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Sześć trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych trafiło do osób niepełnosprawnych w Kwidzynie. Wszystkie pochodzą z wypożyczalni, 
którą otworzyło w Kwidzynie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” razem z Fundacją EcoTextil. Przedsięwzięciu partne-
ruje Polski Czerwony Krzyż. Rowery kupiono za pieniądze pochodzące z recyklingu odzieży.                                             Czytaj na str. II   Czytaj na str. II          
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Rower dla niepełnosprawnego

Pierwsza taka wypożyczalniaPierwsza taka wypożyczalnia
Sześć trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych trafiło do osób niepełnosprawnych w Kwi-

dzynie. Wszystkie pochodzą z wypożyczalni, którą otworzyło w Kwidzynie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Autyzmem �SNOA� razem z  Fundacją EcoTextil. Przedsięwzięciu partneruje 
Polski Czerwony Krzyż. Rowery kupiono za pieniądze pochodzące z recyklingu odzieży.

Wypożyczalnię uroczyście 
otworzyli Iweta Jabłońska, 
prezes Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób z Autyzmem 
�SNOA� oraz Tomasz Trzos, 
koordynator akcji Tekstylia 
w Pomorskim Oddziale Okrę-
gowym Polskiego Czerwonego 
Krzyża. W otwarciu wzięli 
między innymi udział Piotr 
Widz, wiceburmistrz Kwi-
dzyna i Bogdan Muchowski, 
kieriwnik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie.

- Otwieramy w Kwidzy-
nie wypożyczalnię rowerów, 
które zostały ufundowane z 
recyklingu odzieży pozyskanej 
na terenie miasta Kwidzyna. 
Program wdrażamy od roku. 
Mamy umowę z Urzędem Miej-
skim w Kwidzynie na zbiórkę 
odzieży. Chcemy pokazywać, 
że środki pozyskane ze zbiórki 
odzieży trafiają do mieszkań-
ców. Dzięki realizacji  projektu 
otwieramy kolejną już wy-
pożyczalnię w województwie 
pomorskim. Rowery, które 
będą wypożyczane są warte 
ok. 13 tys. zł. Przekazujemy 
nieodpłatnie sześć rowerów 
dla różnych grup wiekowych. 

Trzy z nich przeznaczone są 
dla osób dorosłych, dwa dla 
dzieci i młodzieży i jeden mały 
rower dla najmłodszych dzieci. 
W zależności od zainteresowa-
nia będziemy rozwijali naszą 
działalność w Kwidzynie - za-
powiada Tomasz Krzos.

Iweta Jabłońska, prezes Sto-
warzyszenia Na Rzecz Osób z 
Autyzmem �SNOA� cieszy się, 
że po miesiącach starań udało 
się pozyskać rowery.

- Chciałam pozyskać rowe-
ry z myślą o stowarzyszeniu 
i oczywiście moim synu z 
autyzmem, który nie będzie 
nigdy jeździł na zwykłym 
rowerze. Zależało mi na ro-
werach trójkołowych. Przez 
rok czasu zastanawiałam 
się, jak je pozyskać, próbując 
między innymi pisać projekt. 
Ktoś mi podpowiedział, że jest 
Fundacja Eco Textil, która 
udostępnia rowery poprzez 
wypożyczalnie. Weszłam na 
ich stronę i skontaktowa-
łam się. Sprawy potoczyły się 
błyskawicznie. Nie minęły 
dwa tygodnie i rowery do nas 

dotarły. Ponieważ pracuję z 
osobami niepełnosprawnymi, 
nie tylko z autyzmem, posta-
nowiliśmy, że nie będziemy 
wypożyczać rowerów jednost-
kowo, ale udostępnimy je or-
ganizacjom, które działają na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 
W ten sposób skorzysta z nich 
większa liczba osób niepełno-
sprawnych  - twierdzi Iweta 
Jabłońska.

Jeden z rowerów trafił do 
Fundacji �Misericordia� w 
Kwidzynie, prowadzącej War-
sztat Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie.

