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Pieniądze na sport i rekreację osób niepełnosprawnych
Do końca listopada organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinanso-
wanie imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych. Dofinansowa-
nie można uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych do organizacji imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz 
turystycznych w 2018 roku.                                                                                                  
                                                                                                                                         str. II 
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- Byliśmy w Malborku, 
aby omówić szczegóły przy-
szłorocznych dyżurów. Spot-
kaliśmy się z przewodniczą-
cym Zespołu do spraw Orze-
kania o Niepełnosprawności 
i ustaliliśmy wspólnie, że 
formuła dyżurów w Kwidzy-
nie sprawdziła się i będą one 
kontynuowane w przyszłym 
roku. To bardzo dobre roz-
wiązanie dla mieszkańców 
naszego powiatu. Zmienione 
zostanie jednak miejsce dy-
żurów. Od przyszłego roku 
pracownicy Powiatowego 
Zespołu do spraw Orzeka-
nia o Niepełnosprawności 
będą dyżurowali w siedzibie 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie przy ul. Gru-
dziądzkiej. To ułatwienie dla 
mieszkańców, gdyż pracow-
nicy PCPR będą mogli wów-
czas pomóc osobom, które 
będą chciały złożyć wniosek 
w określonej sprawie, w jego 
ewentualnym uzupełnianiu 
czy np. w kserowaniu po-
trzebnych dokumentów, jeśli 
zajdzie taka potrzeba. Poza 
tym w budynku, w którym 
mieszczą się Powiatowy 
Urząd Pracy i PCPR, będzie 
funkcjonowała nowa winda 
z rozwiązaniami ułatwiają-
cymi jej obsługę przez osoby 
niepełnosprawne. Nie będzie 
więc problemów z dostaniem 
się przez osoby niepełno-
sprawne do pomieszczeń, 
w których będą dyżurowali 
pracownicy Powiatowego 
Zespołu do spraw Orzeka-
nia o Niepełnosprawności 
- podkreśla Włodzimierz 
Dawidowski.

Instalacja nowej windy 
uzyskała dofinansowanie 
w ramach „Programu wy-
równywania różnic między 
regionami”. Program jest re-

Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Będą dyżurować w PCPR

Pracownicy Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Malborku będą w przyszłym roku nadal prowadzili dyżury w Kwidzynie. 
Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu, twierdzi, że zmieni się tylko 
miejsce dyżurowania. Dyżury zespołu rozpoczęły się w październiku 2015 roku. 
Nadal jednak komisje orzekające zbierają się w siedzibie zespołu w Malborku.

alizowany przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. O pie-
niądze zabiegał Powiatowy 
Urząd Pracy w Kwidzynie. 

Nie wszystkie sprawy 
można jednak załatwić w 
Kwidzynie. Nadal część z 
nich należy załatwić w Mal-
borku. Dotyczy to między in-
nymi uzyskania orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawności, 
dlatego podczas dyżurów w 
Kwidzynie niektóre sprawy 
załatwiane są w pierwszej 
kolejności. 

- Ze względu na zmianę 
przepisów od 1 sierpnia 
bieżącego roku osoby, które 
składają wniosek o wydanie 
legitymacji osoby niepełno-
sprawnej muszą to zrobić 
osobiście. Także legitymację 
muszą osobiście odebrać. 
Dotyczy to również złożenia 
wniosku o wydanie karty 
parkingowej oraz jej odebra-
nie. Także należy to zrobić 
osobiście. Jeśli chodzi o zło-
żenie wniosku o orzeczenie 
stopnia  niepełnosprawności,  

można to zrobić listownie, 
dlatego podczas dyżurów Po-
wiatowego Zespołu do spraw 
Orzekania o Niepełnospraw-
ności w pierwszej kolejności 
przyjmowane będą osoby, 
które składają wnioski do-
tyczące karty parkingowej 
oraz legitymacji osoby nie-
pełnosprawnej. Osoby, które 
przyjdą w innych sprawach, 
takich jak złożenie wnio-
sku o orzeczenie stopnia 
niepełnosprawności muszą 
się liczyć z tym, że będą 
obsłużone w dalszej kolej-
ności. Aby uniknąć kolejki 
warto wniosek wysłać pocztą 
- podkreśla Renata Maj-
da, kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie.

