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Niepełnosprawne osoby z różnych ośrodków rywalizowały podczas Halowej 
Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy, która odbyła się 
w Kwidzynie po raz piąty, jest Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny Rodło. To jed-
na z nielicznych imprez w której także borą udział osoby niemogące z powodu 
różnych ograniczeń uczestniczyć w zawodach sportowych organizowanych dla 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.

Fot.  Jacek Kluczkowski
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Przypominamy
Pracownicy Zespołu do Spraw Orzekania o Nie-

pełnosprawności będą dyżurowali 15 grudnia, w 
godz. 9.30 - 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go przy ul. Kościuszki 29 B w Kwidzynie (pokój nr 
6). W trakcie dyżuru w starostwie będą wydawane 
druki wniosków, przyjmowane wnioski o wydanie 
orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepeł-
nosprawności, 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. 
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- W projekcie uczestniczy dwana-
ście naszych wychowanek. Poprzez 
udział w projekcie chcemy, aby 
nasze dziewczęta nabrały zaufania 
do siebie, zdobyły umiejętności nie-
zbędne w pracy na rzecz małych spo-
łeczności. W projekcie chodzi także o 
poprawienie wizerunku osób z grup 
wykluczonych społecznie. W ramach 
projektu wychowanki uczestniczą w 
zajęciach psychoedukacyjnych oraz 
wyjazdach weekendowo - szkolenio-
wych. Zadaniem dziewcząt będzie 
napisanie i zrealizowanie mini 
projektów dla społeczności lokalnej 
- twierdzi Barbara Dzich z Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego w 
Kwidzynie.

Podczas seminarium, dotyczą-
cego pracy z młodzieżą, które zor-
ganizował Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, Agnieszka Koguciuk 
z Fundacji Edukacji i Rozwoju 
„FLOW”, podkreśliła, że projekt  
„Zróbmy to razem - program re-
integracji społecznej w powiecie 
kwidzyńskim” zajął ósme miejsce 
na 1163 zgłoszone. 

Celem projektu jest zwiększenie 
liczby osób trwale pokonujących 
swoje wykluczenie społeczne i zmia-
na wizerunku osób wykluczonych, 
w tym uzależnionych czy młodzieży 
z zachowaniami antysocjalnymi. 
Projekt będzie realizowany do 31 
października 2017. Ogółem weźmie 

Projekt Fundacji Edukacji i Rozwoju „FLOW”

Zróbmy to razem - pomogą lokalnym społecznościom
„Zróbmy to razem - program reintegracji społecznej w powiecie kwidzyńskim” - to projekt realizowany przez Fundację Edukacji i 
Rozwoju „FLOW”. Adresowany  jest do młodzieży od 13 do 17 roku życia i osób dorosłych w wieku od 18 do 25 lat. Jest finansowany 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany jest 
wspólnie z  Przychodnią Leczenia Uzależnień oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Kwidzynie. 

w nim udział 36 osób (3 grupy po 
12 osób ). To między innymi mło-
dzież z ośrodków wychowawczych 
i socjoterapeutycznych oraz osoby 
dorosłe w trakcie lub po leczeniu z 
uzależnienia. W ramach projektu 

zaplanowano cykl treningów inte-
gracyjnych, zajęć psychoedukacyj-
nych ukierunkowanych na rozwija-
nie świadomości własnych zasobów, 
umiejętności komunikacyjnych oraz 
umiejętności pracy zespołowej. 

Uczestnicy, przy wsparciu trenerów 
i coachów, przygotują i zrealizują 
18 mini-projektów dla społeczności 
lokalnych, w których mieszkają.

                                            (jk)

Mało kto tak potrafił się cieszyć z wygranej jak Wojtek. Wysoko w górę 
uniesione ręce, szeroki uśmiech po każdej ukończonej konkurencji i ogromna 
radość z każdego wręczonego podczas dekoracji medalu. Właśnie dzięki takim 
sportowcom Olimpiady Specjalne, w których startował przez wiele lat, nabierały 
wyjątkowego znaczenia. Był znakomitym pływakiem i jeźdźcem. Uczestniczył w wielu 
zawodach na szczeblu lokalnym, regionalnym, a także krajowym. Trudno zliczyć me-
dale, który zdobywał podczas wielu lat rywalizacji w Olimpiadach Specjalnych. Jest 
ich kilkadziesiąt. W 2014 roku, podczas X Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych w Bydgoszczy, zdobył złoty medal w pływaniu stylem grzbietowym oraz 
brązowy medal w stylu dowolnym na dystansie 25 m.

