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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO              12.10.16 r.  Nr 197 ROK 12 

Spektakl, walki rycerskie, stragany, jadło i tańce wypełniły program festynu 
integracyjnego  „1050-lecie Chrztu Polski”. Prawdziwe średniowieczne wi-
dowisko przygotował Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą 
w Górkach. Wystrój z tamtej epoki pojawił się w siedzibie Kwidzyńskiego 
Parku Przemysłowo-Technologicznego, który użyczył swoje pomieszczenia 
organizatorom imprezy. 

Fot.  Jacek Kluczkowski str. IV

Harcerski Krąg Seniorów Hufca Związku 
Harcerstwa 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 pora-
dę, senior uzyska wsparcie w rozwiązywaniu 
różnych problemów, z którymi boryka się w 
codziennym życiu.

Senioralne Poradnictwo Obywatelskie
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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

Pracownicy Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
będą dyżurowali 17 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego 
przy ul. Kościuszki 29 B w Kwidzynie (pokój nr 6). W godz. 9.30 
- 12.00 będzie można uzyskać informacje na tematy związane z 
działalnością zespołu. W trakcie dyżuru w starostwie będą wydawane 
druki wniosków, przyjmowane wnioski o wydanie orzeczenia o niepełno-
sprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmowane wnioski o wydanie 
legitymacji osoby niepełnosprawnej, przyjmowane wnioski o wydanie karty 
parkingowej, wydawane legitymacje osoby niepełnosprawnej. Wydawane 
będą też karty parkingowe. Należy jednak pamiętać, że komisje orzekające  
nadal będą zbierały się w siedzibie zespołu w Malborku. Ostatni dużur w 
tym roku zaplanowany jest na 15 grudnia.

Tomasz Świerczek przeczytał 
podczas sesji pismo, z którym ro-
dzice i opiekunowie zwrócili się do 
wójta gminy Kwidzyn i burmistrza 
Kwidzyna w ubiegłym roku..

- Doświadczenia specjalistów z 
pedagogiki specjalnej wskazują na 
konieczność nieuchronnie trwają-
cego całe życie stymulowania wie-
lokierunkowego. Gdy działania te 
nie są kontynuowane po ukończeniu 
nauki w szkole, następuje gwał-
towny regres, co w znaczny sposób 
ogranicza możliwość funkcjonowa-
nia zarówno w społeczeństwie, jak 
i w życiu codziennym - zacytował 
Tomasz Świerczek.

Rodzice zwrócili się do wójta i 
burmistrza o wspólne działania w 
celu utworzenia dziennej świetlicy 
wsparcia środowiskowego dla osób, 
które po ukończeniu 24 roku życia 
nie mają żadnej perspektywy na 
dalsze życie. Według rodziców, ze 
względu na swoją niepełnospraw-
ność skazani zostają na wykluczenie 
społeczne.

- Pragniemy, aby nasze dzieci, 
mimo barier związanych z chorobą, 
mogły nadal uczestniczyć w życiu 
społecznym między innymi poprzez 
udział w zajęciach, spotkaniach 
i wyjazdach do kina, teatru itp. 
Obecnie niepełnosprawna młodzież 
i dorośli z terenu miasta i gminy 
Kwidzyn, których niepełnospraw-
ność jest w stopniu znacznym i głę-
bokim, nie mają żadnych możliwości 
rozwoju, co w konsekwencji skazuje 
je na funkcjonowanie wyłącznie w 
czterech ścianach własnego domu. 
Działające na terenie powiatu 
warsztaty terapii zajęciowej nie 
umożliwiają uczestnictwa w nich 
wszystkich zainteresowanych osób. 