W tym będzie jeszcze dy-
żur, w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kwidzynie 
przy ul. Kościuszki 29 B 
(pokój nr 6). Zaplanowany 
jest na 21 grudnia (w godz. 
9.30 - 12.00).

                                 (jk)

Od przyszłego roku pracownicy Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności będą dyżurowali w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grudziądzkiej. 

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

0 801 108 600 to numer infolinii Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla telefonów 
stacjonarnych. Numer funkcjonuje od poniedziałku do piątku,
w godzinach: 9.00 - 15.30. Numer infolinii: 22 50 55 670 
nadal jest czynny dla telefonów komórkowych (osoba telefonująca
poniesie koszt tylko  pierwszej minuty połączenia - zgodnie 
z cennikiem operatora). 
0 801 233 554 (lub 22 581 84 10) infolinia udzielająca i
nformacji wyłącznie w sprawach związanych 
z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych lub refundacją składek na 
ubezpieczenie społeczne 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, umożliwiającego pracodawcy 
przygotowanie i składanie dokumentów poprzez teletransmisję
danych w formie dokumentów elektronicznych.

Infolinia PFRON

- Wnioski złożone po 30 li-
stopada nie będą rozpatrywa-
ne. O dofinansowanie mogą 
ubiegać się osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne, 
które nie posiadają osobowo-
ści prawnej, jeżeli prowadzą 
działalność na rzecz osób nie-
pełnosprawnych przez okres 
co najmniej dwóch lat przed 
dniem złożenia wniosku i 
udokumentują zapewnienie 
odpowiednich potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w tym 
technicznych i lokalowych 
do realizacji zadania. Trzeba 
także udokumentować posia-
danie środków własnych lub 

Sport i kultura dla osób niepełnosprawnych

Pieniądze dla organizacji

Do końca listopada organizacje pozarządowe mogą 
składać wnioski o dofinansowanie imprez integra-
cyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych. Renata 
Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie, informuje, że dofinansowanie 
można uzyskać ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organiza-
cji imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych 
oraz turystycznych w 2018 roku.

pozyskanych z innych źródeł 
na sfinansowanie przedsię-
wzięcia - twierdzi Renata 
Majda. 

Wysokość dofinansowania 
tego zadania ze środków 
funduszu wynosi 60 proc. 
kosztów przedsięwzięcia. 
Pozostałe środki muszą pozy-
skać organizacje, które zdecy-
dują się na realizację różnych 
przedsięwzięć związanych ze 
sportem, kulturą i turystyką 
dla osób niepełnosprawnych. 
W tym roku  na realizację 
tego typu zadań przyznano 
50 tys. zł.

                                  (jk) 

Wnioski dotyczące ubiegania się o środki z PFRON 
dostępne są na stronie internetowej Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (zakładka 
formularze) lub w siedzibie Centrum  (pokój nr 25 
przy ulicy Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie).

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają 
osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 
dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.                                                                                     Fot. JK
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45 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach

„Nasza szkoła jest kolorowa”
Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy 
w Barcicach obchodził 
swoje 45 urodziny. Pra-
cownicy oraz uczniowie 
podsumowali uroczyście 
ponad cztery dekady 
działalności placówki, 
która  pomaga niepeł-
nosprawnym dzieciom w 
przełamywaniu barier 
i przygotowuje je do 
samodzielności.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 
zapewnia wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 
Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 0 
do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są 
indywidualnie ,w zależności od możliwości psycho-
fizycznych i potrzeb dziecka przez wykwalifikowa-
nych specjalistów: logopedę, oligofrenopedagoga, 
fizjoterapeutę i psychologa. W placówce udzielane 
są instruktaż i porady oraz konsultacje w zakresie 

