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Mistrzostwa Bocce dla Niepełnosprawnych zorganizowano podczas Dni Kwidzyna. To już 
dziewiętnasty turniej, który tradycyjnie odbył się na stadionie miejskim. Organizator zawo-
dów to Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji. Wprawdzie rywalizacja i walka o puchary 
była bardzo zacięta, ale jak twierdzą uczestnicy turnieju, najważniejsza jest dobra zabawa.                                                                                             
                                                                                                                                                                         Czytaj na str. II               
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Organizatorem turniej to 
Kwidzyńskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji. Wprawdzie ry-
walizacja i walka o puchary 
była bardzo zacięta, ale jak 
twierdzą uczestnicy turnie-
ju, najważniejsza jest dobra 
zabawa. Pogoda dopisała i 
mimo że nad torem do bocce 
pojawiały się co chwilę ciemne 
chmury, nie spadła ani jedna 
kropla deszczu. Rywalizacja 
była bardzo wyrównana. Do 
samego końca nie było wiado-
mo kto stanie na najwyższym 

Rywalizowali podczas Dni Kwidzyna

Mistrzostwa bocce dla niepełnosprawnych 
Małgorzata Jani-

szewska i Elżbieta 
Cesarczyk zwy-
ciężyły w Mistrzo-
stwach Bocce dla 
Niepełnospraw -
n y c h .  T u r n i e j 
zorganizowano 
podczas Dni Kwi-
dzyna. To już dzie-
więtnaste mistrzo-
stwa, które odbyły 
się na torach do 
bocce na stadionie 
miejskim. 

Uczestnicy dziewiętnastych Mistrzostw Bocce dla Niepełnosprawnych, które odbyły się podczas Dni Kwidzyna.                                                                                                                                                                                                    Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

podium. Ostatecznie zwycię-
żyły Małgorzta Janiszewska 
i Elżbieta Cesarczyk, które 

udowodniły, że wózek nie 
musi być ograniczeniem w ry-
walizacji. Halina Krzyżanow-

ska i Jan Nowakowski zajęli 
drugie miejsce. Na trzecim 
miejscu zawody zakończyli 
Joanna Kuźniewska i Rado-

sław Stefanowicz. Puchar za 
czwarte miejsce trafił w ręce 
Artura Jurczaka i Radosława 
Serdackiego. Kolejne zawody 

w przyszłym roku, także pod-
czas Dni Kwidzyna. 

                                   (jk)

Walka o pierwsze miejsce: Halina Krzyżanowska i Jan Nowakowski oraz Elżbieta 
Cesarczyk i Małgorzata Janiszewska. 

Na torze do bocce Piotr Baran.O punky walczą Magdalena Ginter i Joanna KuźniewskaWbrew pozorom bocce wymaga koncentracji i wielu godzin ćwiczeń, aby osiągnąć dobre wyniki. Rzuca Szymon Szpociński.
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W turnieju zwyciężyły Małgorzta Janiszewska i Elżbieta Cesarczyk.

Halina Krzyżanowska i Jan Nowakowski z pucharami za zajęcie drugiego miejsca. 

Na trzecim miejscu zawody zakończyli Joanna Kuźniewska i Radosław Stefanowicz. 

Tuż za podium zawody zakończyli Artur Jurczak i Radosław Serdacki.

Artur Jurczak i Radosław Serdacki oraz Elżbieta Cesarczyk i Małgorzata Janiszewska podczas walki o półfinał.

O jak najlepsze miejsce walczą Piotr Michałek i Czesław Matuszewski Rzut Aleksandry Kozikowskiej
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Imprezę poprowadzili Bog-
dan Muchowski, kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Kwidzynie i Wan-
da Masalska-Szymanek, 
psycholog WTZ. Bogdan 
Muchowski przypomniał 
historię warsztatu i podzię-
kował rodzicom i opieku-
nom za wsparcie. Podczas 
pikniku wspomniano tak-
że zmarłych uczestników i 
instruktorów. Rodzicom i 
opiekunom, którzy w sposób 
szczególny angażowali się i 
angażują nadal w działal-
ność warsztatu, wręczono 
specjalne podziękowania. 
Nie zabrakło słodkiego po-
częstunku oraz kiełbasek z 
grilla. Czas umiliły wystę-

Piknik na 25-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie

Podziękowano rodzicom i opiekunom
Piknik dla rodzi-

ców, opiekunów i 
uczestników rozpo-
czął tegoroczne ob-
chody 25-lecia utwo-
rzenia Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie. W im-
prezie, która odbyła 
się w parku przy za-
bytkowym dworku 
w Górkach, w gmi-
nie Kwidzyn, wzięło 
udział ok. 140 osób, 
w tym wolontariusze 
wspierający od lat 
działania warsztatu.

py uczestników. Rodzice i 
opiekunowie opowiadali o 
znaczeniu warsztatu i jego 
wpływie na niepełnospraw-
nych uczestników. 