Rehabilitacja osób po 24 roku życia

Potrzebna świetlica dziennego pobytu
Utworzenia dziennej świetlicy środowiskowego wsparcia w gminie Kwidzyn i w mieście Kwidzynie chcą rodzice i opiekunowie niepełnospraw-
nych osób, które ukończyły 24 rok życia. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało skierowane do samorządów miasta i gminy Kwidzyn w ubie-
głym roku. Sprawa wróciła za sprawą Tomasza Świerczka, radnego powiatu, który podczas ostatniej sesji zwrócił  się do komisja polityki 
prorodzinnej, opieki społecznej i aktywizacji zawodowej, aby zajęła się tym tematem. Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu wyjaśnił, 
że starostwo zaangażowało się w rozwiązanie problemu, mimo że nie leży to kompetencjach samorządu powiatowego, a gmin i wojewody.

Chcemy, aby została otwarta świet-
lica dziennego wsparcia na terenie 
miasta i gminy Kwidzyn Pragnie-
my, aby nasza dotychczasowa pra-
ca z naszymi niepełnosprawnymi 
dziećmi nie poszła na marne. Przez 
wiele lat mogliśmy liczyć na facho-
wą pomoc. Nie możemy pozwolić 
na to, aby teraz wszystko zostało 
zmarnowane. Nadal musimy dbać 
o uspołecznianie. Miarą wielkości 
człowieka i społeczeństwa jest jego 
stosunek do najsłabszych jednostek. 
Na nas sprawnych spoczywa obo-
wiązek zapewnienia im możliwości 
życia i sprawienie żeby zwyczajnie 
po ludzku byli szczęśliwi - uważają 

rodzice cytowani przez radnego 
powiatu. 

Tomasz Świerczek twierdzi, że 
wykluczenie społeczne tych osób, to 
również wykluczenie społeczne ich 
rodziców i opiekunów. 

- Jedyne miejsce dla tych osób 
to świetlica dziennego pobytu w 
Okrągłej Łące, która oddalona jest 
dla niektórych osób o ponad 28 km, 
a koszt dowozu to ok. 2,5 tys. zł. 
Warsztaty terapii zajęciowej, dzia-
łające na terenie powiatu, nie mają 
możliwości zajęcia się tymi osobami 
- twierdzi radny powiatu.

Jerzy Godzik, starosta kwidzyń-
ski, twierdzi, że starostwo zajęło 
się sprawą, ale tworzenie świetlic 
środowiskowych jest w gestii samo-
rządów gmin.

- Jesteśmy za ich utworzeniem. 
Jeśli nasza pomoc będzie możliwa, 
to  jej udzielimy - zapewnił Jerzy 
Godzik.

Włodzimierz Dawidowski z za-
rządu powiatu dementuje pogłoski, 
że samorząd powiatu nie chciał się 
zająć tym tematem.

- Nieprawdą jest, że nasza jed-
nostka - Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Górkach nie zajmo-
wały się tym tematem. Jest on nam 
znany od wielu miesięcy, pomimo że 
nie jest to zadanie powiatu. To za-
danie pana wojewody i samorządów 
gmin. Wojewoda udziela  gminom 
wsparcia finansowego, podpisując 
porozumienia, na podstawie któ-
rych takie świetlice są tworzone. 
Osobiście z paniami Danutą Woro-
nowicz zarządu powiatu i Renatą 
Majdą, kierownikiem Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, uczest-
niczyłem w spotkaniach z osobami 
zainteresowanymi tym tematem.  
Zaangażowaliśmy się również w 
organizację spotkania z wieloma 
przedstawicielami zainteresowa-
nych stron, które odbyło się w 
gminie Kwidzyn. Nieprawdą jest, 
że nie padła żadna oferta i że ten 
temat jest odrzucony przez gminę i 
miasto. Oferta jest, tylko z różnych 
względów nie podjęli jej rodzice - wy-
jaśniał Włodzimierz Dawidowski. 

Zaproponowano, aby rodzice 
skorzystali ze świetlicy w gminie 
Sadlinki.