pracy z dzieckiem. Placówka prowadzi także edukację przedszkolną dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat, w 
formie zajęć wychowawczo-dydaktycznych. W ramach SOSW w Barcicach funkcjonuje Szkoła Podsta-
wowa, która oferuje naukę dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarko-
wanym, znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem w zespołach klasowych 
oraz w zespołach edukacyjno - terapeutycznych. Edukacja podzielona jest na dwa etapy kształcenia. 
Pierwszy etap obejmuje edukację wczesnoszkolną (klasy I-III), natomiast drugi etap kształcenie blo-
kowe (klasy IV-VII). W ośrodku prowadzona jest edukacja dzieci z autyzmem. Wielospecjalistyczna 
terapia  obejmuje logoterapię, indywidualną terapię pedagogiczną, rehabilitację ruchową, hydroterapię 
i hipoterapię. Dla wychowanków jest także internat, który dysponuje 48 miejscami noclegowymi, 
zapewniając wychowankom całodobową opiekę od poniedziałku do piątku.

Na uroczystość, oprócz 
przedstawicieli władz samo-
rządowych gminy i powiatu, 
przybyli między innymi byli 
dyrektorzy i emerytowani 
nauczyciele oraz dyrektorzy 

szkół i placówek z powiatu 
kwidzyńskiego, a także dyrek-
torzy zaprzyjaźnionych placó-
wek szkolnictwa specjalnego z 
ościennych powiatów. Wśród 
gości byli Zofia Przędziuk, 
starszy wizytator Delegatu-
ry Kuratorium Oświaty w 
Tczewie, Andrzej Zwolak, 
wiceprzewodniczący rady po-
wiatu kwidzyńskiego, Danuta 
Woronowicz z zarządu powia-

tu, Kazimierz Kwiatkowski, 
wójt gminy Ryjewo, Dorota 
Cipkowska, zastępca wójta 
Gminy Ryjewo, Eliza Ponikow-
ska, pełnomocnik wójta gminy 
Kwidzyn ds. oświaty, Wiesław 

Kosecki, nadleśniczy Nadleśni-
ctwa Kwidzyn, ks. Jan Kiesz, 
proboszcz parafii Benowo, Da-
riusz Stelmach, przewodniczą-
cy Rady Rodziców. Wszystkich 
witała Elżbieta Polakiewicz, 
dyrektor SOSW.  Z wystę-
pem artystycznym przyjechali 
do Barcic uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Jana 
Pawła II w Sztumie. Występ 
przygotowali także uczniowie 

placówki w Barcicach.
-Nasi uczniowie zaprezen-

towali piosenkę „Nasza szkoła 
jest kolorowa”, która powstała 
z okazji jubileuszu. W trakcie 
śpiewu wyświetlono zdjęcia na-
szych wychowanków. Następ-
nie odbyła się nietypowa lekcja 
historii, w której uczestniczyli 
zaproszeni goście, a do tablicy 
wywoływała oczywiście nasza 
pani dyrektor. Na osi czasu 
zaznaczano najważniejsze wy-
darzenia z 45-letniej historii 
Ośrodka - informuje Krystyna 
Iljin, pedagog szkolny.

Część oficjalną zakończyła 
prezentacja filmu ukazującego 
w sposób humorystyczny aktu-
alną pracę ośrodka. 

- Po części oficjalnej przy-
szedł czas na poczęstunek i 
towarzyszące mu długie roz-
mowy i wspomnienia. Na deser 
zaproszeni goście delektowali 
się pysznym tortem. Jubileusz 
już za nami. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim gościom, 
którzy odwiedzili tego dnia 
naszą placówkę. Wracamy do 
codziennej pracy w Ośrodku, w 
którym nasi wychowankowie 
znajdują wielospecjalistyczne 
wsparcie, pomoc i zrozumienie 
- podkreśla Krystyna Iljin. 

