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 Bieg Osób Niepełnosprawnych w Kwidzynie zgromadził kilkudzie-
sięciu uczestników. Impreza towarzyszyła Unijnemu Ogólnopol-
skiemu Biegowi Ulicznemu, którego organizatorem jest Kwidzyński 
Klub Lekkoatletyczny „Rodło” w Kwidzynie. Organizatorem biegu 
dla niepełnosprawnych jest Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
W tym roku bieg odbył się po raz dwunasty.

Fot. Jacek Kluczkowski
str. V i VIII
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Pomoc w Kwidzynie udzielana jest w budynku przy ul. Chopina 
26 (p. 206), w poniedziałek - 8.00-15.00, we wtorek - 13.00-20.00, w 
środę i czwartek - 9.00-16.00, w piątek - 8.00-15.00 oraz w sobotę - 
9.00-13.00. Telefon  690 489 654 czynny jest w godz. 8.00-15.00.

- To już nasz osiemnasty mityng 
podczas którego osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną udo-
wodnią, że mogą z powodzeniem 
uprawiać tak trudną dyscyplinę, 
jaką jest jazda konna. Mityng to 
także doskonała okazja, aby podsu-
mować efekty wielu miesięcy pracy 
zawodników oraz trenerów. Poprzez 
tego typu imprezy chcemy także 
popularyzować idę Olimpiad Spe-
cjalnych. Nasi zawodnicy wystartują 
w takich konkurencjach, jak bieg z 
przeszkodami, wyścigach dookoła 
beczek i wyścigach sztafet oraz 
tak trudnej konkurencji, jaką jest 
ujeżdżenie. Zapraszam wszystkich 
do kibicowania zawodnikom - mówi 
Ewa Detko-Traczyk, dyrektor Olim-
piad Specjalnych w województwie 
pomorskim.

Współorganizatorzy  mityngu, to 
kluby Olimpiad Specjalnych przy 
Warsztacie Terapii Zajęciowej i 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzy-
nie oraz Klub Olimpiad Specjalnych 
„Olimp”, działający przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Kwidzynie.

                                             (jk)

Pomorski Mityng Jeździecki Olimpiad Specjalnych

Rywalizacja niepełnosprawnych jeźdźców
Niepełnosprawni jeźdźcy z Pomorza będą walczyli o medale podczas Pomorskiego Mityngu Jeździeckiego Olimpiad Specjalnych. 
Zawody odbędą się 23 maja na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna” w Kwidzynie. Ceremonię otwarcia mityngu zapla-
nowano na godz. 8.30. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych Polska - Pomorskie.

23 maja na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna” w Kwidzynie odbędzie się Pomorski Mityng Jeździecki Olimpiad Specjalnych.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fot. archiwum

             8.30 - ceremonia otwarcia
             9.00 - zawody sportowe
                     - ujeżdżenie
                     - bieg z przeszkodami
                     - wyścig dookoła beczek
                     - wyścig sztafet
           14.30 - ceremonia zamknięcia 

     Program mityngu jeździeckiego

XVIII Pomorski Mityng Jeździecki Olimpiad Specjalnych                                                                                         
                                  23 maja, godz. 9.00
Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna” w Kwidzynie 
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Technologie dla osób niepełnosprawnych

     Aplikacje typu lupa
Zadaniem tych aplikacji jest 

ułatwienie osobom o słabym wzro-
ku czytanie tekstów. Aplikacje te 
powiększają cyfrowo obraz widziany 
przez aparat urządzenia, dzięki cze-
mu przeczytanie zbyt małego tekstu 
jest łatwiejsze. Wśród dodatkowych 
funkcji takich aplikacji można 
znaleźć doświetlanie obrazu przy 
pomocy lampy błyskowej aparatu 