- Najbardziej lubię pływać na plecach. Pokonałem wszystkich w stylu grzbieto-
wym - cieszył się wówczas Wojtek Ceberek.

Po powrocie z dumą pokazywał medale wszystkim osobom z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, którego był wieloletnim uczestnikiem 
i reprezentantem Klubu Olimpiad Specjalnych, który działa przy WTZ. 
Wiosną tego roku można go było zobaczyć podczas Pomorskiego Mityngu 
Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych, który odbył się w Kwidzynie. Zdo-
był srebrny medal w jeździeckiej sztafecie oraz brązowy medal w biegu 
z przeszkodami. Jesteśmy pewni, że Wojtek startuje nadal, gdzieś tam... 
Sportowa rywalizacja była bowiem czymś co kochał. Pewnie jeszcze 
długo będziemy się oglądali na dźwięk otwierających drzwi w pracow-
niach Warsztatu Terapii Zajęciowej, myśląc że to przyszedł Wojtek, aby 
podzielić się radością z kolejnego sportowego sukcesu. Już na zawsze 
pozostanie w naszych sercach i umysłach.

Ostatnie pożegnanie Wojciecha Ceberka

W projekcie „Zróbmy to razem - program reintegracji społecznej w powiecie kwidzyńskim”, realizowanym przez Fundację Edukacji i Rozwoju „FLOW” , biorą udział między innymi wychowanki Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.                                                                                                                                                                                                         Fot. archiwum MOW Kwidzyn

Pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                          
     w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach oraz Komitet Regionalny                                                                                          
   OlimpiadySpecjalne-Polska-Pomorskie.
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Halowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

Rzucali do celu, sadzili ziemniaki

Włodzimierz Dawidowski życzył 
zawodnikom dobrych wyników i 
miłego spędzenia czasu. Podkreślił, 
że z przyjemnością uczestniczy w 
kolejnej, piątej już olimpiadzie. 

Wszystkie konkurencje poprowa-
dził Marek Sroka z Kwidzyńskiego 
Centrum Sportu i Rekreacji.

- Większość konkurencji jest zna-
na uczestnikom. To toczenie piłki 
między nogami, przekazywanie 
piłki górą w rzędzie czy sztafetowy 
wyścig z przewracaniem kubków. 
Nowe konkurencje to sztafetowe 
sadzenie i zbieranie ziemniaków 
oraz segregacja, która polega mię-
dzy innymi na zgnieceniu papierka 
i rzucaniu go do kosza. To bardzo 
proste konkurencje - podkreślił 
Marek Sroka.

Niektórzy po raz pierwszy wzięli 
bardzo aktywny udział w halowej 
olimpiadzie.

- Do tej pory tylko kibicowałem. 
W tym roku postanowiłem wystarto-
wać we wszystkich konkurencjach. 
Bardzo mi się podobało. Dobrze się 
bawiłem i chciałbym wziąć udział 
w kolejnych zawodach - powiedział 

Niepełnosprawne osoby z różnych ośrodków z całego powiatu rywalizowały podczas Halowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Or-
ganizatorem imprezy jest Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny Rodło. Niepełnosprawnym uczestnikom olimpiady kibicowali Jerzy Śnieg, 
przewodniczący rady powiatu, Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu, Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący rady miejskiej w 
Kwidzynie, Roman Bera, wiceburmistrz Kwidzyna i Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 

Krzysztof, niepełnosprawny zawod-
nik, reprezentujący Warsztat Tera-
pii Zajęciowej w Kwidzynie. 

Organizacje olimpiady wsparły 

Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie oraz Kwidzyńskie Centrum 
Sportu i Rekreacji. Na zakończenie 
imprezy wszystkim drużynom wrę-

czone zostały puchary i pamiątkowe 
zdjęcia. 

                                           (jk)
       Fotoreportaż na str.VIII

- Tradycyjnie, jak co roku, za-
praszam wszystkich do odwiedze-
nia  naszych świątecznych stoisk. 
Podczas kiermaszu będzie można 
zaopatrzyć się w różnego rodzaju 
wielkanocne ozdoby, wykonane 
podczas zajęć prowadzonych w 
naszym warsztacie. Zaplanowali-
śmy także wiele innych atrakcji, 
w tym warsztaty, podczas których 
przygotowywane będą ozdoby 
świąteczne. Nie zabraknie wystę-
pów artystycznych. Będzie słodka 
loteria i spotkanie z Mikołajem, a 
także wspólne dekorowanie choinki 
- mówi Bogdan Muchowski, kierow-
nik Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie.