W październiku odbędzie 
się konferencja, podczas 
której omówione zostanie 
między innymi znaczenie 
warsztatów terapii zajęcio-

wej dla rehabilitacji społecz-
nej i zawodowej. Podsumo-
wana będzie także 25-letnia 
działalność kwidzyńskiej 
placówki.

Warsztat Terapii Zajęcio-
wej powstał 1 październi-
ka 1993 roku. Początkowo 
zajęcia prowadzone były w 
trzech pracowniach w Domu 

Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie. Uczestniczyły w nich 
22 osoby. Od 2004 roku pro-
wadzeniem warsztatu zajęła 

się kwidzyńska Fundacja 
„Misericordia”. Obecnie w 
zajęciach terapeutycznych, w 
ośmiu pracowniach, uczest-

niczy 47 niepełnosprawnych 
osób z całego powiatu kwi-
dzyńskiego.

                                   (jk)

W parku przy zabytkowym dworku w Górkach odbył się piknik z okazji 25-lecia kwidzyńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dla rodziców i opiekunów zatańczyli uczestnicy WTZ.  

Imprezę poprowadzili Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie i Wanda Masalska-Szymanek, psycholog WTZ. W pikniku zorganizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach, uczestniczyło ok. 140 osób.

Z okazji 25 lat funkcjonowania warsztatu nie mogło zabraknąć podziękowań dla rodziców, którzy angażują się w funkcjonowanie placówki.
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Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie podziękowali rodzicom za ich wsparcie.

Podziękowania dla wolontariuszy wspierających Warsztat Terapii Zajęciowej.

Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, dziękując rodzicom i opiekunom, stwierdził, że bez ich wsparcia funkcjonowanie warsztatu 
byłoby niemożliwe.

Piknik był okazją do rozmów nie tylko na temat warsztatu.  Uczestnicy wiele tygodni spędzili na przygotowaniu pokazu tanecznego dla rodziców.                                              Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Organizacja pikników dla rodziców i opiekunów to już warsztatowa tradycja. Odbywają się nie tylko z okazji rocznic .

Podczas pikniku nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla.

Wokalny występ uczestników warsztatu.



                        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 Kwi-
dzynie nie wykluczają 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 kwidzyń-
skiego. 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 cho-
rych 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 fryzjerski 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 niepełnosprawnych (winda, 
podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortopedyczny i pomocniczy). Odpoczynkowi i rekre-
acji sprzyjają skwery zielone z oczkiem wodnym oraz altany. Przyjazna atmosfera domu 
zapewnia mieszkańcom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą 
odwiedzić dom. Bliższych informacji udziela Anna Flader, pracownik socjalny. 

Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostka organi-
zacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psychicznie 
chorych i niepełnosprawnych 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 mieszkańców 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 Społecz-
nej 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 związane 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 mię-
dzy 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 
- 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 s³abowidz¹cych. 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 poniedział-
ki 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 
rozwiązywaniu różnych problemów, z którymi 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

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 ra-
mach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, 
zawodowych i rodzinnych domów dziecka”. Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć 
w spotkaniach mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie oraz telefoniczne. 

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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Tel. 55 646 18 00 lub 783 292 055

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.

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna



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, czwartki i pi¹tki od 13.00 do 14.00. Le-
karstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób z całościowymi zaburze-
niami rozwojowymi oraz ich rodzin i wychowawców. Stowarzyszenie prowadzi działania 
obejmujące bezpośrednią pomoc terapeutyczną, udziela wsparcia, jak również organizuje 
szkolenia i konsultacje dla rodziców, wychowawców i innych osób mających styczność z 
osobami z autyzmem. 

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z problemem własnym lub wy-
stępującym w rodzinie, związanych z uzależnieniem, 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 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 abstynencji w życiu codziennym, spę-
dzanie 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 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).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Szkoła zajmuje się kształceniem, wychowaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznymoraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 
autyzmem. Praca z dzieckiem odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, 
opracowane dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 2017/2018 to: 
Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Oddział Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dla młodzieży z lekkim upośledzeniem 
umysłowym szkoła zapewnia możliwość kontynuowania kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
znajdującej się obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie w kierunkach: cukiernik, 
kucharz małej gastronomii i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledze-
niem 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 niepełnosprawnościami) 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 okreso-
wą 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).

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. Zapewnia między innymi rehabilitację 
ruchową, zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, stymulację 
widzenia, zajęcia grupowe stymulujące rozwój małego dziecka oraz konsultacje medyczne.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjalistycznych peryferii komputerowych i 
urządzeń wspomagających porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z ciężkimi 
zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla 
porozumiewania się. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie jest 
wydawcą wielu podręczników oraz innych publikacji, z których korzystają nauczyciele oraz rodzice. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

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. Prowadzeniem placówki 
zajhmuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie. 

