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Twierdzi, że malarstwo ma we krwi. Już od najmłodszych lat chciał przelewać na papier lub płót-
no wszystkie swoje emocje, wrażenia i to co mu w sercu grało. Waldemar Paszke to artysta nie-
zwykły. Maluje portrety, pejzaże, a także karykatury. Od kilkunastu lat jest mieszkańcem Domu 
Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.                                                
                                                                                                                                          Czytaj na str. IV                

Fot. Tomasz Chojnacki

„Chciałbym zostawić po sobie ślad”



www.fundacjamisericordia.pl 28.02.18 II

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

- Karty SAGA przedsta-
wiają sytuacje rozgrywa-
jące się w krainie baśni, 
która istnieje, choć nie ma 
jej na żadnej mapie. Każda 
z kart może być począt-
kiem baśniowej opowieści. 
W grze nie jest ważne, 
czy coś jest fałszywe czy 
prawdziwe, rzeczywiste 
czy zmyślone. W świecie 
fantazji, podobnie jak w tej 
grze, wszystko jest przecież 
możliwe: całujemy żaby, 
rozmawiamy ze zwierzę-
tami, ulegamy cudownym 
przemianom po wypiciu 
magicznego napoju, przy-
chodzą nam na pomoc bo-
haterowie bajek. Wspólne 
wymyślane historie łączą 
wszystkie obrazy w coraz 
to nowy sposób. Grę SAGA 
można łączyć z innymi 
zestawami kart. Podczas 
zajęć okazało się, że każdy, 
bez względu na wiek czy 
rodzaj  niepełnosprawno-
ści, może  zostać autorem. 
Było to niezwykłe  spot-
kanie, którego uczestnicy  
przenieśli się do krainy 
baśni - podkreśla Wanda 
Archutowska z filii dla nie-
pełnosprawnych Biblioteki 
Miejsko-Powiatowej.

Osoby z niepełnospraw-

Biblioterapia w Warsztacie Terapii Zajęciowej 

Weszli do baśniowego świata

Magiczny świat baśni otworzył się przed uczestnikami Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Kwidzynie. Znaleźli się tam nie za sprawą wróżki czy magicznego 
urządzenia, ale dzięki wyobraźni, tworząc własną fantastyczną historię podczas 
nietypowych zajęć przygotowanych i poprowadzonych w siedzibie WTZ przez Wan-
dę Archutowską z filii nr 2 Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie. Niepełno-
sprawni uczestnicy warsztatu z siedzibą w Górkach, którzy na co dzień  są czy-
telnikami  biblioteki, stworzyli własną baśń przy użyciu kart obrazkowych SAGA. 
Bibliotekarka zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy i dzielenia się wyobraźnią, 
podkreślając, że w tej grze  nie  jest istotne,  czy coś jest prawdziwe czy zmyślone.

nością  inte lektualną, 
uczestniczący w zajęciach 
prowadzonych w kwidzyń-
skim Warsztacie Terapii 
Zajęciowej, regularnie wy-
pożyczają książki. 

- Dwa razy w miesiącu 
uczestniczymy w zajęciach 
prowadzonych w bibliotece. 
W każdym z nich bierze 
udział ok. 20 osób. Podczas 
spotkań omawiane są różne 
tematy dotyczące przeczy-

tanych lub wysłuchanych 
przez uczestników książek 
Spotkanie ze światem baś-
ni za pomocą gry SAGA to 
nowa propozycja dla osób 
niepełnosprawnych inte-
lektualnie - twierdzi Dorota 
Sosnowska, prowadząca 
biblioterapię w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Kwi-
dzynie. 

Gra pozwala obalić ste-
reotypy na temat niepełno-
sprawności intelektualnej, 
udowadniając, że świat 
wyobraźni dostępny jest dla 
wszystkich, czasami tyl-
ko potrzeba odpowiednich 
przewodników, którzy po-
trafią do niego zaprowadzić.                                                                                        
                                    (jk) 

 
PRZEKAŻ 1% NA HOSPICJUM W KWIDZYNIE

Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
KRS:0000223992. Hospicjum otacza opieką ludzi samotnych, nie-
uleczalnie 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. Wojciecha w Kwidzynie  każdego roku opie-
kuje 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 specjalistycznym. 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 Zdrowia. Pielegniarki i lekarze odwiedzają także 
pacjentów w domach. Wspieraniem finansowym bieżącej dzia-
łalności placówki oraz pełnieniem roli organu prowadzącego 
zajmuje się Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. 