Organizatorem imprezy jest 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, 
prowadzony przez Fundację „ Mi-
sericordia”. Współorganizatorzy 
to Stowarzyszenie Rodzin Katoli-
ckich Świetlice Środowiskowe w 
Kwidzynie, Młodzieżowy  Ośrodek 
Wychowawczy w Kwidzynie oraz 
Galeria Handlowa Kopernik. War-
sztat Terapii Zajęciowej organizuje 
świąteczne kiermasze dwa razy w 
roku.

                                           (jk)

WTZ zaprasza do Galerii Handlowej Kopernik

Świąteczny kiermasz dla mieszkańców
Świąteczny kiermasz wyrobów wykonanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie odbędzie 
się 10 grudnia (sobota) w godz. 10-13 w Galerii Handlowej Kopernik. Dla osób szukających orygi-
nalnych świątecznych ozdób, to dobra okazja do zakupów.

Świąteczny kiermasz wyrobów wykonanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie odbędzie się 10 grudnia (sobota) w godz. 
10-13 w Galerii Handlowej Kopernik. 
                                                                                                                                                                                      Fot. archiwum

Niepełnosprawne osoby z różnych ośrodków z całego powiatu rywalizowały podczas Halowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy jest Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny Rodło. 

 Dotychczasowy numer infolinii: 
22 50 55 670 nadal będzie czynny 
dla telefonów komórkowych  (osoba 
telefonująca poniesie koszt tylko  
pierwszej minuty połączenia - zgod-
nie z cennikiem operatora). W Pań-
stwowym Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych działają 
jeszcze dwie infolinie: 0 801 233 
554 (lub 22 581 84 10) udzielająca 
informacji wyłącznie w sprawach 
związanych z dofinansowaniem 
do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych lub refundacją 
składek na ubezpieczenie społecz-
ne oraz zagadnieniami Systemu 
Obsługi Dofinansowań i Refundacji 
(SODiR). 22 50 55 699 informująca 
wyłącznie w sprawach związanych 
z obowiązkowymi wpłatami na 
PFRON oraz z zagadnieniami 
systemu e-PFRON, umożliwiają-
cego pracodawcy przygotowanie 
i składanie dokumentów poprzez 
teletransmisję danych w formie 
dokumentów elektronicznych.

PFRON - nowy 
numer infolinii
0 801 108 600 to nowy numer 
infolinii Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla tele-
fonów stacjonarnych, który 
funkcjonuje od poniedział-
ku do piątku, w godzinach: 
9.00 - 15.30. 
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- Chciałem podziękować wszyst-
kim darczyńcom, którzy złożyli dary 
rzeczowe i finansowe. Gdyby nie 
ludzie dobrej woli, trudno byłoby zor-
ganizować taki turniej, szczególnie w 
kontekście ostatnich zapowiedzi rzą-
dowych, o sprawdzaniu w jaki sposób 
wydają własne środki finansowe 
różne stowarzyszenia. Cel główny 
jaki sobie postawiliśmy to integra-
cja. Turniej to także podsumowanie 
całorocznej pracy terapeutycznej i 
rewalidacyjnej - stwierdził Mieczy-
sław Warczak.

Tenisiści, w zależności od po-
ziomu sprawności, startowali w 
trzech grupach: A, B i C. Razem z 
niepełnosprawnymi tenisistami w 
ligowych rozgrywkach biorą udział 
także opiekunowie

Turniej w Ryjewie wygrał Roman 
Leszek, reprezentujący Warsztat Te-
rapii Zajęciowej w Ryjewie. W całym 
sezonie najlepiej wypadła Klaudia 
Klonowska. To jedna z najbar-
dziej utytułowanych zawodniczek, 
startująca w zawodach Olimpiad 
Specjalnych. W 2009 roku zdobyła 
między innymi złoty medal podczas 
ogólnopolskich letnich igrzysk, 
rozgrywanych w ramach Olimpiad 
Specjalnych. Rok później zdobyła 
złoty i srebrny medal w tenisie sto-
łowym podczas Europejskich Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych w 
Warszawie. Złoty medal wywalczyła 
indywidualnie, natomiast srebro 
wywalczyła w mikście. Klaudia  
zwyciężyła też w 2012 roku, w 
Europejskim Turnieju Tenisa Stoło-
wego w Lublanie, w Słowenii. Była 
jedyną zawodniczką z województwa 
pomorskiego, która znalazła się w 
reprezentacji kraju. Zajęła wówczas 
także trzecie miejsce w mikście. 

