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Mityng gimnastyczny i turniej tenisa stołowego to pierwsze te-
goroczne zawody, które rozpoczną sezon startów zawodników 
Olimpiad Specjalnych, trenujących w klubach na terenie całego 
Pomorza. Inauguracja sezonu zaplanowana jest na 1 marca w 
Kwidzynie.  W tym roku pomorski oddział Olimpiad Specja-
nych planuje organizację ok. 20 różnych zawodów. Na zdjęciu: 
Anna Pączek, która zaprezentowała swoje gimnastyczne umie-
jętności podczas poprzedniego mityngu.

Fot. JK
str. V
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Potrzebna zmiana planu

Kwidzyńskie hospicjum potrzebuje rozbudowy
Na ok. 1,5 mln zł szacowany jest koszt rozbudowy budynku Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie. Placówka prowadzona jest 
przez Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. Obecnie obiekt posiada sześć sal dla pacjentów, w których może przebywać 11 
osób. To jednak za mało, dlatego samorząd powiatu zdecydował, że wesprze działania Towarzystwa dotyczące rozbudowy. 

Przekaż 1% na Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie

Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół 
Chorych KRS:0000223992. Hospicjum otacza opieką ludzi 
samotnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych. Działalność 
hospicyjna, oprócz poświęcenia i miłosierdzia pracowników 
oraz wolontariuszy, potrzebuje także wsparcia finansowego, 
aby zapewnić godne warunki cierpiącym i umierającym.  
Pomoc dla kwidzyńskiego hospicjum może okazać każdy, 
przekazując 1% swojego podatku na rzecz Kwidzyńskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Chorych. Hospicjum im. św. Wojcie-
cha w Kwidzynie  każdego roku opiekuje się chorymi z całego 
powiatu kwidzyńskiego. W hospicjum stacjonarnym znajduje 
się sześć sal dla pacjentów, w których może przebywać 11 
osób. Placówka dysponuje niezbędnym wyposażeniem specja-
listycznym. Zatrudnia personel o wysokich kwalifikacjach. To 
lekarze, pielęgniarki, psycholog kliniczny i fizykoterapeuta. 
Hospicjum działa w ramach kontraktu na świadczenie usług 
zdrowotnych, zawartego z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Pielegniarki i lekarze odwiedzaja także pacjentów w 
ich domach. Wspieraniem finansowym bieżącej działalności 
placówki oraz pełnieniem roli organu prowadzącego zajmuje 
się Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. 

- Chorzy czekają w kolejce na 
umieszczenie w hospicjum, a nikogo 
nie trzeba przekonywać, że w tego 
typu przypadkach, związanych 
z opieką paliatywną, czekać nie 
można. Bardzo dobrze, że działa 
hospicjum domowe i fachowy perso-
nel dociera do osób potrzebujących, 
ale są sytuacje, w których pobyt w 
hospicjum jest konieczny. W hospi-
cjum jest 11 miejsc, ale zamierzamy 
poprzez rozbudowę zwiększyć liczbę 
łóżek o kolejnych 10. W budżecie 
zaplanowana jest kwota 500 tys. zł 
w budżecie, ale czekamy na zmianę 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, który musi 
uwzględniać rozbudowę budynku 
hospicjum. Na przełomie czerwca 
i lipca ubiegłego roku złożyliśmy 
wniosek do miasta Kwidzyna o 
zmianę planu. Nie da się jednak 
go zmienić od razu. Muszą być 
zachowane określone procedury. 
Najkrótszy czas to od 9 do 12 mie-
sięcy. Jest już gotowa koncepcja 
rozbudowy. Jeżeli będziemy mieli 
pewność, że możemy rozpocząć in-
westycję, to jak najszybciej zlecimy 
wykonanie projektu i będziemy 
chcieli rozpocząć rozbudowę jeszcze 
w 2017 roku i zakończyć ją w 2018 
roku - twierdzi Andrzej Fortuna, 
wicestarosta kwidzyński.

Samorząd powiatu zwrócił się do 
gmin o finansowe wsparcie tej inwe-
stycji i jak twierdzi Andrzej Fortuna 
prośba spotkała się z dobrym odze-
wem, w tym miasta Kwidzyna. 