                                    (op)

                      Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 
                                       Barcice 82-420 Ryjewo
                tel./faks 55 277 16 95, e-mail: soswbarcice@post.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie

Stań się samodzielny
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Gór-
kach, to placówka, w której prowadzona jest rehabilitacja 
społeczna i zawodowa dla niepełnosprawnych mieszkańców 
powiatu kwidzyńskiego. To miejsce aktywnej rehabilitacji. 
Zajęcia prowadzone w WTZ mają w przyszłości ułatwić oso-
bom niepełnosprawnym posiadającym znaczny lub umiarko-
wany stopień niepełnosprawności znalezienie zatrudnienia 
lub nauczyć samodzielności. Warsztat Terapii Zajęciowej 
funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00. 

WTZ prowadzi Fundacja 
„Misericordia”. Do WTZ 
przyjmowane są tylko oso-
by, które chcą aktywnie 
uczestniczyć w procesie, 
który umożliwi samodziel-
ne funkcjonowanie. Pod-
czas zajęć niepełnosprawni 
mieszkańcy powiatu kwi-
dzyńskiego 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 nie-
pełnosprawności, wydanym 
przez Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Stopniu Nie-
pełnosprawności, zapis we 
wskazaniach: uczestnictwo 
w terapii zajęciowej. Bez 
tego zapisu nie można być 
uczestnikiem warsztatu. 
Działalność warsztatu fi-
nansowana jest w 90 proc. 
przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Pozostałe środki 
pochodzą od samorządu po-
wiatu. Zajęcia prowadzone 

są w pracowniach terapii 
życia codziennego, edukacyj-
no-stolarskiej, ceramicznej, 
plastycznej, komputerowej, 
wikliniarskiej, redakcyjnej, 
artystycznej i ogrodniczo-
gospodarczej. Wobec wszyst-
kich uczestników zajęć te-
rapeutycznych stosowane 
są dwie formy rehabilitacji 
medycznej: kinezyterapia 
(obejmuje miedzy innymi 
ćwiczenia gimnastyczne i 
różne formy czynnego wypo-
czynku i relaksu) i fizykote-
rapia (elektroterapia, termo-
terapia, światłolecznictwo i 
ultradźwięki, magnetotera-
pia, laseroterapia). Obecnie 
w zajęciach terapeutycznych 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Górkach uczestniczy 
47 niepełnosprawnych osób. 
Warsztat powstał w paź-
dzierniku 1993 roku przy 
Domu Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie. Od pierwszego 
stycznia 2004 roku prowadzi 
go kwidzyńska Fundacja 
„Misericordia”, w zabytko-
wym dworku w Górkach 
(gmina Kwidzyn).

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

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Barcicach obchodził swoje 45 urodziny.

Wszystkich gości witała Elżbieta Polakiewicz, dyrektor SOSW.                                        Zdjęcia: SOSW

Siedziba WTZ mieści się w zabytkowym dworku w Górkach (gmina Kwidzyn).

Zajęcia prowadzone są między innymi w pracowni edukacyjno-stolarskiej.                            Zdjęcia: JK
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Odszedł wyjątkowy artysta

Leszka sercem malowanie
Portrety, barwne pejza-
że, zwierzęta, a także 
fantastyczne stwory, 
wyłaniające się ze 
światów, które tylko 
jemu były dostępne. 
Uwieczniał owe wielo-
wymiarowe przestrzenie 
ołówkiem lub pędzlem. 
5 listopada zmarł 
Leszek Czajka. Przez 
10 lat był uczestnikiem 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie, 
z siedzibą w Górkach, 
prowadzonego przez 
kwidzyńską Fundację 
„Misericordia”. 