Aplikacje do przełamywania barier
Smartfony są wszędzie. Dzięki dostępnym na nie aplikacjom możemy zrobić niemal wszystko - sprawdzić prognozę pogody, zarządzać 
kontem bankowym, tworzyć dokumenty, słuchać internetowego radia i nie tylko. Są także aplikacje, które ułatwiają życie osobom nie-
pełnosprawnym. Aplikacje te mogą wykonywać prostsze zadania (na przykład wykorzystać aparat smartfona w charakterze lupy) lub 
nieco bardziej zaawansowane (takie jak rozpoznawanie banknotów). Co więcej, spora część tych aplikacji jest dostępna za darmo. 
Zapoznamy się z przykładowymi zastosowaniami aplikacji tego typu.

lub zapisywanie obrazu w pamięci 
urządzenia. Przykładowe aplikacje 
typu lupa to Magnifying Glass With 
Light dla urządzeń z systemem iOS i 
Lupa (Szkło powiększające) dla urzą-
dzeń z Androidem. Obie te aplikacje 
są dostępne za darmo.

Aplikacje do identyfikacji kolorów
Takie aplikacje przydadzą się oso-

bom o słabym wzroku lub ze ślepotą 
barw. Aplikacje te rozpoznają kolory 
używając aparatu urządzenia i wy-

powiadają ich nazwy przy pomocy 
syntezatora mowy. Przykładem tego 
typu aplikacji jest Color ID - darmo-
wa aplikacja dostępna na systemy 
iOS i Android. Color ID skanuje 
kolor co 3 sekundy lub na żądanie 
po dotknięciu przycisku. Może też 
zapisać aktualny obraz w pamięci 
urządzenia.

Aplikacje rozpoznające banknoty
Tego typu aplikacje niewątpliwie 

pomogą osobom z wadą wzroku w 
codziennych zakupach. Aplikacje 
te używając aparatu rozpoznają 
banknoty i podają ich nominały 
wyświetlając je na ekranie i uży-
wając syntezatora mowy. Jedną z 
tego typu aplikacji jest NantMobile 
Money Reader, który jest dostępny 
za darmo na urządzenia z systemem 
iOS. Aplikacja ta rozpoznaje 21 wa-
lut wśród których znajduje się także 
polski złoty.

Aplikacje wzmacniające dźwięk
Aplikacje te wzmacniają dźwięki, 

ułatwiając ich usłyszenie osobom 
z wadami słuchu. Często też odfil-
trowują zbędne odgłosy otoczenia. 
Do aplikacji tego typu należy m.in. 
dostępny na systemy iOS i Android 
uSound. Aplikacja ta posiada wbu-
dowany test słuchu, który dostoso-
wuje jej działanie do poziomu słuchu 
użytkownika i przechowuje historię 
wyników, dzięki czemu można usta-
lić czy słuch nie ulega pogorszeniu. 
uSound oprócz funkcji wzmacniania 
dźwięków posiada specjalny odtwa-
rzacz muzyki.

Aplikacje przetwarzające 
rozmowy telefoniczne na tekst
Tego typu aplikacje ułatwiają oso-

bom z wadami słuchu prowadzenie 
rozmów telefonicznych. Aplikacje te 
rozpoznają słowa rozmówcy i prze-
twarzają je na tekst wyświetlany na 
ekranie. Przykładem takiej aplikacji 

jest Hamilton CapTel, który jest 
dostępny za darmo na systemy iOS 
i Android. Użytkownik, chcąc do 
kogoś zadzwonić, musi wprowa-
dzić numer w aplikacji. Aplikacja 

obsługuje też połączenia przycho-
dzące, ale rozmówca musi wybrać 
specjalny numer.

Aplikacje do komunikacji
metodami AAC
AAC (augmentative and alter-

native communication) to grupa 
metod komunikacji, która umożli-
wia osobom z zaburzeniami mowy 
porozumiewanie się bez koniecz-

ności wypowiadania słów. Wśród 
takich osób mogą znajdować się 
na przykład osoby z autyzmem lub 
mózgowym porażeniem dziecięcym. 
Przykładem aplikacji umożliwiają-
cej komunikację metodą AAC jest 
darmowa aplikacja LetMeTalk, 
która jest dostępna na urządzenia 
z systemem Android. Aplikacja 
ta umożliwia porozumiewanie się 

przez łączenie w zdania fraz ozna-
czonych ikonami. LetMeTalk ma 
wbudowany podstawowy zestaw 
fraz i pozwala użytkownikowi na 
dodanie własnych.