Niepełnosprawni uczestnicy warsztatu z siedzibą w Górkach, którzy na co dzień  są czytelnikami  biblioteki, stworzyli własną baśń przy użyciu kart obrazkowych SAGA. 

Zajęcia przygotowała i poprowadziła Wanda Archutowska z filii dla niepełnosprawnych Biblioteki Miejsko-
Powiatowej w Kwidzynie.                                                                                                        Zdjęcia: JK
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             Pedius
To aplikacja mobilna uła-

twiającą osobom niesłyszą-
cym wykonywanie połączeń 
telefonicznych. Aplikacja 
umożliwia użytkownikowi 
zarówno komunikację gło-
sową jak i tekstową - w tym 

Technologie dla osób niepełnosprawnych

Po urazach neurologicznych i dla dzieci z dyslekcją
Technologia otacza nas na co dzień. Ułatwia nam pracę i daje rozrywkę. Służy także osobom niepełnosprawnym, ułatwiając im życie i 
dając niezależność. W poniższym zestawieniu technologii asystujących znajdziemy między innymi inteligentny długopis, egzoszkielet do 
rehabilitacji osób po urazach neurologicznych i zestaw programów dla dzieci z dysleksją.

drugim przypadku tekst 
zostanie przetworzony na 
mowę i odtworzony roz-
mówcy. Słowa rozmówcy 
zaś zostaną przetworzone na 
tekst, który osoba niesłyszą-
ca może odczytać na ekranie. 
Pedius jest dostępny na 
urządzenia z systemem iOS 
oraz Android i umożliwia 
połączenia zarówno z nu-
merami stacjonarnymi jak 
i komórkowymi. Aplikację 
można pobrać za darmo, 
a użytkownik dostaje do 
dyspozycji 20 minut darmo-
wych rozmów miesięcznie 
z możliwością wykupienia 
dodatkowych 100 minut lub 
nieograniczonych rozmów 
na rok.

          Grid Pad
Tablet zaprojektowany 

z myślą o osobach niepeł-
nosprawnych. Tablet dzia-
ła pod kontrolą systemu 
Windows 10 i wykorzystuje 

autorskie oprogramowanie 
Grid 3, które jest dostępne 
także w języku polskim. 

Oprogramowanie to umożli-
wia komunikację tekstową 
lub w systemie AAC, korzy-
stanie z sieci społecznościo-
wych, wysyłanie i odbieranie 
e-maili, wykonywanie połą-
czeń telefonicznych, zdalny 
dostęp do komputera i stero-
wanie domowymi inteligen-
tnymi urządzeniami elek-
tronicznymi, umożliwiając 
tym samym otwieranie lub 
zamykanie drzwi, kontrolo-
wanie ogrzewania, gaszenie 
lub zapalanie świateł i nie 
tylko. Grid Pad jest dostęp-
ny w podstawowej wersji 
Grid Pad Go, w bogatszej 
wersji Grid Pad Pro, którą 
dodatkowo można przymo-
cować na przykład do wózka 
inwalidzkiego oraz Grid Pad 
Eye, która ma wszystkie 
cechy Grid Pad Pro i może 
być dodatkowo sterowana 
ruchem gałek ocznych.

          EksoGT
To opracowany przez 

firmę Ekso Bionics eg-
zoszkielet, który służy do 
rehabilitacji osób po urazach 
neurologicznych takich jak 
udar mózgu czy uszkodzenie 
rdzenia kręgowego. Urzą-

dzenie zostało zatwierdzone 
do zastosowań rehabilitacyj-
nych przez Agencję Żywności 

i Leków. EksoGT umożliwia 
szybsze stanięcie na nogi 
oraz ponowną naukę poru-
szania się i utrzymywania 
prawidłowej postawy cia-
ła. Początkowo urządzenie 
było wykorzystywane przez 
żołnierzy do noszenia cięża-
rów. Dopiero potem zostało 
zmodyfikowane, tak aby 

służyło do zastosowań me-
dycznych. Warto dodać, że 
jest to pierwszy komercyjnie 
dostępny egzoszkielet wpro-
wadzony na polski rynek. 
W Polsce rehabilitację z 
użyciem EksoGT prowadzi 
Centrum Fizjoterapii Fizjo-
fit w Gliwicach. Istnieje tak-
że możliwość wypożyczenia 
egzoszkieletu na 3 miesiące 
i ewentualnego zakupu po 
odliczeniu ceny za wypoży-
czenie.