- Dzieci mogłyby być dowożone 
bez żadnych kosztów. Sam zain-
teresowałem się tym tematem i 
stwierdzam, że świetlica jest w 
pełni do tego zadania przygotowana. 
Oferta przewozów również została 
przygotowana i nie powinno się to 
odbywać z trudnością dla dzieci. 
Zobowiązaliśmy kierownika War-
sztatu Terapii Zajęciowej, aby spró-
bował przedstawić pewną ofertę dla 
tej grupy dzieci. Ta oferta również 
nie cieszyła się zainteresowaniem. 
Nie jest więc tak, że nic nie robimy 
w tym temacie - podkreślił Włodzi-
mierz Dawidowski. 

Dodaje, że problem dotyczy grupy 
osób, które obecnie próbują zało-
żyć stowarzyszenie, aby działać w 
kierunku rozwiązania problemu 
związanego z rehabilitacją osób po 
24 roku życia. Według Włodzimierza 
Dawidowskiego to temat ważny, 
który będzie wspierany przez zarząd 
, mimo że leży w kompetencjach 
samorządu powiatowego.

                                             (jk)

Utworzenia dziennej świetlicy wsparcia środowiskowego w gminie Kwidzyn i w mieście Kwidzynie chcą rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych osób. Dotyczy to osób, które nie mogą skorzystać z oferty 
warzstatów terapii zajęciowej. Na zdjęciu: uczestnik Warzstatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach.                                                                                                       Fot. archiwum
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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: 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 - 3044 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - 2992 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 
                 www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

              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: dom@dpskwidzyn.pl
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Na festynie nie zabrakło gości, w 
tym Jerzego Śniega, przewodniczą-
cego rady powiatu, który otworzył 
festyn integracyjny, Renaty Majdy, 
kiewronika Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, Anny 
Jankowskiej, dyrektora Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego w 
Kwidzynie oraz Antoniego Barga-
nowskiego, prezesa Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej, 
który przybliżył wszystkim czasy, 
w których kształtowało się państwo 
polskie.

- Dzięki uprzejmości prezesa 
Jarosława Rosiaka zorganizowali-
śmy nasz festyn w siedzibie parku. 
Pogoda nie była tego dnia najlepsza, 
dlatego nie chcieliśmy ryzykować, że 
pokrzyżuje nasze plany. W festynie 
udział wzięli między innymi uczest-
nicy warsztatów terapii zajęciowej w 
Kwidzynie, Ryjewie i Koniecwałdzie 
oraz wychowanki Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kwi-
dzynie. Nasz projekt został dofi-
nansowany ze środków Starostwa 
Powiatowego w Kwidzynie, w ra-
mach wspierania działań w zakresie 
integracji oraz szeroko rozumianej 
rehabilitacji zmierzającej do ograni-
czenia skutków niepełnosprawności. 
Mam nadzieję, że wszyscy miło spę-
dzili czas podczas naszej imprezy 
i przypomnieli sobie dzieje Chrztu 
Polski - mówi Bogdan Muchowski, 

Festyn integracyjny na 1050-lecie Chrztu Polski

Średniowieczne widowisko Warsztatu Terapii Zajęciowej
Spektakl, walki rycerskie, stragany, jadło i tańce wypełniły program festynu integracyjnego „1050-lecie Chrztu Polski”. 
Prawdziwe średniowieczne widowisko przygotował Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. 
Wystrój z tamtej epoki pojawił się w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, który użyczył swoje 
pomieszczenia organizatorom imprezy.

kierownik Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Kwidzynie.

Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy w Kwidzynie przedsta-
wił sztukę „996 - Chrzest Polski”. 
Spektakl powstał przy współpracy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. 
Po spektaklu salę opanowała dru-

żyna rycerska Welet z Elbląga, 
która zajmuje się między innymi 
rekonstrukcją strojów cywilnych, 
uzbrojenia oraz sprzętów użytku co-
dziennego z początków poprzedniego 
tysiąclecia. Drużyna zaprezentowała 
nie tylko stroje, uzbrojenie i walki, 
ale także zaprosiła uczestników do 
tańca. Chętni mogli poznać elementy 
średniowiecznych strojów, a także 
uzbrojenia. Zorganizowany został 

także swego rodzaju średniowieczny 
kurs strzelania z łuku. Chętni mogli 
wziąć udział w warsztatach podczas 
których  można było poznać arkana 
rzemiosła wikliniarskiego. Nie mo-
gło zabraknąć słowiańskiego jadła, 
którym poczęstowano wszystkich 
uczestników.