                                              (jk)

Pomorska Liga Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

Zwycięstwo Klaudii Klonowskiej 
Klaudia Klonowska z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie zwyciężyła w Pomorskiej Lidze tenisa Stołowego Osób Niepełno-
sprawnych. Zawodniczka zgromadziła przez cały sezon najwięcej punktów. O pierwsze miejsce w sezonie do końca walczył Roman 
Leszek, reprezentujący Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie. Drużynowo  zwyciężyli tenisiści z Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Ryjewie. Na drugim miejscu sezon zakończyli zawodnicy z Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie, na trzecim tenisiści z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. Finałowy turniej odbył w hali sportowej Zespołu Szkół w Ryjewie. Wzięło w nim udział ponad stu 
niepełnosprawnych tenisistów z całego Pomorza. Jego organizatorzy to Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” oraz 
Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie. Organizatorem całej ligi jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji. Imprezę 
otworzył Mieczysław Warczak, prezes Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

Klaudia Klonowska z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie zwyciężyła w Pomorskiej Lidze tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych.

O pierwsze miejsce w sezonie do końca walczył Roman Leszek, reprezentujący Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie. W turnieju w Ry-
jewie zajął pierwsze miejsce.                                                                                                                    Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Turniej otworzył Mieczysław Warczak, prezes Stowarzyszenia 
Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

PLTSON - grupa A 
I miejsce - Klaudia Klonowska WTZ Kwidzyn 
II miejsce - Roman Leszek WTZ Ryjewo 
III miejsce - Konrad Stachewicz DPS Ryjewo 

PLTSON - grupa B
I miejsce - Jan Przewoźny Damaszka II 
II miejsce - Marek Glińczak Damaszka II 
III miejsce - Jarosław Napierski Damaszka II 

PLTSON - grupa C
I miejsce - Mariusz Leoniak ŚDS Wajdeloty 
II miejsce - Sławomir Wójcik ŚDS Kolnik 
III miejsce - Mariusz Kobus Kwidzyn II 

PLTSON - klasyfikacja drużynowa  
I miejsce - WTZ Ryjewo  
II miejsce - DPS Ryjewo  
III miejsce - WTZ Kwidzyn 

Turniej w Ryjewie - grupa A
I miejsce - Roman Leszek WTZ Ryjewo I
II miejsce - Wojciech Banach OS Pelplin
III miejsce - Dariusz Pawelec OS Pelplin

Turniej w Ryjewie grupa B
I miejsce - Jan Przewoźny Damaszka II
II miejsce - Piotr Czarnecki WTZ Kolnik
III miejsce - Piotr Pietraszek Starogard Gd.

Turniej w Ryjewie - grupa C
I miejsce - Jarosław Chorzępa WTZ Kwidzyn II
II miejsce - Grzegorz Wieczorek ŚDS Wajdeloty
III miejsce - Marcin Krykowski Rokocin I

Klasyfikacja końcowa Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego 
Osób Niepełnosprawnych oraz wyniki finałowego turnieju 
w Ryjewie (bez uwzględnienia miejsc opiekunów).
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie
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 osobom niepełnosprawnym posiadającym 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności znalezienie 
zatrudnienia lub nauczyć samodzielności. Warsztat Terapii Zaję-
ciowej funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00. 

WTZ prowadzi Fundacja „Misericor-
dia”. Do WTZ przyjmowane są tylko 
osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć 
w procesie, który umożliwi samodzielne 
funkcjonowanie. Podczas zajęć niepełno-
sprawni mieszkańcy powiatu kwidzyń-
skiego 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. Działalność 
warsztatu finansowana jest w 90 proc. 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe 
środki pochodzą od samorządu powiatu. 
Zajęcia prowadzone są w pracowniach 

 
                 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, kompute-
rowej, wikliniarskiej, redakcyjnej, 
artystycznej i ogrodniczo-gospodarczej. 
Wobec wszystkich uczestników zajęć te-
rapeutycznych stosowane są dwie formy 
rehabilitacji medycznej: kinezyterapia 
(obejmuje miedzy innymi ćwiczenia 
gimnastyczne i różne formy czynnego 
wypoczynku i relaksu) i fizykoterapia 
(elektroterapia, termoterapia, światło-
lecznictwo i ultradźwięki, magnetotera-
pia, 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).