Aplikacje przypominające 
o konieczności zażycia leków
Osoby starsze i z zaburzeniami 

pamięci mogą mieć problemy z za-
pamiętaniem kiedy należy przyjąć 
leki. Z pomocą mogą im przyjść 
aplikacje takie jak Medisafe, która 
jest dostępna za darmo na systemy 
iOS i Android. Oprócz przypomi-
nania o konieczności zażycia le-
karstw aplikacja może informować 
o kończących się lekarstwach aby 
można je było w porę uzupełnić w 
aptece.

       Przemysław Rutkowski

Źródło: www.itunes.apple.com

Źródło: materiał własny

Źródło: www.itunes.apple.com

Źródło: www.play.google.com

Źródło: materiał własny

Źródło: materiał własny



www.fundacjamisericordia.pl 17.05.2017IV

Uzasadniając 
wręczenie nagro-
dy podkreślono 
między innymi, że 
Jolanta Czajkow-
ska od 2006 roku 
jest nieocenioną 
wolontariuszką 
Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej, 
prowadzonego 
przez Fundację 
„Misericordia” w 
Kwidzynie. Po-
maga w organi-
zowaniu spotkań 
kulturalno-re -
kreacyjnych dla 
osób niepełno-
sprawnych i ich 
rodzin. Wspólnie 
z podopiecznymi 
WTZ wykonuje 
prace plastycz-
ne, przeznaczone 
na okolicznoś -
ciowe kiermasze 
świąteczne. Towarzyszy osobom 
niepełnosprawnym w czasie wy-
cieczek, rekolekcji oraz zawodów 
sportowych, pomagając w opiece 
oraz organizując zajęcia kulturalno-
rozrywkowe. Jako wolontariuszka 
angażuje się także w organizację 
zawodów sportowych, odbywających 
się w ramach Olimpiad Specjalnych. 
Na swoją działalność wolontariacką 
poświęca cały wolny czas, w tym 
także urlopy. Jolanta Czajkowska 
twierdzi, że wolontariat jest całym 
jej życiem.

- Wolontariat daje mi ogromną 
siłę. Pozwala mi naładować baterie. 
Jeżeli mam w pracy nadgodziny lub 
muszę coś ważnego załatwić i przez 
kilka dni nie mogą pomagać, to za-
czynam się denerwować. Po prostu 
brakuje mie tego. Już w szkole by-
łam bardzo aktywna. Angażowałam 

Wyróżnieni przez starostę kwidzyńskiego

Oddali serca osobom niepełnosprawnym 
Wolontariuszka Jolanta Czajkowska i Tomasz Chojnacki, trener Olimpiad Specjalnych zostali wyróżnieni przez starostę kwidzyńskie-
go. Nagrody przyznano podczas uroczystości, która odbyła się w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach, w gmi-
nie Kwidzyn. Jolanta Czajkowska otrzymała Honorową Nagrodę Starosty Kwidzyńskiego za bezinteresowną pomoc jaką niesie niepeł-
nosprawnym uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Tomasz Chojnacki 
od 1995 roku przygotowuje niepełnosprawnych zawodników do udziału w zawodach odbywających się w ramach Olimpiad Specjalnych. 

się w działalność społeczną. Wolon-
tariat mam po prostu we krwi. To 
trzeba czuć sercem. Nie wyobrażam 
sobie spędzania wolnego czasu w 
kapciach przed telewizorem. To nie 
znaczy, że nie oglądam telewizji, 
ale wolny czas wolę poświęcać na 
pomaganie innym. Dzisiaj wszystko 
przelicza się na pieniądze. Uważam 
jednak, że tak się nie da żyć. Jeżeli 
kto ma mnóstwo pieniędzy na kon-
cie, a nie stara się pomagać innym, 
to tak naprawdę jest biedny. Współ-
czuję takim osobom. Jest mi ich żal, 
bo bardzo dużo tracą. Dzięki temu, 
że mogę być potrzebna innym jestem 
od takich osób o wiele bogatsza. 
Bardzo wspiera mnie moja rodzina, 
szczgólnie moja mama. Moi bliscy 
także zaczęli się angażować w po-
moc innym z czego bardzo się cieszę 
- mówi Jolanta Czajkowska. 