Idea hospicjum narodziła się 
w połowie lat 90. ubiegłego wie-
ku. W 1996 roku rozpoczęły się 
pierwsze wizyty domowe pielęg-
niarek i lekarzy u osób z chorobą 
nowotworową. Rok później zaczęto 
myśleć u utworzeniu hospicjum 
stacjonarnego. 19 kwietnia 1998 
roku Andrzej Śliwiński, ówczesny 
biskup elbląski, dekretem powołał 
do życia hospicjum. 3 stycznia 1999 
r. dokonano otwarcia placówki w 
pokoszarowym budynku przy ul. 
11 Listopada. Nie było to jednak 
miejsce najlepsze. Pacjenci nie 
mieli możliwości wychodzenia z bu-
dynku, nawet w pogodne dni. Przy 
wsparciu samorządów Kwidzyna 
i powiatu kwidzyńskiego podjęto 
decyzję o budowie nowej siedziby. 
Budynek został oddany do użytku 
w grudniu 2006 roku, w sąsiedztwie 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Malborskiej w Kwidzynie. Koszt 
prac wyniósł ponad 1,1 mln zł. 75 
proc. kosztów budowy pokrył samo-
rząd Kwidzyna. Pozostała kwota 
pochodziła z budżetu powiatu. 

W 2014 roku samorząd powiatu 
został członkiem wspierającym 
Kwidzyńskie Towarzystwo Przy-
jaciół Chorych w Kwidzynie. Jak 
uzasadniał wówczas Włodzimierz 

Dawidowski z zarządu powiatu, sto-
warzyszenie ma na celu udzielanie 
pomocy medycznej osobom ciężko i 
terminalnie chorym, a także niesie-
nie pomocy duchowej. 

- Drugim zadaniem jest udzie-
lanie pomocy rodzinom osób ciężko 
chorych w sprawowaniu opieki nad 
nimi. Trzecie zadanie to jednoczenie 
ludzi dobrej woli, gotowych udzielać 
społecznie powyższej opieki i pomo-
cy. Stowarzyszenie realizuje między 
innymi następujące działania: 
opieka domowa i stacjonarna nad 
osobami w stanach terminalnych i 
ich rodzinami, promowanie filozofii 
i postaw opieki paliatywnej, kształ-
cenie osób zainteresowanych np. 
lekarzy, pielęgniarek, psychologów 
w dziedzinie opieki paliatywnej oraz  
szkolenie zespołów sprawujących 
opiekę paliatywną Uważamy, że 
przystąpienie powiatu do stowa-
rzyszenia pozwoli zapewnić realny 
wpływ na kierunki działań podej-
mowanych przez władze organizacji 
oraz uczestnictwo w działaniach 
stowarzyszenia, co jest istotne w 
kontekście powiązania jego działal-
ności z kierunkami i priorytetami 
strategii rozwoju naszego powiatu 
- wyjaśniał wówczas Włodzimierz 
Dawidowowski. 

Kwidzyńskie Towarzystwo Przy-
jaciół Chorych, które prowadzi 
hospicjum jest organizacją pożytku 
publicznego. Oznacza to, że w pro-
wadzeniu działalności hospicjum 
może pomóc każdy, przekazując 1 
proc. podatku.

Podczas jednej z sesji rady po-

wiatu przypomniał o tym radny 
Piotr Wilk, przewodniczący komisji 
planu gospodarczego, budżetu i 
finansów.

- Hospicjum potrzebuje środków 
na utrzymanie. Cel przeznaczania 
nawet jednej  złotówki jest nieoce-
niony. Nie musimy przeznaczać jej 
ze swojego portfela. Nie oddając 
fiskusowi można na hospicjum 
przeznaczyć 1 proc. Będąc radnym 
w Kwidzynie nie jeden raz zapo-
znawałem się ze sprawozdania-

mi, dotyczącymi funkcjonowania 
hospicjum. Doskonale zdaje sobie 
jakie ma ono potrzeby. 85 proc. 
środków hospicjum otrzymuje z 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
15 proc to pieniądze, których ho-
spicjum potrzebuje od wszystkich 
tych, którzy wspierali je do tej pory 
oraz tych, którzy wyrażą dobrą wolę 
przeznaczenia jednego procenta na 
funkcjonowanie placówki - mówił 
Piotr Wilk.