- To duży sukces naszych zawod-
ników. Podczas zawodów w Trzciance 
obaj reprezentowali województwo 
pomorskie. Nominacje wywalczy-
li  podczas  Pomorskiego Turnieju 
Tenisa Stołowego Olimpiad Specjal-
nych w Miastku, który odbył się 15 
września. Adam Pielecki i Roman 
Leszek od wielu lat trenują tenis 
stołowy i uczestniczą w zawodach 
zarówno na szczeblu lokalnym, jak 
i ogólnopolskim. Brali udział w IX 
Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w Kielcach w 
2009r., w 2010 roku Roman Leszek 
uczestniczył w Europejskich Letnich 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 
Warszawie,  a w 2012r. w VI Ogól-
nopolskim Turnieju Tenisa Stołowego 
Olimpiad Specjalnych w Koninie. 
Od wielu lat biorą czynny udział w 
rozgrywkach Pomorskiej Ligi Tenisa 
Stołowego Osób Niepełnosprawnych, 
a Roman Leszek reprezentuje miej-
scową drużynę GOK Ryjewo w roz-
grywkach IV Ligi Tenisa Stołowego 
Pomorskiego Wojewódzkiego Związ-
ku Tenisa Stołowego w Gdańsku 
- twierdzi Tomasz Chojnacki, trener 
tenisistów z Ryjewa.

Roman Leszek, dla którego sporto-
wym idolem jest mistrzyni olimpijska 

Sukces tenisistów z Ryjewa

Trzy złota dla niepełnosprawnych sportowców
Adam Pielecki i Roman Leszek z Klubu Olimpiad Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie  zdobyli 
złoty medal w grze podwójnej podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych, który odbył się w Trzcian-
ce. Obaj zawodnicy zdobyli także złote medale w grze pojedynczej, wygrywając swoje grupy sprawnościowe.

Natalia Partyka, bardzo cieszy się 
z sukcesu.

- Z Adasiem Pieleckim osiąg-
nęliśmy bardzo dobre wyniki. Ja 
wygrałem w swojej kategorii, a on w 

Adam Pielecki i Roman Leszek z Klubu Olimpiad Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie  zdobyli złoty medal w grze podwójnej podczas Ogólnopolskiego Turnieju 
Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych, który odbył się w Trzciance.

swojej. Udało się nam także zdobyć 
złoty medal w deblu. Mieliśmy słab-
szy moment, w którym przegraliśmy 
mecz, ale szybko otrząsnęliśmy się z 
porażki i kolejne mecze zagraliśmy 

bardzo dobrze, zdobywając złoto. 
Wspieraliśmy się nawzajem. Bardzo 
się cieszę z tego co osiągnęliśmy - 
mówi Roman Leszek.

                                            (jk)
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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, wykonany 
podczas zajęć prowadzonych w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach, 
prowadzonego przez Fundację „Misericordia” w Kwidzynie.      
                                   
                                    Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                     tel./faks  55 279 35 64
                                e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                             www.fundacjamisericordia.pl
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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

Harcerski Krąg Seniorów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kwi-
dzynie 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 rozwią-
zywaniu różnych problemów, z którmi boryka się w codziennym życiu.

Senioralne poradnictwo Obywatelskie
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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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Po raz piąty odbyła się Halowa Olimpiada Osób 
Niepełnosprawnych. Konkurencje w formie zaba-
wowej rozegrano w hali wodowiskowo-sportowej 
przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie.

Gumisie z Przedszkola Integracyjnego w Kwidzynie bardzo dobrze przygotowali się do zawodów.

Zawodnicy z Zespołu Szkół Specjanych w Kwidzynie podczas jednej z konkurencji

Drużyna Środowiskowego Domu Samopomocy z Okrąłej Łąki dała z siebie wszystko. 

Toczenie piłki w wykonaniu zawodników Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach.

W olimpiadzie wzięła udział reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie

Dla wszystkich, w tym uczestników olimpiady z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, impreza to przede wszystkim 
dobra zabawa.

W zawodach nie zabrakło zawodników z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie.

Reprezentant Domu Pomocy Społecznej w konkurencji „segregacja”.                                                        Zdjęcia: Jacek Kluczkowski