Paulina Fajtek z Fundacji 
Eco Textil zaprasza do współ-
pracy wszystkich zaintereso-
wanych.

- Szukamy fundacji, orga-
nizacji pozarządowych, szkół 
specjalnych, jednostek sa-
morządowych w miastach 
powiatowych, które dysponują 
odrobiną miejsca, czasu oraz 
chęci do prowadzenia punktu 
wypożyczeń rowerów. Wypoży-
czalnia jest całkowicie bezpłat-
na, zarówno wypożyczający 
jak i partnerzy fundacji nie 
ponoszą żadnych kosztów 
związanych z korzystaniem z 
rowerów - informuje Paulina 
Fajtek.  

Dodaje, że przyczynić się 
do wsparcia działalności fun-
dacji może każdy, oddając 
niepotrzebne ubrania do kon-
tenerów z logo PCK lub Eco 
Textil. 

                                     (jk)

Sześć trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych trafiło do osób niepełnosprawnych w Kwidzynie. Wszystkie pochodzą z wypożyczalni, którą otworzyło w Kwidzynie 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem �SNOA� we współpracy z Fundacją EcoTextil. Partnerem przedsięwzięcia jest Polski Czerwony Krzyż.

Uroczystego otwarcia wypożyczalni dokonali Iweta Jabłońska, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem �SNOA� 
oraz Tomasz Trzos, koordynator akcji Tekstylia w Pomorskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uczestnicy otwarcia pierwszej w Kwidzynie wypożyczalni rowerów dla osób niepełnosprawnych.

Radosnych, pogodnych Radosnych, pogodnych 
Świąt WielkanocnychŚwiąt Wielkanocnych
Radość, miłość i nadzieja 
przeplatają się w ser-
cach i umysłach, 
w tym wyjątko-
wym czasie, który 
jednocześnie inspiruje 
i skłania do zadumy. 
Wielkanoc przypomina nam, że można 
pokonać wszystkie, pozornie tylko nie-
przekraczalne bariery i zdobyć rzekomo 
nieosiągalne szczyty. Święty Jan Paweł 
II powiedział, że: pamięć o przeszło-
ści oznacza zaangażowanie w przy-
szłość, zatem angażujmy się całym 
sercem w budowanie przyszłości, która 
da radość i spełnienie nie tylko naszym 
bliskim i przyjaciołom, ale także tym, 
którzy oczekują naszego wsparcia, 
dobrego słowa i podzielenia się naszą 
radością i miłością. Niech Święta Wiel-
kanocne obdarzą wszystkich mocą osią-
gania tego, co podobno nieosiągalne. 
Wspaniałych, niepowtarzalnych, wyjąt-
kowych Świąt Wielkanocnych w gronie 
rodziny i bliskich życzą mieszkańcom 
powiatu kwidzyńskiego:   
Zarząd i Rada Fundacji „Misericordia”, 
pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej Kwidzynie, z siedzibą w Górkach.
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Pożegnaliśmy Jana Rentflejsza
Odszedł od nas Jan Rentflejsz, nauczyciel, wieloletni instruktor pracowni wikliniar-

skiej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. Przez wiele lat związany był z dawnym 
Technikum Wikliniarskim w Kwidzynie. Zarówno w szkole, jak i Warsztacie Terapii 
Zajęciowej dzielił się wiedzą i uczył kolejne pokolenia trudnego, ale dającego ogromną 
satysfakcję ginącego zawodu wiklinarza, przyczyniając się do jego zachowania.