                                            (jk)

Na ok. 1,5 mln zł szacowany jest koszt rozbudowy budynku Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie. Placówka prowadzona jest przez Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych.
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Dot jest pierwszym na świecie 
smartwatchem wyświetlającym 
pismo Braille’a. Dzięki niemu 
osoby z wadami wzroku mogą od-
czytywać powiadomienia ze smart-
fona, a nawet czytać e-booki. Dot 
współpracuje zarówno z iOS jak i 

Technologie dla osób niepełnosprawnych 

Technologia ułatwia życie wszystkim, w tym osobom niepełnosprawnym. Istnieją też technologie przeznaczone specjalnie dla tych osób. W 
zestawieniu poniżej znajdziemy m.in. aplikację na smartfony dzięki której każdy może być „oczami” osoby niewidomej, sztućce ułatwiające 
jedzenie osobom z chorobą Parkinsona lub ograniczoną sprawnością ruchową i wózek inwalidzki, który potrafi poruszać się po schodach.

z Androidem. Smartwatch można 
zakupić w przedsprzedaży za 290 
dolarów, czyli znacznie taniej niż 
inne urządzenia wyświetlające pis-
mo Braille’a.

Uni to urządzenie, którego zada-
niem jest ułatwienie komunikacji 
osobom z wadami słuchu. Jego pro-
jekt został ufundowany na platfor-
mie crowdsourcingowej Indiegogo. 
Urządzenie przy użyciu kamery 
tłumaczy język migowy na tekst, 
który wyświetla na ekranie. Uni 
rozpoznaje także głos i przetwarza 
go na tekst. Dzięki temu osoba z 
wadą słuchu może rozmawiać w 

języku migowym, a jej rozmówca 
mówić normalnie. Słownik języka 
migowego może być rozbudowywany 

o frazy dodane przez użytkownika. 
Uni jest dostępne w dwóch wersjach 
- jako samodzielne urządzenie w 
cenie 799 dolarów lub jako oprogra-
mowanie na komputer współpracu-
jące z urządzeniem Leap Motion za 
99 dolarów. Obie wersje wymagają 
płacenia abonamentu w wysokości 
20 dolarów miesięcznie.

Finger Reader na razie jest je-
dynie prototypem, ale już zapowia-
da się interesująco. Jego zadaniem 
jest ułatwienie czytania osobom z 
wadami wzroku. Urządzenie, jak 
wskazuje jego nazwa, zakłada się na 
palec. Finger Reader skanuje tekst 
śledzony przez użytkownika i wy-
powiada go przy użyciu syntezatora 
mowy. Urządzenie potrafi także tłu-
maczyć tekst na inne języki. Oprócz 
tego Finger Reader informuje przy 
pomocy wibracji m.in. o początku i 
końcu linii, a także pomaga przesu-
wać palec prosto po tekście.

Be My Eyes to darmowa aplika-
cja na smartfony dzięki której osoby 
z wadami wzroku mogą uzyskać 
pomoc w codziennych sprawach. 
Aplikacja umożliwia nawiązanie 
połączenia wideo z osobą widzącą, 
która na przykład przeczyta cenę 
lub datę ważności jakiegoś pro-
duktu albo oprowadzi po nieznanej 
okolicy. Użytkownicy za pomaganie 
osobom z wadami wzroku są nagra-
dzani punktami. Obecnie aplikacja 
jest dostępna jedynie na urządzenia 
z iOS, ale trwają prace nad wersją 
dla systemu Android.