Podczas uroczystości w KPPT 
przyznane zostały także nagrody 
dla zawodników, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym oraz trenerów. Sta-
rosta Jerzy Godzik wręczył nagrodę 
Tomaszowi Chojnackiemu, który od 
1995 roku przygotowuje niepełno-
sprawnych zawodników do udziału 
w zawodach odbywających się w 
ramach Olimpiad Specjalnych. Nie-
pełnosprawni sportowcy zrzeszeni 
są w Klubie Olimpiad Specjalnych 
przy Domu Pomocy Społecznej w 
Ryjewie. Początkowo klub zrzeszał 
mieszkańców DPS, obecnie trenują 
w nim również uczestnicy Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Ryjewie 
oraz niepełnosprawni mieszkańcy z 
gminy Ryjewo. Klub zrzesza ok. 30 
zawodników Olimpiad Specjalnych. 

Podczas uroczy-
stości podkreślo-
no, że dzięki pracy 
trenerskiej Toma-
sza Chojnackiego, 
wielu zawodni-
ków mogło wziąć 
udział w rywali-
zacji sportowej, 
nie tylko w im-
prezach regional-
nych, ale  także 
w ogólnopolskich. 
Uczestniczyli też 
w  i g r z y s k a c h 
światowych. W 
2016 roku pod-
opieczni Toma-
sza Chojnackiego 
uczestniczyli w 
pięciu imprezach 
o charakterze wo-
jewódzkim oraz 
trzech ogólnopol-
skich, w tym w 
kolarstwie, piłce 
nożnej oraz teni-

sie stołowym. 
- Chciałem bardzo serdecznie 

podziękować za tą nagrodę i dedyko-
wać ją swoim podopiecznym, którzy 
zapracowali na to wyróżnienie. Ja 
zbieram laury, a oni się napracowali 
- podkreśla Tomasz Chojnacki. 

W ubiegłym roku podopieczni 
Tomasza Chojnackiego zdobyli trzy 
złote medale w tenisie stołowym. 
Adam Pielecki i Roman Leszek z 
Klubu Olimpiad Specjalnych przy 
Domu Pomocy Społecznej „Słonecz-
ne Wzgórze” w Ryjewie, zdobyli złoty 
medal w grze podwójnej podczas 
Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa 
Stołowego Olimpiad Specjalnych, 
który odbył się w Trzciance. Obaj 
zawodnicy zdobyli także złote me-
dale w grze pojedynczej, wygrywając 
swoje grupy sprawnościowe.    

                                             (jk)

Jerzy Godzik, starosta kwidzyński wręcza nagrodę Jolancie Czajkowskiej, wolonatariuscze wspierającej niepełnosprawnych uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Starosta Jerzy Godzik wręczył nagrodę Tomaszowi Chojnackiemu, który od wielu lat przygotowuje niepełnosprawnych zawodników 
do udziału w zawodach, odbywających się w ramach Olimpiad Specjalnych. 
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie

WTZ prowadzi Fundacja „Mise-
ricordia”. Do WTZ przyjmowane są 
tylko osoby, które chcą aktywnie 
uczestniczyć w procesie, który umożliwi 
samodzielne funkcjonowanie. Podczas 
zajęć niepełnosprawni mieszkańcy po-
wiatu kwidzyńskiego zdobywają wiele 
umiejętności, które przydają się w życiu 
codziennym, ale przede wszystkim w 
przyszłej pracy zawodowej. Aby zostać 
uczestnikiem warsztatu należy uzy-
skać, w orzeczeniu o stopniu niepełno-
sprawności, wydanym przez Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepeł-
nosprawności, zapis we wskazaniach: 
uczestnictwo w terapii zajęciowej. Bez 
tego zapisu nie można być uczestni-
kiem warsztatu.Działalność warsztatu 
finansowana jest w 90 proc. przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Pozostałe środki 
pochodzą od samorządu powiatu. Za-
jęcia prowadzone są w pracowniach 