                                             (jk)
        Fotoreportaż na str. VIII

Spektakl, walki rycerskie, stragany, jadło i tańce wypełniły program festynu integracyjnego „1050-lecie Chrztu Polski”.

Wśród gości festynu byli Anna Jankowska, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowaczego w Kwidzynie, Jarosław Rosiak, prezes 
Kwidzyńskiego Parku Przesłowo-Technologicznego w, Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego i Antoni Barganowski, 
prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie przedstawił sztukę „996 - Chrzest Polski”. 

Spektakl powstał przy współpracy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. 

Chętni mogli poznać elementy średniowiecznych strojów, a także uzbrojenia.                                          Zdjęcia: Jacek Kluczkowski
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Czek na kwotę 1000 euro, prze-
znaczoną na wakacyjny wypoczynek 
dzieci, odebrał Kazimierz Gorlewicz, 
przewodniczący rady miejskiej w 
Kwidzynie.

- Co roku w wakacyjnym wyjeź-
dzie nad morze uczestniczy ok. 60-70 
dzieci, również z naszego miasta. Był 
rok kiedy na wakacje przyjechały do 
nas dzieci z rosyjskiego Kaliningradu. 
W tym roku nad organizacją waka-
cyjnego wyjazdu czuwał harcmistrz 
Andrzej Pliszka z Komendy Hufca im. 
Kwidzyniaków Związku Harcerstwa 
Polskiego. Był to dwutygodniowy po-
byt dofinansowywany przez miasto. 
Dzieci nie tylko spędzają czas na plaży, 
ale zwiedzają okolice, w tym także 
Trójmiasto. Dr Christian Meyl prze-
kazał dodatkowo 350 euro na rzecz 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego w Kwidzynie - mówi Kazimierz 
Gorlewicz.

Johannici przekazali nie tylko 
pieniądze, ale także schodołaz. Urzą-
dzenie, o wartości 1000 euro, pozwala  
za pomocą specjalnego mechanizmu 
pokonywać schody. To już trzecie 
takie urządzenie przywiezione przez 
Johannitów, które pomaga pokonywać 
bariery niepełnosprawnym mieszkań-
com miasta.

- Pieniądze pochodzą z prywat-
nej zbiórki, którą zorganizo-
wano podczas urodzin. 
Goście zamiast pre-
zentów przynosili 
pieniądze, za 
które zaku-
piono urzą-
d z e n i e . 
Trafiło ono 
do wypo-
ż y c z a l -
ni  przy 
D o m u 
P o m o c y 
Społecznej w Kwi-
dzynie. Schodołaz został już  
nieodpłatnie wypożyczony miesz-
kańcowi naszego miasta, która ma 
trudności w pokonywaniu schodów w 
budynku, w którym mieszka - twierdzi 
Kazimierz Gorlewicz.

Zakon Johannitów przekazał także 
29 łóżek elektrycznych, które trafiły 
do domów pomocy społecznej w Kwi-
dzynie i Ryjewie oraz kwidzyńskiego 
hospicjum. Łóżka będą też nieodpłat-
nie wypożyczane mieszkańcom miasta 
i powiatu. To jednak nie wszystko, 
gdyż Johannici przekazali 10 tys. 
euro na pomoc ofiarom przemocy w 
rodzinie. Dysponentem pieniędzy jest 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie.