Panie Janku, 
nasz kolego i instruk-

torze! Pracowałeś przez 
11 lat w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie, od 
1993 roku, w pracowni wikli-
niarskiej. Poświęciłeś ten czas 
osobom niepełnosprawnym, 
stając się dla nich mistrzem, nie 
tylko zawodu, ale także życia. 
Pamiętamy, że przecież jeszcze 
nie tak dawno temu z surowej 
wikliny wykonywałeś różnego 
typu wyploty, nadając wyro-
bom piękne kształty. Kształ-
towałeś nie tylko wiklinę, ale 
także ludzi, którym poświęca-
łeś swój czas, mimo że mogłeś 
go spokojnie spędzać w zaciszu 
własnego domu będąc już na 
emeryturze nauczycielskiej. 
Postanowiłeś jednak podjąć 
wyzwanie, które wcale nie 
miało być ostatnim i pomagać 
tym, których los doświadczył 
niepełnosprawnością. To było 
trudne wyzwanie, któremu 
jednak sprostałeś, ucząc, 
wychowując i dając niepeł-
nosprawnym mieszkańcom 
naszego powiatu nadzieję na 
lepszą przyszłość. 

Zawsze pogodny, pełen 

optymizmu i nieustannie 
snujący plany na przyszłość, 
utwierdzałeś nas w przeko-
naniu, że należy cieszyć się 
życiem, nie zapominając jed-
nak o tych, którzy potrzebują 
wsparcia. Wiemy, że trudno 
będzie wypełnić pustkę, jaka 
powstała po Twoim odejściu. 

Pozostawiłeś tutaj kolegów, 
przyjaciół i rodzinę . Pozostaje 
nam łączyć się z nimi w bólu i 
cierpieniu oraz obiecać, że pa-
mięć o Tobie będzie zawsze w 
naszych umysłach i sercach, 
a pracownia wikliniarska w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Górkach, już na zawsze 

będzie się łączyć z Twoją 
osobą. 

Panie Janku, grono osób 
niepełnosprawnych i pra-
cowników Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Kwidzynie, 
z siedzibą w Górkach,  dzię-
kuje Ci, że byłeś z nami. 

Wioletta Maćkowiak z Kwidzyna potrzebuje wsparciaWioletta Maćkowiak z Kwidzyna potrzebuje wsparcia

Potrzebna pomoc dla Anny Rykaczewskiej Potrzebna pomoc dla Anny Rykaczewskiej 

Anna Rykaczewska z Kwidzyna choruje na stward-
nienie rozsiane. Jej samodzielne życie zależy nie 
tylko od całorocznej rehabilitacji, ale także od kosz-
townych leków. Każdy kto chciałby pomóc Annie Ry-
kaczewskiej może to zrobić wpłacając pieniądze na 
subkonto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. 

         Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
                      Santander Bank Polska SA
           65 1090 1665 0000 0001 0373 7343
         z dopiskiem: dla Anny Rykaczewskiej

Religijne pieśni dla św. Jana Pawła II

Ku chwale Ojca ŚwiętegoKu chwale Ojca Świętego
Dzieci i młodzież 

korzystający z pla-
cówek wsparcia 
dziennego nigdy 
się nie nudzą. W 
placówce przy ul. 
Hallera w Kwi-
dzynie został zor-
ganizowany kon-
cert poświęcony 
pamięci św. Jana 
Pawła II. Placów-
ki funkcjonują w 
ramach Stowarzy-
szenia Rodzin Ka-
tolickich.

Religijne pieśni ku chwale 
Ojca Świętego zaśpiewali 
uczestnicy zajęć prowadzo-
nych w placówce.

Placówki wsparcia dzien-
nego funkcjonują w ramach 

Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich. Zapewniają pomoc w 
nauce i odrabianiu prac domo-
wych, organizują czas wolny, 
rozwijają zainteresowania, 
między innymi taneczne, wo-
kalne, teatralne i sportowe. 
Są także organizatorem wy-
poczynku, w tym półzimowisk 

oraz półkolonii, wycieczek 
oraz rajdów. Odbywają się w 

Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie dzia-
łają od poniedziałku do piątku przy ul. Hallera 5 
(godz. 12.00-17.00), ul. Miłosnej 1 (w godz. 14.30-
18.30, dzieci dowożone są busem) oraz przy ul. 
Braterstwa Narodów 59 (w godz. 12.00- 17.00).

nich również zajęcia socjote-
rapeutyczne.                   (jk)

W placówce wsparcia dziennego przy ul. Hallera w Kwidzynie został zorganizowany koncert poświęcony pamięci św. Jana Pawła II. 

         Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
                      Santander Bank Polska SA
           65 1090 1665 0000 0001 0373 7343
         z dopiskiem: dla Anny Rykaczewskiej
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Przedświąteczne kiermasze w �Liwie�

Stoiska pełne świątecznych ozdóbStoiska pełne świątecznych ozdób
Pisanki, koguciki, 

zajączki, stroiki, 
wiklinowe koszyki i 
wiele innych wyro-
bów zapełniło sto-
iska Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w 
Kwidzynie podczas 
przedświątecznych 
kiermaszów wielka-
nocnych. Oryginal-
ne świąteczne ozdo-
by, a także przed-
mioty codziennego 
użytku, wykona-
ne podczas zajęć 
prowadzonych dla 
n iepe łnospraw-
nych mieszkańców 
powiatu kwidzyń-
skiego, można było 
kupić w Centrum 
Handlowym �Liwa� 
w Kwidzynie.

Przygotowane zostały także 
atrakcje dla najmłodszych. 
Dziećmi, które podczas kier-
maszu malowały świąteczne 
ozdoby, opiekowały się harcer-
ki z 68 Drużyny Harcerskiej 
�Wesołe Włóczęgi� działającej 
w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Kwidzynie. 
Kiermasze przedświąteczne 
organizowane są od 25 lat 
przez kwidzyński Warsztat 
Terapii Zajęciowej przed Wiel-
kanocą i Bożym Narodzeniem. 
Dochód ze sprzedaży wszyst-
kich wyrobów przeznaczany 
jest w całości na rehabilitację 
zawodową i społeczną niepeł-

nosprawnych uczestników 
warsztatu. Współorganizato-
rzy przedświątecznego kier-
maszu to Centrum Handlowe 
�Liwa� oraz Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy im. 
Janusza Korczaka.

Siedziba kwidzyńskiego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
znajduje się w zabytkowym 
dworku w Górkach, w gminie 
Kwidzyn. Od stycznia 2004 
roku prowadzi go kwidzyńska 

Fundacja �Misericordia�. Pod-
czas zajęć niepełnosprawni 
mieszkańcy powiatu kwidzyń-
skiego zdobywają wiele umie-
jętności, które przydają się w 
życiu codziennym, ale przede 
wszystkim w przyszłej pracy 
zawodowej. W warsztacie 
funkcjonuje dziewięć specja-
listycznych pracowni: terapii 
życia codziennego, plastyczna, 
ceramiczna, artystyczna, edu-
kacyjno-stolarska, komputero-

wa, wikliniarska, redakcyjna, 
ogrodniczo-gospodarcza oraz 
gabinet rehabilitacji. Obecnie 

w zajęciach terapeutycznych 
uczestniczy 47 osób. Warsztat 
Terapii Zajęciowej funkcjonu-

je od poniedziałku do piątku, 
w godz. 7.00-15.00. 

                                     (jk)

Oryginalne świąteczne ozdoby, a także przedmioty codziennego użytku, wykonane podczas zajęć prowadzonych dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, można było kupić w Centrum Handlowym �Liwa� w Kwidzynie.                       Zdjęcia: JK
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                            ul. Hallera 5ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm               e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl                        pcprkwidzyn@o2.pl  

Placówki wsparcia dziennego funkcjonują w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katoli-
ckich. Zapewniają pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, organizują czas wolny, 
rozwijaj1 zainteresowania, w tym taneczne, wokalne, teatralne i sportowe. Placówki 
wsparcia dziennego są także organizatorem wypoczynku, między innymi półzimowisk, 
półkolonii, wycieczek oraz rajdów. Odbywają się w nich również zajęcia socjoterapeu-
tyczne. W placówkach zapewniane jest też wsparcie wychowawcze, oparte na stałej 
współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka. Placówki 
działająw trzech miejscach na terenie Kwidzyna.