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

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

terapii życia codziennego, stolarskiej, 
ceramicznej, plastycznej, kompute-
rowej, wikliniarskiej, redakcyjnej, 
artystycznej i ogrodniczo-gospodarczej. 
Wobec wszystkich uczestników zajęć 
terapeutycznych stosowane są dwie for-
my rehabilitacji medycznej: kinezytera-
pia (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).

18 maja (czwartek), w godz. 9.30-12.00, w budynku Starostwa Powia-
towego 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, przyjmowane 
wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 
przyjmowane wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, przyjmo-
wane wnioski o wydanie karty parkingowej, wydawane legitymacje osoby niepeł-
nosprawnej. Wydawane będą też karty parkingowe. Należy jednak pamiętać, że 
komisje orzekające  nadal będą zbierały się w siedzibie zespołu w Malborku. 

Harmonogram kolejnych dyżurów zespołu w 2017 roku: 
22 czerwca, 20 lipca, 17 sierpnia, 21 września, 19 października,                                                                                       

     16 listopada i 21 grudnia. 

Dyżury Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- W tym roku niepełnosprawni 
biegacze oraz osoby poruszające się 
na wózkach wzięły udział w zawo-
dach już po raz dwunasty. Jako Dom 
Pomocy Społecznej angażujemy się 
w przygotowanie tego biegu. Najlep-
szym zawodnikom, w poszczególnych 
kategoriach, wręczane są medale i 
nagrody, ale tak naprawdę liczy się 
udział i pokonanie całego dystansu, 
mimo ograniczeń, z którymi zmagają 
się niepełnosprawne osoby. Chciałam 
podziękować wszystkim, którzy od 
lat pomagają nam w organizacji tego 
biegu, w tym sponsorom, a także 
wolontariuszom, bez których trudno 
byłoby zorganizować bieg - podkreśla 
Wiesława Cichowicz z Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie. 

W kategorii kobiet po 18 roku 
życia zwyciężyła Ewa Matysiak z 
Malborka. W kategorii mężczyzn 
po 18 roku życia najszybszy okazał 
się Daniel Kuriata, reprezentujący 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwi-
dzynie. 

- Bardzo się cieszę. W ubiegłym 
roku nie udało mi się wygrać. Przy-
gotowałem się do tego biegu. Dużo 

Bieg Osób Niepełnosprawnych w Kwidzynie

Po raz dwunasty pobiegli ulicami miasta
Kilkadziesiąt osób stanęło na starcie Biegu Osób Niepełnosprawnych w Kwidzynie. Niepełnosprawne osoby startowały 
w kilku kategoriach, w tym wózków ręcznych i elektrycznych. Impreza od lat towarzyszy Unijnemu Ogólnopolskiemu 
Biegowi Ulicznemu, którego organizatorem jest Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” w Kwidzynie. Organizatorem 
biegu dla niepełnosprawnych jest Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 

jeździłem na rowerze. Biegałem 
także po lesie. Wygrałem już po raz 
czwarty. Chciałbym w przyszłym 
roku także pobiec - twierdzi Daniel 
Kuriata.