Aipoly to kolejna aplikacja na 
smartfony w tym zestawieniu. 
Aipoly jest aplikacją, która rozpo-
znaje przedmioty widziane przez 
aparat urządzenia i wypowiada ich 
nazwę. Jest to rozwiązanie, które 
przyda się szczególnie osobom z 

wadą wzroku. Aipoly rozpoznaje 
także kolory i potrafi się uczyć, 
dzięki czemu jest w stanie rozpo-

znawać coraz więcej przedmiotów. 
Aplikacja jest dostępna za darmo 
z możliwością rozszerzenia zakre-
su rozpoznawanych przedmiotów 
poprzez abonament wynoszący 5 
dolarów miesięcznie. Tak samo jak 
w przypadku Be My Eyes, aplikacja 
aktualnie jest dostępna wyłącznie 
na urządzeniach z systemem iOS, 
lecz w przygotowaniu jest także 
wersja dla systemu Android.

Pod nazwą Liftware kryją się 
elektroniczne sztućce, które mają 
ułatwiać osobom niepełnospraw-
nym jedzenie. Liftware występuje 
w dwóch odmianach - Liftware 
Steady, która niweluje drżenie 
ręki wywołane na przykład chorobą 
Parkinsona oraz Liftware Level, 
która utrzymuje sztuciec prosto 
niezależnie od kąta pod jakim jest 
trzymana, ułatwiając jedzenie 
osobom o ograniczonej sprawno-
ści ruchowej spowodowanej m.in. 
mózgowym porażeniem dziecięcym, 

uszkodzeniem rdzenia kręgowego 
lub pląsawicą Huntingtona. Sztućce 
(łyżka stołowa, łyżka do herbaty i 
widelec) są dostępne w postaci wy-
miennych nasadek. Koszt zakupu 
Liftware to 195 dolarów. W zestawie 
dodatkowo otrzymujemy nasadkę 
z łyżką stołową, torbę podróżną i 
ładowarkę. Dodatkowe nasadki ze 
sztućcami można zakupić w cenie 
34,95 dolara za sztukę.

Samochody bezzałogowe - 
technologia dopiero się rozwija, ale 
kryje wielki potencjał. Będzie to 
duże ułatwienie zwłaszcza dla osób 
niepełnosprawnych. Samochody 
bezzałogowe mogą umożliwić swo-
bodne i bezpieczne podróżowanie 
nie tylko osobom niewidomym, ale 
także takim, które ze względu na 
niepełnosprawność fizyczną lub 
psychiczną nie powinny prowadzić 
normalnych pojazdów. 

EyeMax jest systemem, który 
umożliwia osobom sparaliżowa-
nym (np. cierpiącym na mózgowe 
porażenie dziecięce albo będącym 
po udarze mózgu) porozumiewanie 

się przy pomocy oczu. Urządzenie 
posiada system śledzenia ruchu 
gałek ocznych. Korzystając z niego 
możliwe jest wprowadzanie słów 

przy pomocy klawiatury, a na-
stępnie odtwarzanie ich przez 
syntezator mowy. Oprócz tego 
urządzenie umożliwia korzystanie 

z setek gotowych fraz, które można 
wybierać z list i obrazków. Dzięki 
temu z EyeMax mogą korzystać 
także młodsze dzieci i osoby mające 
problemy z pisaniem.

iBOT to zaawansowany elek-
tryczny wózek inwalidzki. Jedną z 
jego głównych funkcji jest możliwość 
poruszania się po schodach - coś 
czego tradycyjne wózki inwalidzkie 
nie potrafią, przez co ich właściciele 
muszą polegać na obecności pod-
jazdów dla wózków lub wind. Jeśli 
schody mają poręcz, iBot może poru-
szać się po nich bez pomocy drugiej 
osoby. System sensorów i żyrosko-
pów umożliwia wózkowi zachowa-
nie równowagi podczas różnych 
manewrów takich jak wjeżdżanie na 
krawężnik. iBot może być również 
operowany zdalnie i potrafi poru-
szać się po powierzchniach takich 
jak żwir lub piasek. Obecnie wózek 
nie jest produkowany, ale zapowie-
dziano kontynuację jego produkcji 
we współpracy z firmą Toyota.                                                                                             
             Przemysław Rutkowski

