego pelnienia dziela milosierdzia chrzese i 

janskiego w lokalnym Koscie1e Gliwickim niniejszym 

pow 0 1 u j ~ 

) CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ 

Caritas Diecezji Gliwickiej dziala zgodnie z zatwicrdzonym 

statutem. 

Dz lalalnosc Caritas w osrodkach pa r a fialnych okresla lnstru

keja Komisj i Episkopatu Polski 0 Pracy Charyta tywnej w Parafiaeh, 

jak r6wniez Regulamin Parafialnych Zespo1 6 w Caritas Diecezji 

Gliwick l e j. 
. . 

Nicch "B6g bogaty w swoim milosierdz i u· blogoslawi tcmu 

zboznemu dzie l u w jego milosiernej posludzc . 



tel. cent.: (32) 37-33- 300 

fax (32) 37 -33-399 
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PREZYDENT MIASTA ZABRZE 
ul . POWSt311COW SI,!skjch 5-7, ~J-800 Zabrze 

Zabrze, dnia 05.08 .2010 r. 

REKOMENDACJA 


DLA 


CARITAS DJECEW GLIWICKIEJ 


Caritas Diecezji Gliwickiej jest organizacj1t od wielu lat wsp61pracuj ~c<l. 

z wladzami samorz1tdowymi miasta Zabrze . 

Obejmuj e opiek1t wielu Zabrzan, kt6rzy cierpia.. z powodu choroby, 

niepelnosprawnosci lub osamotnienia. 

Wykwalifikowana obsJuga Iekarsko-piel«gniarska, profesjonalny sprz«t 

medyczny i rehabilitacyjny oraz szeroki zakres uslug swiadczonych przez 

Stacje Opieki, pozwalaj1t na prawidlow1t realizacj« zadania niesienia pomoey 

najbardziej potrzebuja..cym. 

Poprzez dzialalnosc Stacji Opieki Caritasu osoby ehore maH 

bezposredni dost«p i mozliwosc skorzystania z usJug piel«gniarskich 

oraz rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania, dostosowany do ieh 

indywidualnych potrzeb, co wplywa pozytywnie na proccs powrotu dQ 

zdrowia. 

Caritas Diecezji Gliwickiej wywi1tzuje si« terminowo z podj«tych zobowi<jZat1. 

Cenimy zaangazowanie w niesieniu pomocy i prac« swiadczon1t przez 

pracownik6w Stacj i na rzecz mieszkat1cow Zabrza i liczymy na dalSZ4 

wsp6Iprac t<. 

www.um.7..abrze


W6jt Gminy Wielowies 
44-187 Wielowies, u1. G16wna 1 

Wielowies , dnia 8 lipca 2010 r. 

OPI NIA 

CorlIss Diecezji 

G liwicl:iej 
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Stacja Opieki Caritas w Wielowsi w ramach umowy zawartej pomiEldzy Gminq 

Wielowies a Caritas Diecezji Gliwickiej swiadczy uslugi w zakresie wykonywania czynnosci 

opiekunczych, pielElgnacyjnych oraz rehabilitacji leczniczej dla mieszkancow Gmlny 

Wie lowies. Stacja Opieki jest przykladem dobrej wspolpracy lokalnej opartej na wspolpracy 

Caritas, parafii i administracji samorzqdowej. 

Prowadzona przez Caritas Stacja Opieki w Wielowsi cieszy siEl dobrq opiniq 

mieszkancow Gminy. Stacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osob potrzebujqcych 

pomocy. Jest wyposazona w odpowiedni sprZElt rehabilitacyjny i pielElgnacyjny niezbEldny do 

pielElgnacji chorych. SprzElt ten jest systematycznie wymieniany na nowy i uzupelniany. 

Stacja Opieki zapewnia bezplatnq opiekEl pielElgniarskq i rehabilitacyjnq osobom chorym , 

starszym i niepelnosprawnym w ich domach, w siedzibie Stacji oraz w Gabinecie 

Rehabilitacyjnym znajdujqcym siEl w Krupskim Mlynie . Stacja Opieki wypozycza rowniez 

mieszkancom sprzElt pielElgnacyjny i rehabilitacyjny. 

W O·.TT G M:J!:r,r:: 
-...-r".,..,,,.--c 

teL 0321237-85-00, fax 0321237-85-09 
REGON 000545165, NIP 969-00-42-1l99 

e-mail:inJo@wielowies. pl 
htlp:l(www.wielowi es.pl 

http:htlp:l(www.wielowies.pl
mailto:oa~Q.@jk
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42-693 I<rupsRi Mlyn 
GMINA 

ul. KrasicRiego 9 FAIR PLAY
tel. (032)285-70-16 
tel/fax (032)285-70-77 
e-mail: gmina@bip.RrupsRimlyn.pl 

KrupsRi Mlyn. 20 lipca 2010 rORu 

Carit•• Diecez), 
Gliwickiej 

Wplyn~lo'lJ.,<;flJq. \ 
L dzD I J.(,J('l!IlfP. .REFERENC}E f':I.ua .....::~... 
DrspC\zyqe P~I' 

Gmina Krupski Mlyn od wielu lat zawiera z Caritas Di!;.'Cezji 

Gliwickiej umow~ na realizacj~ zadania publicznego z zakresu uslug 

piel~gnacyjno - opiekunczych, zgodnie z przepisami us tawy 0 d zia

!alnosei pozytku publieznego i 0 wolontariaeie. 