     Exam Reader
Jest czytnikiem teks-

tu przydatnym dla osób z 
dysleksją. Urządzenie za-
projektowała firma C-Pen. 
Exam Reader skanuje dru-
kowany tekst i odczytuje go 
używając syntezatora mowy. 
Ma gniazdo słuchawkowe, 
które przyda się zwłaszcza 
w szkołach, aby nie prze-
szkadzać innym uczniom 
lub studentom. W Wielkiej 
Brytanii urządzenie zosta-
ło dopuszczone do użytku 
podczas egzaminów przez 
The Joint Council for Qua-
lifications.

    Brain in Hand
Aplikacja działająca w 

chmurze przeznaczona dla 
osób z autyzmem lub za-
burzeniami umysłowymi. 
Aplikacja ułatwia takim 
osobom codzienne funkcjo-
nowanie dzięki funkcjom 
takim, jak plan dnia czy 
porady, jak radzić sobie w 
różnych sytuacjach. Infor-
macje dostarczane przez 
aplikację są personalizowa-
ne dla każdego użytkownika. 
Brain in Hand wykorzystuje 
też system informowania o 
poziomie lęku działający na 
zasadzie trzech przycisków. 

Zielony oznacza „wszystko 
w porządku”, żółty oznacza 
„mam problem, ale nie po-
trzebuję pomocy”, a czerwo-
ny oznacza „mam poważny 
problem i potrzebuję pomo-
cy”. System ten umożliwia 
także kontakt z odpowiednią 
instytucją w celu uzyskania 
pomocy. Aplikacja Brain in 

Hand jest dostępna na urzą-
dzenia z iOS i Androidem. 
Można ją pobrać za darmo, 
ale aby z niej korzystać, 
należy wykupić dostęp do 
usługi kontaktując się z 
producentem.

    Livescribe Echo
Inteligentny długopis, 

który przyda się osobom 
z zaburzeniami procesów 
poznawczych - zwłaszcza w 
szkole. Jego dwie najważ-
niejsze funkcje to nagrywa-
nie dźwięku (na przykład 
tego co mówi nauczyciel) i 
zapisywanie wszystkiego 
co napisze lub narysuje 
użytkownik. W tym celu Li-
vescribe Echo wykorzystuje 
specjalny papier. Użytkow-
nik może odtworzyć nagra-

nia dźwiękowe bezpośred-
nio z długopisu i przejrzeć 
zapisane notatki używając 
komputera. Nagrany dźwięk 

i zapisane notatki są ze 
sobą zsynchronizowane, co 
ułatwia powtarzanie ma-
teriału. Livescribe Echo to 
bardzo przydatne narzędzie 
w edukacji, które mogą wy-
korzystać także osoby w 
pełni sprawne.

             Nessy
Zestaw programów dla 

dzieci z dysleksją, ich rodzi-
ców i nauczycieli. Programy 
te umożliwiają dzieciom 
naukę czytania i pisania. W 
odróżnieniu od innych po-
dobnych metod, dzieci uczą 
się przez zabawę. Rodzice i 
nauczyciele mogą zaś dowie-
dzieć się więcej o tym jest 
dysleksja. Nessy oferuje też 
narzędzia do monitorowania 

postępów dziecka. Dodat-
kowo dostępny jest zestaw 
aplikacji na urządzenia mo-
bilne. Aplikacje te są płatne, 
ale nie kosztują dużo i żadna 

z nich nie zawiera reklam 
ani zakupów w aplikacji.

Przemysław Rutkowski

Źródło: www.play.google.com/store

Źródło: www.exoskeletonreport.com

Źródło: www.maxiaids.com/c-pen-exam-reader-pen

Źródło: www.play.google.com/store

Źródło: www.amazon.com/Livescribe-4-GB-Echo-Smartpen

Żródło: http://www.livingmadeeasy.org.uk
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- Malowałem od naj-
młodszych lat. Jestem wy-
chowankiem Domu Dzie-
cka i już wówczas czułem 
nieodpartą chęć tworzenia 
czegokolwiek. Malowałem 
wszystko co mi do głowy 
wpadło. Były to różne fan-
tastyczne światy i wizje. 
W wieku ośmiu lub dzie-
więciu lat znalazłem się w 
rodzinie zastępczej. Moją 
prawdziwą pasją stały się 
portrety. Wystarczał mi ka-
wałek papieru. Obojętnie 
czy była to plakatówka czy 
akwarela, nie interesowało 

Niezwykły artysta ze „Słonecznego Wzgórza”