Chociaż odszedł jako uczest-
nik, nadal pojawiał się w war-
sztacie, któremu poświęcił tak 
wiele swoich twórczych sił. Cza-
sami wędrował po pracowniach 
pytając co słychać, jakby szukał 
inspiracji dla swojej twórczości. 
Cieszył się, kiedy jego prace 
pojawiały się na wystawach 
lub były publikowane. Czuł, że 
to co robi ma wartość i sprawia 
innym radość. Chociaż nie 
zawsze dopuszczał innych do 
swojego świata, zapamiętamy 
go jako życzliwego, dobrego 

człowieka, w którym nigdy nie 
wyczerpała się pasja tworze-
nia i chęć dzielenia się swoją 
twórczą radością z innymi. 
Na kwidzyńskim cmentarzu 
żegnali go rodzina, przyjacie-
le, a także Ci, którzy razem z 
nim uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych w War-
sztacie Terapii Zaję-
ciowej oraz dzieli z 
nim dom, jakim 
przez wiele lat 
był dla nie-
g o  D o m 
Pomocy 
S p o -
łecznej 
w Kwi-
d z y n i e . 
Kazimierz 
Gorlewicz, dy-
rektor kwidzyń-
skiego DPS, przy-
pomniał wszystkim, 
którzy go żegnali, o ogromnej 
pasji jaką dla Leszka Czajki 
były rysunek i malarstwo. 
Wspomniał także, że Andrzej 
Kaliszewski, autor książki 
„Piętka Czesław, niżej podpi-
sany”, postanowił czytelnikom 
w ciepły sposób przedstawić 
świat widziany oczami Leszka 
Czajki.

W 2015 roku 
w Domu Pomo-
cy Społecznej 
w Kwidzynie 
otwarta zo-
stała stała 

wystawa jego prac. Obrazy 
wybrały Wiesława Cichowicz  
z Domu Pomocy Społecznej i 
Aleksandra Lasecka, która czu-
wała nad rozwojem twórczym 
Leszka podczas swojej pracy w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie. Kazimierz Gor-
lewicz mówił wówczas, że to 
skromny wyraz szacunku dla 

dokonań Leszka.  
- Spełniamy w ten sposób 

jego i także nasze marzenie, 
żeby część jego obrazów na za-
wsze została wystawiona w na-
szym domu pomocy - stwierdził 
wtedy Kazimierz Gorlewicz.

Leszek Czaj-
ka urodził 

się 30 
sierp-
n i a 
1952 

r o k u   w 
Kwidzynie. Brał udział w licz-

nych konkursach i plenerach ma-
larskich. Swoje prace sprzedawał 
na Długim Targu w Gdańsku i 
na Monciaku w Sopocie. Zdobył 
wiele nagród i wyróżnień. Jego 
twórczość określana była jako 
sztuka nieprofesjonalna, zwaną 
naiwną. Obrazami, rysunkami i 
szkicami Leszka można zapełnić 
wiele wystaw. Cieszył się, gdy 
eksponowano jego prace, ale nie 
przykładał specjalnej wagi do ich 
kolekcjonowania. 

Podczas jednej z rozmów, 
Leszek Czajka powiedział, że 
do życia wystarcza mu radość 
tworzenia. 

- Rysowaniem interesowałem 

się od dziecka. Już w dorosłym 
życiu zdarzało mi się rysować w 
kawiarniach. Były to portrety. 
Za pieniądze, które wówczas 
otrzymywałem udawało mi się 
przetrwać trudne czasy - mówił 
Leszek Czajka.

Wspominał też śp. Mieczy-
sława Potrecia, który uczył go 
malarstwa w Miejskim Domu 
Kultury w Kwidzynie. Bardzo 
cieszył się, że mógł pogłębiać 
swoje twórcze umiejętności i 
realizować swoją pasję pod kie-
runkiem Aleksandry Laseckiej. 

O Leszku mówiono, że to 
kwidzyński Nikifor i nie ma w 
tym porównaniu cienia przesa-
dy. Świadczą o tym jego życie, 
ogromna pasja malowania i spoj-
rzenie na świat. Pewnie jeszcze 
wiele osób w pracach Leszka 
Czajki odkryje cząstkę świata, 
który z różnych powodów wyda 
się bliski. Mówi się, że artysta 
nie umiera nigdy. W przypadku 
Leszka Czajki trudno się z tym 
nie zgodzić.