                                               
                                                 ul. Hallera 5, od 12.00 do 17.00 
                                                ul. Miłosna 1, od 14.30 do 18.30 
                                                  (dzieci dowożone są busem).
                                   ul. Braterstwa Narodów 59, od  12.00 do 17.00
                                (wszystkie placówki funkcjonują od poniedziałku do piątku)

                                      Stowarzyszenie Rodzin KatolickichStowarzyszenie Rodzin Katolickich
                                                        82-500 Kwidzyn                                                         82-500 Kwidzyn 
                                              ul. Braterstwa Narodów 59                                               ul. Braterstwa Narodów 59 
                                                      tel. 55 279 70 13                                                      tel. 55 279 70 13
                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl

  Placówki wsparcia dziennego w KwidzyniePlacówki wsparcia dziennego w Kwidzynie

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

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

Dom Pomocy Społecznej w RyjewieDom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej w KwidzynieDom 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 nauczycielom w wyborze kie-
runku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, związanej 
z wychowaniem i kształceniem. 

                                             Malbork, Malbork,  ul. Armii Krajowej 70ul. Armii Krajowej 70
                                                                                                      55 247 26 96 i 55 272 80 8055 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
IInteresanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. nteresanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w KwidzyniePoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

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 obywatelskieSenioralne poradnictwo obywatelskie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 02 20Miejsko-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 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 Ryjewie, ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82Gminny 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 26Miejski 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 47Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

Ośrodki pomocy społecznejOśrodki pomocy społecznej

                                            ul. Grudziądzka 8ul. Grudziądzka 8
                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl
                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl
                                            Filia w Prabutach                                            Filia w Prabutach
                                  ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16                                  ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16

Dyżury interwencyjne: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:Konsultacje psychologiczne: wtorki w godz. 14.00-18.00, piątki, w godz. 10.00-12.00. 
Psychoterapia indywidualna, krótkoterminowa:Psychoterapia indywidualna, krótkoterminowa: czwartki, w godz. 15.00-17.00, piątki, 
w godz. 12.00-14.00 (po uprzednim umówieniu się). 
Porady prawne:Porady prawne: poniedziałki, w godz. 15.00-17.00 (po uprzednim umówieniu się).
Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności wychowawczych Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności wychowawczych 
i społecznych i społecznych (po uprzednim umówieniu).

   ul. Chopina 26, (pokoje 201/202, II piętro)ul. Chopina 26, (pokoje 201/202, II piętro)
               82-500 Kwidzyn               82-500 Kwidzyn
                 tel. 512 909 991                 tel. 512 909 991
     e-mail: oik.kwidzyn@gmail.com     e-mail: oik.kwidzyn@gmail.com

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w KwidzynieOśrodek 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 KwidzynieZespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

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

        Tel. 55 279 37 21,Tel. 55 279 37 21,
e-mail:  dom@dpskwidzyn.ple-mail:  dom@dpskwidzyn.pl

www.fundacjamisericordia.pl 17.04.19 VI

Tel. 55 646 18 00 lub 783 292 055Tel. 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

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o NiepełnosprawnościPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00



Stowarzyszenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze�Stowarzyszenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze�
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Donimirskich 6, Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Donimirskich 6, 
                             82-420 Ryjewo                             82-420 Ryjewo
           tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57            tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57 
                 www.sps.ryjewo.fm.interia.pl                 www.sps.ryjewo.fm.interia.pl

                    Fundacja �Misericordia� Fundacja �Misericordia� 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 KwidzynWarsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                             tel./fax: 55 279 3564                             tel./fax: 55 279 3564
                                        www.fundacjamisericordia.plwww.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 KwidzynieStacja 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 18aul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04                             tel. 55 646 44 04