Ułatwić życie osobom  z ograniczoną sprawnością

Źródło: http://fingerson.strikingly.com/

Źródło: http://fluid.media.mit.edu/projects/fingerreader/

Źródło: https://www.liftware.com/

Źródło: http://www.dynavoxtech.com/products/eyemax/
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To jedyna tego typu placówka 
publiczna, znajdująca się w gestii 
samorządu miasta Kwidzyna. Pla-
cówka przeznaczona jest dla dzieci 
zdrowych oraz niepełnosprawnych. 
Magdalena Chmielecka, dyrektor 
przedszkola, podkreśla, że każdy 
nauczyciel posiada wykształcenie 
przynajmniej  dwukierunkowe 
- wychowanie przedszkolne przy-
gotowujące do pracy  z dziećmi oraz 
pedagogikę specjalną umożliwiającą 
pracę z dzieckiem niepełnospraw-
nym. W oddziale integracyjnym 
może przebywać maksymalnie 20 
dzieci, w tym do 5 niepełnospraw-
nych. Placówka rozpoczyna właśnie 
rekrutację.

- Oferujemy bezpłatne naucza-
nie, wychowanie i opiekę w ramach 
podstawy programowej. Tylko jeden 
złoty kosztuje godzina pobytu dzie-
cka w przedszkolu ponad podstawę 
programową, zapewniamy profe-
sjonalną kadrę pedagogiczną oraz 
wsparcie rozwoju dziecka w oparciu 
o szeroką opiekę specjalistyczną. 
Wsparcie zapewniają rehabilitant, 
logopeda, pedagog specjalny, sur-
dopedagog, tyflopedagog, dogote-
rapeuta i hipoterapeuta - informuje 
Magdalena Chmielecka.

Dzieci mogą brać udział w licz-

Rekrutacja w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi

Przedszkole to nie pięknie urządzone sale
- Przedszkole to nie budynek i mury czy pięknie urządzone sale, to My i Nasze Dzieci, które tworzą fundamenty i zacieśniają więzi. 
Przedszkole to widok ukochanej Pani, wspaniałych kolegów i poczucie tej magicznej, cudownej, domowej atmosfery. Nasze Przed-
szkole to dla nas wielkie wsparcie, okazywana życzliwość i szacunek na każdym kroku - twierdzą rodzice, których dzieci uczęszczają 
do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie. 

Szymon 6 lat: „Lubię chodzić do przedszkola, bo jest tu fajne, bo są
fajne zabawki i mam swój znaczek, fajnych przyjaciół np. Kamila i bardzo
kocham swoje panie”.

Lenka 6 lat: „Są fajne panie, miłe i dobrze nas uczą literek, cyferek, 
opowiadają fajne bajki ciekawe historie np. o Polsce, o Kwidzynie i nawet 
o naszej rzece Liwie. Lubię nasze przedszkole, bo jest kolorowe i jest 
w nim wesoło, mam dużo kolegów i koleżanek. Robimy fajne prace 
plastyczne, dużo śpiewamy i tańczymy i jest bardzo, bardzo fajnie”.

Kalinka 4 lata: „Fajne jest nasze całe przedszkole bo lubię się w nim 
bawić, bawię się Barbie i układam puzzle o zwierzątkach, lubię 
jeść smaczne obiadki i deserki. I panie swoje też bardzo lubię, bo są 
ciągle uśmiechnięte i mówię na swoją panią druga mama”.

Maciek 5 lat: „Bo są kolorowe zabawki, jest ich dużo i jest fajnie, bo
bawię się z kolegami. Są najlepsze naleśniki i placki. A pani mówi 
takie rzeczy, jakby miała książkę w głowie, a jak świeci słońce to idziemy 
na plac zabaw albo na spacer albo lepimy bałwana z nasza panią”.

Lenka 6 lat: „Bardzo lubię  moje przedszkole bo pani zabiera mnie na 
konika Rumię i bardzo go kocham i daję mu marchewkę albo jabłuszko 
i wiem, że on też mnie bardzo kocha”.

Gabrysia 6 lat: „Bo nasze przedszkole jest najlepsze na świecie i bardzo 
je kocham”.