                                       (jk)
Poniżej i na sąsiedniej stronie 

prezentujemy tylko kilka prac 
Leszka Czajki świadczących o jego 
ogromnej wyobraźni i talencie.  
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                        ul. Grudziądzka 30
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  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 korzystanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopa-
trzenia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajêciowej, 
korzystania z ulg i uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego zatrudnienia oraz o 
niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia. Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności 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 nie-
pełnosprawnej 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.

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

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Malborku

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną 
powiatu kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 40-letnia tradycja 
i doświadczenie gwarantują fachową opiekę pielęgniarską, medyczną, 
rehabilitacyjną, socjalną i duszpasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-
oświatową. Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych 
kobiet i mężczyzn. Posiada w pełni wyposażone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze 
swobodnym dostępem do łazienek i WC, pokoje dziennego pobytu, własną 
kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fry-
zjerski i krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji i terapii zajęciowej z punktem 
bibliotecznym oraz gabinet doraźnej pomocy medycznej. Bezpieczeństwo 
mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i przeciwpożarowy 
oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla osób niepełno-
sprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortopedyczny i 
pomocniczy). Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają skwery zielone z oczkiem 
wodnym oraz altany. Przyjazna atmosfera domu zapewnia mieszkańcom 
poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą odwiedzić 
dom. Bliższych informacji udzielą pracownicy socjalni: Anna Flader. 

Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 
jest jednostka organizacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną 
dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i niepełnospraw-
nych intelektualnie. Dom funkcjonuje od 1966 roku. Na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 budynki mieszkalne, w 
których oferuje się pokoje 1,2,3- osobowe z umywalkami lub łazienkami, 
WC, pokoje dziennego pobytu, gabinety doraźnej pomocy medycznej, 4 
pracownie terapeutyczne, gabinet rehabilitacji i fizjoterapii  oraz  salę 
gimnastyczną, Salę Doświadczania Świata  (obecnie pełniąca funkcje 
sali dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, palarnię, kuchnie 
główną  oraz kuchenki i jadalnie  w każdym budynku. Rodziny miesz-
kańców mogą skorzystać z pokoju gościnnego z samodzielnym wejściem. 
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z 
obowiązującym standardem dla 180 mieszkańców. Opiekę zapewnia 
doświadczony zespół pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego: 
opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, 
instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, kapelan. Mieszkańcy są objęci 
stałą opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom Pomocy Społecznej w 
Ryjewie położony jest na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Jest 
otoczony lasem, na jego terenie jest park, który sprzyja odpoczynkowi i  
rekreacji. Na terenie Domu znajduje się boisko z bramkami i koszami 
do gry w koszykówkę, co zachęca do czynnego spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. Bliższych informacji udziela pracownicy socjalni 
Domu Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: Wioletta 
Kowalska, Iwona Schultz, Krzysztof Wiottstock, Ewelina Dysko. 

         Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                     tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57 
         www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

           Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67 
             www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

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 zmierzających 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 zwią-
zane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

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 na-
uczycielom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 
związanej z wychowaniem i kształceniem. 

Zaprasza osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli oraz 
studentów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, 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. Terapeutom, nauczycielom, stu-
dentom oraz opiekunom polecamy literaturę specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji 
i pedagogiki specjalnej. W zbiorach biblioteki znajdują się również czaspopisma 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: 8.00-16.00, czwartek: 8.00-16.00, pi¹tek: 8.00-16.00             

                                             ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie Filia dla Niepełnosprawnych

Harcerski Krąg Seniorów Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w 
Kwidzynie zaprasza do odwiedzania Punktu Porad Obywatelskich. Porady 
udzielane są bezpłatnie w poniedziałki i czwartki, w godz. 11.00-13.00, 
w siedzibie Kwidzyńskiego Centrum Kultury, przy ul. 11 Listopada 
13 (sala nr 4). Przychodząc po poradę, senior uzyska wsparcie w rozwiązy-
waniu różnych problemów, z którmi boryka się w codziennym życiu.

Senioralne poradnictwo Obywatelskie

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 bezdom-
nych, a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizowa-
nych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim. 