„Chciałbym pozostawić po sobie ślad”
Twierdzi, że malarstwo 
ma we krwi. Już od 
najmłodszych lat chciał 
przelewać na papier 
lub płótno wszystkie 
swoje emocje, wraże-
nia i to co mu w sercu 
grało. Waldemar Paszke 
to artysta niezwykły. 
Maluje portrety, pejza-
że, a także karykatury. 
Lubi także przelewać 
na płótno fantastycz-
ne, tylko jemu znane 
światy. Od kilkunastu 
lat jest mieszkańcem 
Domu Pomocy Społecz-
nej „Słoneczne Wzgórze” 
w Ryjewie. Wrażliwość 
na otaczający go świat, 
czego nie ukrywa, miała 
swoją cenę. 

mnie nic oprócz malowania 
portretów. W trzeciej klasie 
szkoły podstawowej moją 
pracę wysłano na konkurs 
i otrzymałem wówczas 
wyróżnienie. Mój pierwszy 
portret był mojej zastępczej 
babci świętej pamięci Ce-
linki. Pamiętam, że malo-
wałem go dwie godziny, ale 
wykonałem go perfekcyjnie 
i ode tego się wszystko 
zaczęło - wspomina Walde-
mar  Paszke.

Po odbyciu służby woj-
skowej i usamodzielnieniu 
się próbował znaleźć stałe 
zajęcie. Zajął się sto-
larstwem, 
ale serce i 
dusza pod-
powiada -
ły mu, że 
to nie jest 
jego życio-
wa ścieżka 
i los zapro-
wadził go 
na krakow-
ski rynek.

-  Zna la -
złem się pod 
sukiennicami 
i  za czą ł em 
malować por-
trety. Okaza-
ło się, że oso-
by studiujące 
sztuki piękne 
potrzebowały 

na wykonanie por-
tretu czterdzieści 
więcej minut. Ja 
potrzebowałem 
na to ok. piętna-
stu. Nie dbałem o 
pieniądze. Chcia-
łem tylko malo-
wać - twierdzi 
W a l d e -
m a r  

Paszke.
Już wtedy we znaki  

zaczęła mu się dawać 
schizofrenia. Nie kryje, 
że czasami pocieszenia 
szukał  w alkoholu, co 
mogło zakończyć się 

dla niego bardzo źle. 
Na swojej drodze spotkał 

jednak przychylnych 
mu ludzi, którzy 
doprowadzili go 
do miejsca,  w 
którym jest 
o b e c n i e . 
Mimo upły-

wu lat nadal nie interesują 
go bogactwa tego świata. 
Wystarczają mu dach nad 
głową i ciepła strawa, ale 
najważniejsze, aby pod ręką 
były płótno i farby. Nawet 
gdy zabraknie mu jakiegoś 
koloru, potrafi improwizo-
wać. Jak sam mówi, pasta 
do zębów doskonale zastą-
piła mu ostatnio białą far-
bę, której zabrakło. Cieszy 
się, że obecnie nie musi się 
martwić o płótna i farby, 
gdyż te dostaje w Domu Po-
mocy Społecznej „Słoneczne 
Wzgórze”. 

Portrety to nadal wielka 
pasja artysty, ale nie ozna-
cza to, że portretuje tylko 
ludzi. Seria „Ptasie Pastele” 
została przygotowana na  
Zlot Obywateli Rzeczypo-
spolitej Ptasiej w Słońsku. 
Obrazy można podziwiać w 
DPS w Ryjewie.

Waldemar Paszke nie 
wyobraża sobie życia bez 
sztuki. Tworzenie nadaje 
jego życiu sens.

- Nie interesują mnie 
pieniądze. One raz są, a 
innym razem ich nie ma. 
Chciałbym pozostawić po 
sobie ślad. To wszystko o 
czym marzę - podkreśla 
Waldemar  Paszke, nie-
zwykły artysta samouk ze 
„Słonecznego Wzgórza”.

                                (jk)

Zdjęcia: Tomasz Chojnacki
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Niecodzienny gość w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Prezes International Paper Kwidzyn w WTZ

Mike Bruner, prezes International Paper Kwidzyn, odwiedził siedzibę kwidzyńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach.

Mike Bruner, prezes In-
ternational Paper Kwi-
dzyn, odwiedził siedzibę 
kwidzyńskiego Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w 
Górkach. Podczas wizyty 
spotkał się z pracow-
nikami warsztatu oraz 
niepełnosprawnymi 
uczestnikami. Prezesowi 
IP towarzyszyli Sława 
Szwajkowska z Interna-
tional Paper Kwidzyn 
i Jerzy Majewski, były 
prezes IP oraz honoro-
wy ambasador powiatu 
kwidzyńskiego. 