              Stowarzyszenie Klub AbstynentaStowarzyszenie Klub Abstynenta
           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)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-Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu codziennym, spę-
dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja 
z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, 
instytucjami, w zakresie profilaktyki alkoholowej. 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”Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w KwidzyniePrzychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowejWarsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub AbstynentaStowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od UzależnieńPunkt 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 95Telefon i faks: 55 277 16 95
      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

                               ul. Ogrodowa 6 ul. Ogrodowa 6          
          Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
         www.soswkwidzyn.edupage.org         www.soswkwidzyn.edupage.org
         e-mail: zss@powiatkwidzynski.pl         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:Domy dla Dzieci:
                                                    Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w KwidzynieDom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                        Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie                        Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie
                            tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja)                             tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) 

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).

Placówki opiekuńczo-wychowawczePlacówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Zespół Szkół Specjalnych w KwidzynieZespół 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 KwidzynieSamodzielny 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 PorozumiewaniaStowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

Hospicjum Kwidzyñskie �w. 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 ul. Malborska 18 
             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Hospicjum Kwidzyńskie św. WojciechaHospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

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

                     ul. Grudzi¹dzka 6ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26                       tel. 55 646 16 26

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

Ośrodki adopcyjneOśrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w GdańskuOśrodek Adopcyjny w Gdańsku  
ul. Hallera 14, ul. Hallera 14, 

tel. (58) 326 84 30 do 36tel. (58) 326 84 30 do 36
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Grali w tysiąca w kwidzyńskim DPS

Halina Krzyżanowska najlepszaHalina Krzyżanowska najlepsza
Halina Krzyża-

nowska wygrała w 
turnieju karcianym  
tysiąca zorganizo-
wanym w Domu Po-
mocy Społecznej w 
Kwidzynie. Zwycięż-
czyni turnieju uzy-
skała 962 punkty. 
Mieszkańcy domu 
walczyli o Puchar 
Kierownika Działu 
Opiekuńczo-Tera-
peutycznego DPS.

Na drugim miejscu turniej 
zakończył Jan Piotrowski 
z 926 punktami, natomiast 
trzecie miejsce zdobyła Ja-
dwiga Pokora (854 pkt.). 
Czwarty w zawodach był 
Czasław Matuszewski (831 
pkt.). Piąte miejsce zajęła 
Teresa Kępska (782 pkt.). 

Puchar oraz nagrody dla 
wszystkich uczestników tur-
nieju wręczyła Krystyna 

Chodara, kierownik Działu 
Opiekuńczo-Terapeutycz-
nego w Domu Pomocy Spo-

łecznej w Kwidzynie. Nad 
prawidłowym przebiegiem 
rozgrywek czuwali ks. Prze-

mysław Demski, sędzia głów-
ny zawodów i Jan Nowakow-
ski, sędzia techniczny. O 
stronę organizacyjną zadbały 
Wiesława Cichowicz i Kamila 
Gierczyńska.

Mieszkańcy kwidzyńskiego 
DPS uczestniczą w turnie-
jach Regionalnej Ligi Karcia-

Halina Krzyżanowska wygrała w turnieju karcianym 1000. Puchar  wręcza Krystyna Chodara, kierownik 
Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Od lewej: Kamila Gierczyńska, Krystyna Chodara, kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego oraz 
ks. Przemysław Demski, sędzia główny zawodów.

Mieszkaćy domu walczyli o Puchar Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                             Zdjęcia: JK

Uczestnicy i organizatorzy turnieju o Puchar Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego DPS 

Dla wielu mieszkańców domów pomocy społecznej gra w tysiąca jest bardzo popularną formą spędzania czasu. 

Mieszkańcy kwidzyńskiego DPS regularnie uczestniczą turniejach karcianych 1000.

nej tysiąca. Idea stworzenia 
ligi narodziła się w Domu 
Pomocy Społecznej w Rudnie 
na początku lat 90. Dla wielu 
mieszkańców domów pomocy 
społecznej gra w tysiąca jest 
bardzo popularną formą spę-
dzania czasu. 

                                   (jk)
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