Stacja Opieki obejmllje opiekq piel~gniarskq i rehabili tacyjnq osoby 

w podesz!ym wieku, chore i niepe!nosprawne. 

Dzialajqcy na terenie Gminy Krupski Mlyn Gabinet Rehabilitacyjny 

zapewnia swoim podopiecznym zabiegi fizykalne i kinezyterapeutyezne. 

Osoby korzystajqce z uslug Gabinetu mogq liezyc na fa chowq pomoc 

i opiek~ ze s trony personelu, kt6rego zaangazowanie i sumiennosc w pe!n i 

zaspokajajq pOh'zeby podopiecznych. Dla wielu z nieh jes t to jedyna 

mozliwosc korzystania z profesjonalnej pomoey opiekuftezej, reha

bilitaeyjnej i pieI~gniarskieJ w miejscu zamieszkania. Zyezliwe podejseie 

do paCJentow oraz profesjonalna obsluga zyskaly wysokq oeen~ i eiesz,} si~ 

d uzym uznaniem mieszkaneow oraz wladz gminy Krupski Mlyn . 

mailto:gmina@bip.RrupsRimlyn.pl


UrzC!d Miejski 
w Sosnicowicach 44 -153 Sosnicowice, Rynek 19 

Sosnrcowrce, dnla 19.07 .2010r. 

Ks. Rudolf Badura 

Dyrektor Caritas Diecezj i Gliwickiej 

Carit a.'; D ie{'t~zji ul. Ziemowita 2 
G liwicldej 
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Na terenie nasze) Gminy Stacja Opieki Caritas swiadczy opiekt; pielt;gniarskq nad chorymi , 

niepelnosprawnymi , samotnymi i starszymi w miejscu ich zamieszkania Zatrudniony w Stacji 

Carilas personel posiada wymagane kwalifikacje. To profesjonaina kadra potrafiqca dostrzec 

potrzeby w/w osob. 

Na)bardziej wymiernym rezuitatem dzialainosci Stacji Opieki Caritas jest fakt , ze osoby 

chore, niepelnosprawne, samotne i starsze mieszkajqce w znacznej odleglosci od osrodka 

zdrowia majq zapewniony bezposredni dostt;p do korzystania z opieki pielt;gniarskiej . 

Ponadto obecnosc pielt;gniarki w domu pacjenta nie ogranicza sit; tylko do wykonywania 

bezposrednich czynnoscr pielt;gniarskich, ale obejmuje rowniez szkoienie rodziny 

(opiekunow) w zakresie opieki nad chorym. Praca pielt;gniarek , w slad za pomocq lekarsk'l , 

ulatwia funkcjonowanie os6b chorych, niepelnosprawnych, samotnych i starszych w ich 

srodowisku, zwit;ksza ich poczucie bezpieczer'lstwa. Niewqtpliwie duze znaczenie ma 

rowniez mozliwosc wypozyczenia sprz~tu rehabilitacyjnego jakim dysponuje Stacja. 

Dotychczasowa wspolpraca Urz~du Miejskiego w Sosnicowicach i Caritas Diecez)i 

Gliwickiej uklada sr~ pozytywnie Wyrazamy nadziej~ , ze dalsza wspolpraca b~dzje rownie 

owocna i efektywna. 

'v I ( 
Telefon' (032) 238-71-91, Fax: (032) 238-75-50 
Nr konla BS Sosnicowice 81-<l4600008-2001.{)000-0909.{)001, NIP: 631 -10-04-730 

e-mallum@sosnicowice.pl http://WMN.sosnicowice. 01 

~UR.M · 
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http://WMN
mailto:e-mallum@sosnicowice.pl
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RKS0717 A 5 /201O Rudziniec, dnia 12 .07.201Or. 
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K~. Rudolf Rndllra. 
Dyrektor 
Carila,I' fJ iecez,;i G liwickiej 

dotyczy : zaopiniowania uslug swiadczonych przez Stacj~ Opieki Caritas 

Caritas Diecezji Gli wickiej poprzez Stacjl( Opieki od wielu lat swiadczy us!ugi 

opiekunczo· piell(gnacyjne na rzecz chorych. niepelnosprawnych, starszych i samotnych 

mieszkaitcow gminy Rudziniec. 

Uslugi prowadzone przez wykwalifikowany personel posiadajqcy przygoto wan ie 

specjalistyczne, wykonywane s'\ w domach pacjent6w we wszystkie dni tygodnia 0 r6i.nych 

porach dnia w zaleznosci od indywidualnyc h potrzeb, jak r6wniez w Stacji wyposaZonej 

w sprz,t medyczny i rehabilitacyjny. 

Dzi , ki dzialalnosci Stacji osoby chore, niepeJnosprawne, starsze i samolne, majq 

bezposredni dosti'p do korzystania z uslug piell'gniarskich, a obecnosc p racownikow Stacji 

w domach paCjentow pomaga w [ozwiqzywaniu wielu problemow nie tylko zdrowotnych ale 

ma wptyw na ich psychik, oraz zwi,ksza poczucie bezpieczenstwa . 

Dotacja udzie\ana Stacji Carilas wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem i Jel 


rozliczanie odbywa sii' terminowo. 


Dzia!alnosc Stacji Opieki Caritas jesl widoczna i potrzebna w naszej gminie. Mam nadzicj" 


ze dalsza wsp6!praca bl(dzie rownie owocna i efektywna. 
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