Podczas spotkania Ka-
zimierz Gorlewicz, prezes 
Fundacji „Misericordia”, 
prowadzącej WTZ oraz Bog-
dan Muchowski, kierownik 
warsztatu, przedstawili 
zakres działalności pla-
cówki oraz źródła jej finan-
sowania. Prezes IP poznał 
także historię zabytkowego 
dworku, w którym mieści 
się warsztat. Mike Bru-
ner odwiedził wszystkie 
pracownie funkcjonujące 

w warsztacie. Rozmawiał 
z instruktorami, a także 
uczestnikami zajęć. Odwie-
dziny prezesa International 
Paper Kwidzyn nie były 
przypadkowe. Jak podkre-
ślił Kazimierz Gorlewicz, 
gdyby nie wsparcie Inter-
national Paper Kwidzyn, 
zabytkowy dworek w Gór-
kach, który jest siedzibą 

warsztatu popadłby w ru-
inę, a warsztat nie miałby 
tak znakomitych warunków 
prowadzenia rehabilitacji 
społecznej i zawodowej dla 
niepełnosprawnych miesz-
kańców powiatu kwidzyń-
skiego. Odbudowa komplet-
nie zniszczonego dworku 
trwała dwa lata. Inwestycja 
została zakończona w 2005 

r. Jej koszt przekroczył 3,2 
mln zł, w tym ponad 2 mln 
zł to środki finansowe prze-
kazane przez International 
Paper Kwidzyn. Zakład 
wybrał także firmy pro-
jektową i budowlaną oraz 
bezpośrednio nadzorował 
roboty budowlane. 

                                (jk)

Łukasz Godzik, uczestnik pracowni artystycznej zaśpiewał Love Me Tender Elvisa Presleya.

Mike Bruner odwiedził wszystkie pracownie funkcjonujące w warsztacie. Na zdjęciu: wizyta w pracowni 
ceramicznej, prowadzonej przez Annę Osial.

Goście z IP w pracowni edukacyjno-stolarskiej.

O swojej pracy w pracowni komputerowej opowiedział uczestnik Maciej Byszkowski.

Instrukotr Marian Behnke opowiedział o funkcjonowaniu pracowni wikliniarskiej

Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych 
uruchomił bezpłatną usługę 
SMSinfo. Za pomocą wiadomości 
sms PFRON będzie informował 
o ważnych wydarzeniach i ko-
munikatach Funduszu. Osoby 
zainteresowane korzystaniem 
z usługi mogą przesłać swój 
numer telefonu komórkowego 
na adres smsinfo@pfron.org.pl 
(numer należy wpisać w temacie 
wiadomości. Zgłoszone numery 
będą selektywnie autoryzowane 
telefonicznie przez pracowników 
PFRON, a następnie, bez da-
nych osobowych wprowadzane 
do bazy użytkowników usługi. 
W każdym momencie można 
zrezygnować z usługi, ponownie 
przesyłając zgłoszenie na adres 
smsinfo@pfron.org.pl (w temacie 
wpisując numer telefonu i słowo 
rezygnacja).

  Bezpłatna usługa 
       SMSinfo

Pracownicy Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Malborku 
odbywają się w każdy trzeci 
czwartek miesiąca w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie przy ulicy Grudziądz-
kiej 30 w Kwidzynie (pokój nr 
20), w godzinach 9.30-12.00. 
W trakcie dyżuru pracownicy 
Zespołu będą w pierwszej ko-
lejności przyjmować: wnioski 
o wydanie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej, wnioski o 
wydanie karty parkingowej 
oraz wydawać: legitymacje 
osoby niepełnosprawnej, kar-
ty parkingowe. Wnioski o 
wydanie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej i wydanie 
karty parkingowej oraz odbiór 
legitymacji osoby niepełno-
sprawnej, karty parkingowej 
musi być złożony i odebrany 
osobiście przez osobę niepeł-
nosprawną lub jej przedsta-
wiciela. Z uwagi na możliwość 
wysłania pocztą wniosku o 
wydanie orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności, wnioski te 
będą przyjmowane pod koniec 
dyżuru. Dyżury prowadzo-
ne w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kwidzynie nie wykluczają 
załatwiania spraw osób zainte-
resowanych w siedzibie Powia-
towego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Malbor-
ku przy ul. Armii Krajowej 70. 
Należy pamiętać, że komisje 
orzekające będą w dalszym 
ciągu odbywać się w siedzibie 
Zespołu w Malborku.