Ośrodki pomocy społecznej

                                            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

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

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 poko-
ju 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.

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

   Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
   e-mail: dom@dpsryjewo.pl

        Tel. 55 279 37 21,
e-mail:  dom@dpskwidzyn.pl
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W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęciowej: 
prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgó-
rze” 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

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, czwart-
ki i pi¹tki od 13.00 do 14.00. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, 
które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wy-
chowawców. Stowarzyszenie prowadzi działania obejmujące bez-
pośrednią pomoc terapeutyczną, 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

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z problemem własnym 
lub występującym w rodzinie, związanych z uzależnieniem, w tym problemy dotyczące spożywa-
nia 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 psychologiczna 
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

              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 abs-
tynencji w życiu codziennym, spędzanie wolnego czasu, 
odpoczynek i zabawa bez alkoholu. 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 Absty-
nenta. 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).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

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 niepeł-
nosprawnościami w tym też z autyzmem), Gimnazjum (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, 
uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnoś-
ciami) 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

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

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę 
i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe oraz inne. Celem nadrzęd-
nym, 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).

                            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

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, 
w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy 
wielodyscyplinarną pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Ośrodek realizuje porozumienie z Narodowym 
Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w 
zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. 

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjalistycznych peryferii kompute-
rowych i urządzeń wspomagających porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne 
dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, 
sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumiewania się. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha udziela pomocy chorym 
na chorobê nowotworow¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ 
wszystkie badania oraz skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie 
ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodo-
wym 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)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

                                          ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
                                                 tel./faks 55 261 80 30 
                                                    e-mail:aac@aac.pl 
                                                 www.aac.netidea.pl

                     ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26

                                           ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie
                                                  tel./faks 55 279 30 22 
                                                   e-mail:otir@post.pl
                                                         www.aac.pl

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 

tel. (58) 326 84 30 do 36
Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku 

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75
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Oryginalne ozdoby na święta

W Centrum Handlo-
wym „Liwa” odbędzie 
się doroczny kiermasz 
świąteczny. 2 grud-
nia, w godz. 10.00-
13.00 w holu centrum 
będzie można kupić 
oryginalne ozdoby 
świąteczne wykonane 
w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Kwidzy-
nie oraz Świetlicach 
Środowiskowych Sto-
warzyszenia Rodzin 
Katolickich. 

Przedświąteczny kiermasz w Centrum Handlowym „Liwa” 

Współorganizato-
rem kiermaszu, 
o p r ó c z 
Centrum 
Handlo-
w e g o 
„ L i w a ” , 
jest Młodzie-
żowy Ośrodek 
Wychowawczy 
w Kwidzynie. 

Podczas kiermaszu od-
będą się warsztaty arty-
styczne, podczas których 
będzie można wykonać 
między innymi samodziel-
nie ozdoby świąteczne. 
Nie zabraknie odwiedzin 
Mikołaja i kolędowania. 
Zaplanowano również słod-
ką loterię. Dochód ze sprze-
daży wszystkich wyrobów 
przeznaczony zostanie w 
całości na rehabilitację spo-

łeczną i zawodową nie-
pełnosprawnych 

uczestników 
War-

sztatu Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie.  Wszystkie 
wyroby można nabyć tak-
że bezpośrednio w siedzi-
bie WTZ w zabytkowym 
dworku w Górkach, w 
gminie Kwidzyn. Od 
stycznia 2004 roku 
warsztat prowadzi kwi-
dzyńska Fundacja 

„Misericordia”. 
P o d -

czas zajęć niepełnosprawni 
mieszkańcy powiatu kwi-
dzyńskiego zdobywają wie-
le umiejętności, które przy-
dają się w życiu codzien-
nym, ale przede wszystkim 
w przyszłej pracy zawo-
dowej. Obecnie w zaję-

ciach terapeutycznych 
uczestniczy 47 
niepełnospraw-

nych osób. 
P l a c ó w k a 

f u n k -
cjonuje 

o d  p o -
n i e d z i a ł k u 
do piątku, w 
godz. 7.00-

15.00. 