Mateusz 4 lata: „Najbardziej lubię mojego kolegę Karola i jeść wspólne 
śniadanka, aha i lubię placuszki. Moje panie się dużo uśmiechają i bawią
się z nami. Nie lubię kiedy mamusia odbiera mnie zbyt szybko”.

Ania 4 lata: „Mamy dobre obiadki, chodzimy na spacery i bawimy 
się na placu zabaw. Czasami odwiedza nas pan policjant, pani 
krawcowa, przychodzi do nas piesek a nawet był Mikołaj. Było super 
jak robiliśmy z kolegami i panią sok i sałatkę z warzyw”.

nych, nieodpłatnych zajęciach 
dodatkowych. Placówka realizuje 
szereg programów autorskich. 
Rodzice i przedstawiciele Rady 
Rodziców postanowili dowiedzieć 

się jaki jest stopień zadowole-
nia rodziców z oferty przedszkola 
oraz jak postrzegają swój pobyt 

w placówce najmłodsi. Zebrane 
opinie przedstawiamy poniżej.                                                                                            
                                                (op) 

„Bardzo podoba mi się zaangażowanie pań w opiekę nad dziećmi, tworzenie 
warunków do godnego rozwoju w przyjaznej atmosferze. Synek lubi chodzić do 
przedszkola, dzięki temu czuję się bezpiecznie zostawiając go tam. Duża ilość 
imprez oraz uroczystości przedszkolnych. Kadra z powołania i miłości do dzieci”.

„Mała liczba dzieci w grupie, wysoki poziom bezpieczeństwa dziecka, 
odpowiedni program dydaktyczny, domowa atmosfera, miłe  i uśmiechnięte 
panie. Organizowane są przedstawienia dla dzieci przez rodziców 
i nauczycieli. Bogaty dodatkowy program, zajęcia indywidualne 
i grupowe z logopedą, rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, 
hipoterapia, dogoterapia wiele innych, a wszystko w cenie 1 zł”.

„Cudowne przedszkole, pani dyrektor, panie uśmiechnięte, interesujące 
się dziećmi i cierpliwe. Świetny kontakt z nauczycielem i personelem. 
Przedszkole warte polecenia. Uczęszcza do niego już moje drugie dziecko 
i jeszcze się nie zawiodłam”.

„Fajne przedszkole widać, że wszystkim zależy, aby dziecko i rodzic byli 
zadowoleni”.

„Wyżywienie jest urozmaicone. Panie dbają, aby każde dziecko było najedzone, 
zadowolone i uśmiechnięte”.

„To wspaniałe miejsce, przyjazne dzieciom, z mądrą i doświadczoną kadrą 
pedagogiczną, z odpowiednim podejściem do dzieci i pracy. Nie mam 
zastrzeżeń co do pracy pań w tym przedszkolu, moje dzieci 
je kochają (są w różnych grupach wiekowych). Zajęcia dodatkowe są ciekawe, 
posiłki smaczne, opieka profesjonalna. Naprawdę przedszkole warte polecenia”.

„Już od pierwszych dni pobytu naszego syna w przedszkolu mogliśmy się 
przekonać o wysokich standardach w tym miejscu. Świetne podejście do dzieci i do
rodziców w okresie adaptacji ułatwiło nam odnalezienie się w nowej  sytuacji. 
Doceniamy profesjonalną opiekę, indywidualne podejście do dzieci oraz możliwość 
rozwijania talentów dzięki zajęciom dodatkowym. Nie ma mowy tu o nudzie. Panie
wkładają serce w pracę i dostarczają dzieciom atrakcji. Dzieci w tym przedszkolu 
zdobywają wiedzę, świetnie się przy tym bawiąc. Każdy dzień spędzony poza 
przedszkolem wiąże się z pytaniem syna: kiedy znowu pójdę do przedszkola? To 
chyba najlepsza rekomendacja. Polecam”. 