                            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 +”

e-mail: iwetka1974@wp.pl, tel. 603 969 555.
            ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                   stowarzyszeniesnoa@gmail.com

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna
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Koncert Uwielbienia i zbiórka charytatywna w Ryjewie 

Koncert Uwielbie-
nia połączony z cha-
rytatywną zbiórką 
pieniędzy dla pogo-
rzelców został zor-
ganizowany w Ryje-
wie. To już czwarty 
koncert, kóry odbył 
się podczas święta 
Bożego Ciała. Jego 
organizatorem jest  
ks. Krzysztof Sę-
kuła,  proboszcz 
parafii bł. Michała 
Kozala. Tym razem 
podczas imprezy 
zbierano datki na 
rzecz dwóch rodzin 
z gminy Ryjewo, 
które straciły cały 
swój dobytek w wy-
niku pożaru. 

Zbierali pieniądze dla pogorzelców

W organizację imprezy 
włączył się samorząd gminy 
Ryjewo, Ochotnicza Straż 
Pożarna, Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Dom Pomo-
cy Społecznej „Słoneczne 
Wzgórze”.

- Nasz udział w zbiórce 
pieniędzy miał szczególne 
znaczenie, gdyż ofiarami 
pożaru są pracownicy domu. 
Z inicjatywą wspólnej or-
ganizacji imprezy wystąpił 
pan Kazimierz Gorlewicz, 
dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej. Pracownicy przygo-
towali stoiska, na których 
serwowano ciasta, napoje, 
pyszny domowy bigos, chleb 
ze smalcem, a zebrane przy 
okazji pieniądze przezna-
czono w całości na pomoc po-

gorzelcom. Było też stanowi-
sko medyczne. Chętni mogli 
zmierzyć poziom cukru we 
krwi oraz dokonać pomiaru 

ciśnienia tętniczego. Dla 
dzieci przygotowane zostało 
stanowisko do rysowania i 
zdobienia twarzy barwny-

Z inicjatywą wspólnej organizacji imprezy wystąpił Kazimierz Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej. Pracownicy domu przygotowali 
stoiska, na których serwowano między innymi ciasta, napoje i bigos. Był także kącik medyczny.

Dorota Marciniak z Kwidzyna pieniądze uzyskane ze sprzedaży waty cukrowej przekazała na rzecz 
ofiar pożaru. 

Koncert Uwielbienia połączony z charytatywną zbiórką pieniędzy dla pogorzelców został zorganizowany w Ryjewie. To już czwarty koncert zorganizowany podczas święta Bożego Ciała przez ks. Krzysztofa Sękułę, proboszcza parafii bł. Michała Kozala. 

Zebrane pieniądze przeznaczone zostały w całości na pomoc pogorzelcom.                                                  

Podczas imprezy ks. Krzysztof Sękuła, Sławomir Słupczyński, wójt gminy Ryjewo oraz Tomasz Chojnacki z Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie przeprowadzili 
licytację. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany ofiarom pożaru.                                                                                          Zdjęcia: archiwum DPS Ryjewo

mi malunkami - twierdzi 
Ewelina Dysko z Domu Po-
mocy Społecznej „Słoneczne 
Wzgórze” w Ryjewie.

Podczas imprezy ks. 
Krzysztof Sękuła, Sławomir 
Słupczyński, wójt gminy Ry-
jewo oraz Tomasz Chojnacki 
z Domu Pomocy Społecznej 
w Ryjewie przeprowadzili 
licytację. Dochód ze sprze-
daży zostanie przekazany 
ofiarom pożaru. 

Frekwencja dopisała 
mimo że tego dnia było bar-
dzo gorąco.

- Uczestnicy imprezy bar-
dzo spontanicznie i radośnie 
bawili się podczas koncer-
tu, chętnie też kupowali 
artykuły spożywcze, nie 
żałując grosza na zbiórkę 
dla pogorzelców. Zebrane 
środki zostały komisyjnie 

przeliczone i zostaną prze-
kazane poszkodowanym 
rodzinom - zapowiada Ewe-
lina Dysko.  

Zebrano łącznie ponad 3,9 
tys. zł. Środki zostały po-
dzielone między poszkodo-
wane rodziny. Organizację 

imprezy wsparli sponsorzy. 
Szczególne podziękowania 
skierowano do Doroty Mar-
ciniak z Kwidzyna, która 
sprzedawała watę cukrową, 
a zebrane pieniądze przeka-
zała na rzecz ofiar pożaru.        

                                 (op)