Johannici i samorząd miasta udzie-
lili w tym roku również wsparcia dla 
szpitala w ukraińskim Barze. To 
między innymi urządzenia i sprzęt me-
dyczny wykorzystywany podczas ope-
racji, urządzenia do EKG i USG, lam-

Wsparcie dla dzieci, chorych i niepełnosprawnych

Johannici przyjechali z darami
Dr Christian Meyl z Zakonu Johannitów przekazał pieniądze na organizację przyszłorocznego wakacyjnego wypoczyn-
ku dzieci. To już czwarty taki dar, który pozwala wypocząć nad morzem dzieciom z ukraińskiego Baru, białoruskiego 
Wołkowyska oraz z Kwidzyna. Johannici przekazali nie tylko pieniądze, ale także schodołaz. Urządzenie pozwala  za 
pomocą specjalnego mechanizmu pokonywać schody. 

py, a także igły, wenflony, fartuchy 
i opatrunki. Wartość darów Johan-
nitów to ok. 25 tys. euro. Dodatkowo 
dr Christian Meyl, który osobiście 

zgromadził i 

przygotował 
dary do transportu, 

przywiózł zestaw na-
rzędzi chirurgicznych i 

sterylizator. Swój udział we 
wsparciu szpitala w Barze ma także 
samorząd Kwidzyna. 

- Miasto przekazało między in-
nymi koncentrator tlenu i materace 
przeciwodleżynowe. To nie koniec 
pomocy, gdyż Johannici przygoto-
wują już kolejne dary, które pomogą 
szpitalowi w naszym partnerskim 
mieście na Ukrainie. Będą to pościel 
szpitalna, ubiory szpitalne oraz łóżka 
- podkreśla Kazimierz Gorlewicz.

W zbiórkę darów osobiście anga-
żuje się dr Christian Meyl, który z 
zawodu jest lekarzem. Po przejściu 
na emeryturę zajął się działalnością 
charytatywną. Od ponad 25 lat, wraz 
z niemieckim zakonem Johannitów, 
wspiera chorych i niepełnospraw-
nych oraz ubogich mieszkańców 
Polski. W biegłym roku dr Christian 
Meyl otrzymał tytuł Człowieka Roku. 
Johannita często podkreśla, że przed 

każdym wyjazdem do Kwidzyna czuje 
się  jakby wracał do domu.

- Moje osobiste zaangażowanie 
oraz zaangażowanie Johannitów 
wynika z bardzo dobrej współpracy z 

miastem. Bardzo chętnie angażuję się 
w pomoc dla mieszkańców Kwidzyna 
- podkreśla dr Christian Meyl.

                                               (jk)

Dr Christian Meyl z Zakonu Johannitów przekazał pieniądze na organizację przyszłorocznego wakacyjnego wypoczynku dzieci. Czek odebrał Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący rady miejskiej w Kwidzynie.

Johannici przywieźli nie tylko pieniądze, ale także schodołaz. Urządzenie za pomocą specjalnego mechanizmu pozwala pokonywać scho-
dy. Zaraz po wypakowaniu trafiło do niepełnosprawnego mieszkańca Kwidzyna.                                   Zdjęcia: Jacek Kluczkowski
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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 
Przysposabiająca do Pracy, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy (dla uczniów nie-
pełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim). Szkoła zapewnia uczniom, poza 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, szeroką ofertę zajęć specjalistycznych.

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 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 (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, uczniowie 
z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełno-
sprawnościami) oraz grupy wychowawcze (internat dla 48 wychowanków).

                          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. 

Prowadzi między innymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia 
dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - in-
formacyjno dla rad pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełno-
sprawnych 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 psycho-
logiczno - pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem. 

                                            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

                                  ul. Grudziądzka 30
             Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
                      e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                              pcprkwidzyn@o2.pl  

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

Zaprasza osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, ter-
apeutów, nauczycieli oraz studentów do korzystania ze zbiorów bibliotec-
znych, 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. Terapeu-
tom, nauczycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę 
specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji i pedagogiki specjalnej. 
W zbiorach biblioteki znajdują się również czaspopisma specjalistyc-
zne oraz materiały alternatywne, w tym  książki-zabawki i układanki 
edukacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ dostarczania materia³ów bibliotecznych 
czytelnikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania.

Godziny otwarcia biblioteki
     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

organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się 
regularnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 
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 12.10.16VI

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).