Dzieci o przedszkolu
Rodzice o przedszkolu

Dzieci mogą brać udział w licznych, nieodpłatnych zajęciach dodatkowych. Placówka realizuje szereg programów autorskich.                            Fot. archiwum Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
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Wystartują Olimpiady Specjalne

Rozpoczną gimnastycy i tenisiści stołowi
Mityng gimnastyczny i turniej tenisa stołowego rozpoczną tegoroczny sezon startów zawodników Olimpiad Specjalnych. Zawody zaplanowano 
na 1 marca w Kwidzynie. W tym roku pomorski oddział Olimpiad Specjalnych planuje organizację ok. 20 różnego rodzaju zawodów. Wśród 
planowanych imprez są Pomorski Mityng w Trójboju Siłowym, Pomorski Mityng Lekkoatletyczny i Pomorski Mityng Jeździecki.

Zawody regionalne Olimpiad Specjalnych w 2017 r.

- Nie zabraknie w tym roku Po-
morskiego Turnieju Piłki Ręcznej 
Zunifikowanej. Przypomnę, że w 
ubiegłym roku  odbył się pierwszy 
taki turniej, dzięki któremu piłka 
ręczna stała się oficjalną dyscypliną 
Olimpiad Specjalnych. Planujemy 
między innymi Pomorskie Rega-
ty Kajakowe, które odbędą się w 
Sztumie oraz turnieje bowlingowy, 
badmintona, koszykówki i unihokeja 
- zapowiada Ewa Detko-Traczyk, dy-
rektor Oddziału Regionalnego Olim-
piady Specjalne  Polska - Pomorskie 
z siedzibą w Kwidzynie.

Olimpiady Specjalne to jedyna or-
ganizacja pozarządowa, która  orga-
nizuje zawody na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i ogólnopolskim zgodnie 
z Ceremoniałem Olimpijskim. Stowa-
rzyszenie ma zgodę  Międzynarodo-
wego Komitetu Olimpijskiego.

- Każdego roku  organizujemy kil-
kanaście różnych zawodów regional-
nych, podsumowujących pracę zawod-
ników i trenerów. Bez organizacji za-
wodów osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną nie miałyby możliwości 
w sposób aktywny i zorganizowany 
spędzenia  czasu wolnego. Kolejny 
rok będziemy realizowali też Program 
Rodzinny, którego celem jest akty-
wizacja rodziców, rodzeństwa oraz 
krewnych zawodników Olimpiad 

                                   1 marca w Kwidzynie
Pomorski Mityng Gimnastyczny i Pomorski Turniej Tenisa Stołowego 
                                   15 marca w Gdańsku
                   XI Pomorski Mityng w Trójboju Siłowym 
                                    29 marca w Chojnicach
               Pomorski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych
                                     26 kwietnia w Słupsku 
   Pomorski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej 
                              10 maja w Uśnicach i Sztumie
                            Pomorski Mityng Lekkoatletyczny
                                       17 maja w Tczewie 
                              Pomorski Turniej Bowlingowy 
                                      23 maja w Kwidzynie
                                 Pomorski Mityng Jeździecki 
                                        31 maja w Gdyni
                       XVIII  Pomorski Turniej Piłki Nożnej
                                      8 czerwca w Miastku
                              Pomorski Turniej Badmintona
                           22 września w Uśnicach i Sztumie 
                                Pomorskie Regaty Kajakowe 
                                   27 września w Czersku
                         Pomorski Mityng w Biegach Przełajowych 
                                   18 października w Pelplinie
                                      Pomorski Turniej Bocce 
                                  25 października w Kwidzynie
                  Pomorski Turniej Piłki Ręcznej Zunifikowanej 
                                   15 listopada w Gdańsku
                     XII Pomorski Mityng w Trójboju Siłowym
                                   23 listopada w Miastku 
                              Pomorski Turniej Badmintona
                                   29 listopada w Pelplinie 
                              Pomorski Turniej Koszykówki
                                      6 grudnia w Słupsku 
                                Pomorski Turniej Unihokeja 

Specjalnych. Kontynuowany będzie 
program „Młodzi Sportowcy”, w ra-
mach którego dla dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną organi-
zowane są zabawy sportowe. W ten 
sposób przygotowujemy młodych 
zawodników do udziału w zawodach 
Olimpiad Specjalnych. Program ten 

wdrażany jest w przedszkolach, w 
tym w Przedszkolu z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Kwidzynie - twierdzi 
Ewa Detko-Traczyk. 