Harmonogram dyżurów 
w tym roku: 15 marca, 19 
kwietnia, 17 maja, 21 czerw-
ca, 19 lipca, 16 sierpnia, 20 
września, 18 października, 15 
listopada i 20 grudnia.

  Dyżury - orzekanie 
o niepełnosprawności



                        ul. Grudziądzka 30
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  Pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w każdy trzeci 

czwartek miesiąca prowadzą dyżury dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w siedzibie Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grudziądzkiej 30, pokój nr 20, w godzinach w godz. od 
9.30-12.00. W trakcie dyżuru pracownicy Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności 
będą w pierwszej kolejności przyjmować: wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, 
wnioski o wydanie karty parkingowej, oraz wydawać: legitymacje osoby niepełnosprawnej, karty 
parkingowe. Wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i wydanie karty parkingowej 
oraz odbiór legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej musi być złożony i odebrany 
osobiście przez osobę niepełnosprawną lub jej przedstawiciela. Z uwagi na możliwość wysłania 
pocztą wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wnioski te będą przyjmowane 
pod koniec dyżuru. 

Dyżury prowadzone w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie nie wyklu-
czają załatwiania spraw osób zainteresowanych w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności w Malborku przy ul. Armii Krajowej 70. Należy pamiętać, że komisje orzekające 
będą w dalszym ciągu odbywać się w siedzibie Zespołu w Malborku.

                                        Malbork,  ul. Armii Krajowej 70
                                         tel. 55 272 37 93 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. 55 261 34 44

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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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.
            ul. Warszawska 18, 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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            82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18
Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy 
      ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”
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Andrzej Klein z Domu 
Pomocy Społecznej w Ry-
jewie i Jan Nowakowski z 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie uzyskali taką 
samą liczbę punktów. Lo-
sowanie zdecydowało o po-
dziale pucharów. Na drugim 
miejscu turniej zakończył 
Andrzej Klein, natomiast na 
trzecim Jan Nowakowski. 

Puchary dyrektora kwidzyńskiego DPS rozdane

Czesław Matuszewski najlepszy

Czesław Matuszewski, 
mieszkaniec Domu 
Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie zwyciężył w 
turnieju warcabowym. 
Uczestnikami turnieju 
byli mieszkańcy domów 
pomocy społecznej w 
Ryjewie i Kwidzynie 
oraz niepełnosprawni 
uczestnicy kwidzyń-
skiego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. 
Warcabiści walczyli 
o Puchar Dyrektora 
Domu Pomocy Społecz-
nej w Kwidzynie.

Tuż za podium znalazł się 
Adam Cieślak (DPS Kwi-
dzyn). Puchary oraz dyplo-
my wszystkim uczestnikom 
turnieju wręczył Kazimierz 
Gorlewicz, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie. Turniej powiatowy 
pozwala wyłonić najlepszych 
z powiatu kwidzyńskiego, 
którzy powalczą w pomor-

skim turnieju warcabowym, 
który odbędzie się 5 marca w  
hali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1. 
W zawodach weźmie udział 
ok. 70 warcabistów z domów 
pomocy społecznej, a także z 
warsztatów terapii zajęcio-
wej z całego Pomorza. 

                                (jk)

Walkę o czołowe miejsca toczą Czesław Matuszewski (DPS Kwidzyn) i Andrzej Klein (DPS Ryjewo).

Warcabiści walczyli o Puchar Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Uczestnikami turnieju byli mieszkańcy domów pomocy społecznej w Ryjewie i Kwidzynie oraz niepełnosprawni uczestnicy kwidzyńskiego Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. Na zdjęciu razem z organizatorami turnieju.                                                                                                                     Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Andrzej Klein z Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie odbiera puchar z rąk Kazimierza Gorlewicza, dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie za zdobycie drugiego miejsca.

Kazimierz Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie wręcza Czesławowi Matuszewskiemu 
puchar za pierwsze miejsce.

Jan Nowakowski uzyskał taką sama liczbę punktów jak zdobywca drugiego miejsca. O miejscu zdecy-
dowało losowanie.

Turniej powiatowy pozwala wyłonić najlepszych zawodników z powiatu kwidzyńskiego, którzy powalczą 
w pomorskim turnieju warcabowym

Turniej warcabowy o Puchar Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie odbywa się co roku.