Najszybsza w konkurencji wóz-

ków była Dominika Niebrzegowska 
z Kwidzyna. Wśród kobiet do 18 
roku życia zwyciężyła Agnieszka 
Nowicka z Domu Pomocy Społecz-
nej w Ryjewie, natomiast w tej 
samej kategorii  wśród mężczyzn 
wygrał Nikodem Jarecki z Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego w Okrągłej Łące. W 
biegu uczestniczyły także niepeł-

W Kwidzynie odbył się dwunasty Bieg Osób Niepełnosprawnych. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób.                                                                                                                                Zdjęcia. JK

nosprawne dzieci. Nie zabrakło 
kategorii wózków elektrycznych, 
w której kolejny rok wystartowali 
Małgorzata Janiszewska, Celina 

Kowzan i Piotr Partyka, miesz-
kańcy Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie. Nagrody niepełno-
sprawnym zawodnikom wręczali 
Renata Majda, kierownik Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie oraz Roman Bera, 
wiceburmistrz Kwidzyna. Organi-
zatorzy przygotowali także niespo-
dzianki. Spośród uczestników biegu 

wylosowano osoby, które otrzymały 
nagrody za udział w imprezie. 

                                            (jk)
Fotoreportaż z biegu na str. VIII

W kategorii mężczyzn po 18 roku życia najszybszy okazał się Daniel Kuriata, reprezentujący Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. 



To miejsce gdzie tworzy się warunki do  edukacji, terapii i rewalidacji osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Funkcjonują: Szkoła Podsta-
wowa Specjalna nr7, Gimnazjum Specjalne nr 4, Szkoła Specjalna Przysposabiająca 
do Pracy, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy (dla uczniów niepełnosprawnych 
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 - informacyjno 
dla rad pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w 
szkole masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką uzależnień oraz 
i innymi problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom 
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - peda-
gogicznej, 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, terapeu-
tów, nauczycieli oraz studentów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, w 
których znajduj¹ siê ksi¹¿ki mówione, czyli powieœci na płytach CD (także 
w formacie MP3), przeznaczone  dla osób niewidomych i s³abo widz¹cych. 
Terapeutom, nauczycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę 
specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji i pedagogiki specjalnej. 
W zbiorach biblioteki znajdują się również czasopisma specjalistyczne 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: 8.00 -16.00
     Wtorek: 8.00 - 16.00
     Środa: 8.00 - 15.00
     Czwartek: 8.00 - 16.00
     Pi¹tek: od 8.00 - 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 re-
habilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele 
działań z zakresu pomocy społecznej to: umieszczanie osób ubiegających się o 
przyjęcie do domu pomocy społecznej, podejmowanie działań zmierzających do 
wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, udziela-
nie 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 rozwiązy-
waniu różnych problemów, z którmi boryka się w codziennym życiu.

Senioralne poradnictwo Obywatelskie



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 nowotwo-
row¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od 
lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ pielêgniarek 
i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. 

                                          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 wnio-
ski o wydanie karty parkingowej, wydawać legitymacje osoby niepełnosprawnej 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 tera-
peutyczną, udziela wsparcia, jak również organizuje szkolenia i konsultacje 
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 poro-
zumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, sprzedaż urządzeń 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 alkoholu. 
To także edukacja oraz informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, współ-
praca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami, w zakresie 
profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta. Telefon 
informacyjny 55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu 
Abstynenta 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
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Bieg Osób Niepełnosprawnych w Kwidzynie

Daniel Kuriata z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie zdobywa swój czwarty tytuł najlepszego zawodnika Biegu Osób Niepełnosprawnych. 
Zawodniczka z Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie wykazała się wyjątkowym hartem ducha. Mimo że zasłabła na trasie biegu 
postanowiła go ukończyć w asyście ratowniczki medycznej.

Do mety dobiega Nikodem Jarecki, reprezentujący Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące.

Finiszuje Dominika Niebrzegowska z Kwidzyna.

Nagrody niepełnosprawnym zawodnikom wręczali Renata Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
oraz Roman Bera, wiceburmistrz Kwidzyna. Oskar Szemraj kolejny rok bierze udział w zawodach. Wózek z Oskarem przez cały dystans pchała mama.

Drugi na mecie zameldował się Michał Pryjomski. Tuż za nim bieg ukończył Damian Kohnert, obaj z Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie.

Dla Agnieszki Kłosińskiej ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Ogrągłej Łące najważniejsze było ukończenie biegu.