W pomorskim oddziale funkcjonu-
je 31 klubów, w których na co dzień 
trenuje 574 zawodników. Uprawiane 
dyscypliny sportowe  to między inny-

mi pływanie, lekkoatletyka, koszy-
kówka, badminton, bocce, bowling, 
kolarstwo, jazda konna, piłka nożna, 
trójbój siłowy, jazda na wrotkach, 
żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stoło-
wy, tenis ziemny, gimnastyka, hokej 
halowy oraz narciarstwo biegowe. 

                                             (jk)

16 lutego (czwartek), w godz. 9.30-12.00, w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Kościuszki w Kwidzynie (pokój nr 6) będą 
pełnili dyżur pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności. 

W trakcie dyżuru w starostwie będą wydawane druki wniosków, przyj-
mowane wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności 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. 

Harmonogram dyżurów w 2017 roku: 
16 lutego, 16 marca, 20 kwietnia, 18 maja, 22 czerwca, 20 lipca,
17 sierpnia, 21 września, 19 października, 16 listopada, 
21 grudnia. 

Dyżury Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

W tym roku pomorski oddział Olimpiad Specjalnych planuje organizację ok. 20 różnego rodzaju zawodów. Na zdjęciu: Roman Leszek z Klubu Olimpiad Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne 
Wzgórze” w Ryjewie.                                                                                                                                                                                                                                                              Fot. archiwum
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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

www.fundacjamisericordia.pl  8.02.2017VII

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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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 „Mise-
ricordia”. Do WTZ przyjmowane są 
tylko osoby, które chcą aktywnie 
uczestniczyć w procesie, który umoż-

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

liwi samodzielne funkcjonowanie. 
Podczas zajęć niepełnosprawni 
mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego 
zdobywają wiele umiejętności, które 

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która wspiera 
rozwój aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Dzięki naszym działaniom zawodnicy mogą 
przez cały rok brać udział w cyklu treningów i zawodów 
sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich.
Naszym celem jest zwiększenie świadomości społecznej 
i pogłębienie wiedzy na temat możliwości osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Serdecznie zachęcamy do 
wsparcia działalności Olimpiad Specjalnych Polska po-
przez przekazanie 1 proc. podatku należnego za 2016 rok 
na rzecz naszej organizacji.
Zachęcamy Państwa do wsparcia działalności naszego 
Stowarzyszenia poprzez wpisanie nazwy Olimpiady Spe-
cjalne Polska-Pomorskie oraz numeru KRS 0000190280 
do zeznania rocznego PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38. 
Kwotę wynikającą z zeznania podatkowego prześle na 
konto naszej organizacji Urząd Skarbowy. 
Jeszcze nigdy wspieranie innych nie było tak proste!
Jak przekazać 1% podatku na rzecz Olimpiad Specjalnych?
- wpisz numer KRS 0000190280 w pozycji „Wniosek o 
przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP” formu-
larza rozliczeniowego PIT;
- wpisz nazwę Olimpiady Specjalne Polska - Pomorskie w pozy-
cji „Informacje uzupełniające” w rubryce „Cel szczegółowy 1%”

Przekaż 1% - Olimpiady Specjalne Polska - Pomorskie

przydają się w życiu codziennym, 
ale przede wszystkim w przy-
szłej 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 zapi-
su nie można być uczestnikiem 
warsztatu. Działalność warsztatu 
finansowana jest w 90 proc. przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Pozosta-
łe środki pochodzą od samorządu 
powiatu. Zajęcia prowadzone są 
w pracowniach terapii życia co-
dziennego, stolarskiej, ceramicznej, 
plastycznej, komputerowej, wikli-
niarskiej, 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 (elektrotera-
pia, termoterapia, światłolecznictwo 
i ultradźwięki, 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 zabyt-
kowym dworku w Górkach (gmina 
Kwidzyn).

Zajęcia w pracowni wikliniarskiej.

Pracownia wikliniarska, to jedna z pracowni funkcjonującyh w Warsztacie Terapii Zajęciowej.  
                                                                                                                                                                                         Zdjęcia: JK