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

ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34 

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 zmie-
rzających 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 opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i 
inne ośrodki, pomoc uchodźcom, podejmowanie innych działań wynikających z 
rozeznanych potrzeb. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również 
zadania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie 
              Filia dla Niepe³nosprawnych

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum                                                                                             
                Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

         Górki 4 82-500 Kwidzyn tel./faks 55 279 35 64 
          tel. kom. 519 801 193, e-mail: ewa_detko@wp.pl

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Pomorskie
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W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęciowej: prowa-
dzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 
oraz przez Fundację „Misericordia” w Kwidzynie.

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 nowo-
tworow¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie 
od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpi-
sany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ 
pielêgniarek i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. 
                                       ul. Malborska 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 ko-
rzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii 
zajêciowej, korzystania z ulg i uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej i odpo-
wiedniego zatrudnienia oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia. Pracownicy 
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w każdy 
trzeci czwartek miesiąca prowadzą dyżury dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie ul. Kościuszki 29 B, pokój nr 6 w 
godzinach w godz. od 9.30-12.00. W trakcie dyżuru będą: udzielać informacji z zakresu 
ustawowych działań zespołu, wydawać odpowiednie druki wniosków, przyjmować 
wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 
przyjmować wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, przyjmować 
wnioski o wydanie karty parkingowej, wydawać legitymacje osoby niepełnospraw-
nej i karty parkingowe. Dyżury prowadzone w siedzibie starostwa nie wykluczają 
załatwiania spraw osób zainteresowanych w siedzibie zespołu w Malborku. Komisje 
orzekające będą w dalszym ciągu odbywać się w  siedzibie zespołu w Malborku.

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. 
                                          ul. Grudzi¹dzka 6
                                          tel. 55 646 16 26

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób z cało-
ściowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wychowawców. 
Stowarzyszenie prowadzi działania obejmujące bezpośrednią pomoc 
terapeutyczną, udziela wsparcia, jak również organizuje szkolenia i kon-
sultacje dla rodziców, wychowawców i innych osób mających styczność z 
osobami z autyzmem. 

           e-mail: lasica2662@poczta.onet.pl, tel. 661 707 974.
                             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 w Kwidzynie

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 specjalistycznych 
peryferii komputerowych i urządzeń wspomagających porozumiewanie 
się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami 
porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, sprzedaż urzą-
dzeń 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

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym fizycznie 
i intelektualnie, w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komu-
nikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną pomoc terapeutyczną, 
rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na rzecz dzieci niepełnosprawnych 
fizycznie i intelektualnie. Ośrodek realizuje porozumienie z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza w zakresie rehabilitacji 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
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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 psy-
chologiczna 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 podczas sesji 
grupowych, indywidulanych oraz w czasie maratonów terapuetycznych.

                         ul. Warszawska 18a
                            tel. 55 646-44-04

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).

                                          ul. Armii Krajowej 70
                                    tel. 55 272 3793 wew. 311 

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
                                    w Malborku

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci 
w Kwidzynie

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum 
Rozwoju Porozumiewania

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień
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Festyn integracyjny na 1050-lecie Chrztu Polski

Drużyna rycerska Welet z Elbląga przedstawiła uzbrojenie oraz sprzęty użytku codziennego z początków poprzedniego tysiąclecia.

Podczas festynu przypomniano walki, jakie toczono tysiąc lat temu.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie wcielili się w role wojów Mieszka I

Drużyna Welet zaprezentowała nie tylko stroje, uzbrojenie i walki, ale także zaprosiła uczestników do tańca.

Chętni mogli wziąć udział w warsztatach, podczas których można było poznać arkana rzemiosła wikliniarskiego. 

Sztukę „996 - Chrzest Polski” wystawiono w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Wszystkich uczestników częstowano słowiańskim jadłem

Średniowieczny kurs strzelania z łuku zorganizowany przez rycerską grupę Welet z Elbląga.                 Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Wolontariuszki Jolanta Czajkowska i Lucyna Barejko częstowały kawą i słodkościami.


