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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO               04.12.19 r.  Nr 254 ROK 15 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach zaprasza na dwa kiermasze przedświątecz-
ne do Centrum Handlowego „Liwa”. Pierwszy kiermasz odbędzie się 6 grudnia (piątek) w godz. 13.00-18.00, 
natomiast drugi 7 grudnia (sobota) w godz. 10.00-15.00. Podczas kiermaszów będzie można kupić ozdoby 
świąteczne ręcznie wykonane podczas zajęć prowadzonych w kwidzyńskim WTZ.                               str. V

Fot. Jacek Kluczkowski
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Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, wyko-
nany podczas zajęć prowadzonych w Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. WTZ 
prowadzi Fundacja „Misericordia” w Kwidzynie.  

                    Górki 4  82-500 Kwidzyn
                 tel./faks  55 279 35 64
             e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
          www.fundacjamisericordia.pl

Sprawdzian Umiejętności Informatycznych Uczestników WTZ

Drugie miejsce kwidzyńskiego warsztatu
Reprezentacja kwidzyńskiego WTZ zajęła drugie miejsce podczas Sprawdzianu Umiejętności Informatycznych Uczestni-

ków Warsztatów Terapii Zajęciowej, który odbył się w Elblągu. Tym samym uczestnicy warsztatu w Kwidzynie powtórzyli 
swoje osiągnięcie sprzed dwóch lat. Czwarte miejsce zajęła reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie.

Konkurs odbył się w Ze-
spole Szkół Mechanicznych 
w Elblągu. Jego organiza-
torem jest Warsztat Terapii 
Zajęciowej przy Stowarzy-
szeniu „Tacy sami”. Współ-
organizator to Zespół Szkół 
Mechanicznych w Elblągu. 
Sprawdzian odbywa się co 
dwa lata. Do jego udziału 
zapraszane są warsztaty, w 
których funkcjonują pracow-
nie informatyczne. Według 
organizatora sprawdzian  
to okazja do porównania 
wiedzy zdobytej w trakcie 
zajęć, a także do wymiany 
doświadczeń instruktorów. 

- Nasz warsztat repre-
zentowali Przemysław Rut-
kowski, Łukasz Sobczuk i 
Rober Zwierzyński. Zadanie 
polegało na przygotowaniu 
prezentacji multimedialnej. 
Uczestnicy musieli jednak 
wykonać prace zgodnie z 
wymogami, które określili 
organizatorzy, dotyczącymi 
tekstu czy wielkości zdjęć. 
Nasi uczestnicy poradzili so-
bie znakomicie. Nie udało się 
nam tylko pokonać drużyny 
z Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej przy Stowarzyszeniu 

„Tacy sami”, organizatora 
sprawdzianu. Przygotowy-
waliśmy się do tego konkur-
su około miesiąca i uważam, 

że nasi uczestnicy osiągnęli 
świetny wynik - mówi Mar-
cin Zawadzki, opiekun za-
wodników z Warsztatu Tera-

pii Zajęciowej w Kwidzynie, 
z siedzibą w Górkach.

W Sprawdzianie Umie-
jętności Informatycznych 

Uczestników
Warsztatów Terapii Za-

jęciowej wzięło udział sześć 
warsztatów terapii zajęcio-

wej z województw pomor-
skiego i warmińsko-mazur-
skiego.                      

                                   (jk)

Reprezentacja kwidzyńskiego WTZ, w składzie Przemysław Rutkowski, Łukasz Sobczuk i Robert Zwierzyński, zajęła drugie miejsce podczas Sprawdzianu Umiejętności Informatycznych Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Elblągu. Nagrodą było urządzenie 
wielofunkcyjne z drukarką atramentową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zdjęcia: Marcin Zawadzki

Łukasz Sobczuk ( w środku) podczas wykonywania zadania konkursowego.

Uczestnicy sprawdzianu mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu.

Przemysław Rutkowski, Łukasz Sobczuk i Rober Zwierzyński, Marcin Zawadzki, opiekun zawodników z 
WTZ w Kwidzynie z Januszem Nowakiem, wiceprezydentem Elbląga. 
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Technologie dla osób niepełnosprawnych

Sposoby na pokonywanie ograniczeń
Od wsparcia w poruszaniu się do pomocy w komunikacji – dzisiejsza technologia daje osobom niepełnosprawnym wiele możliwości. 

Wózek inwalidzki potrafiący poruszać się po schodach, egzoszkielet pomagający poruszać się osobom z osłabieniem mięśni oraz 
inteligentną laskę dla osób niewidomych, która może komunikować się ze smartfonem, to niektóre z nowoczesnych rozwiązań.

             WeWALK 
Inteligentna laska dla 

osób niewidomych. Według 
danych Światowej Orga-
nizacji Zdrowia na świecie 
żyje około 39 milionów osób 
niewidomych oraz ćwierć 
miliarda osób z zaburzeniami 
wzroku. Ważnym dla nich 
narzędziem jest biała laska, 

która pomaga im się poru-
szać i informuje innych o ich 
ograniczonej zdolności widze-
nia. Istnieją też inteligentne 
laski, takie jak opracowana 
przez inżynierów z Young 
Guru Academy w Turcji 
laska WeWALK. Laska ta 
wykrywa przeszkody powyżej 
wysokości klatki piersiowej 
użytkownika przy pomocy 
ultradźwięków i ostrzega 
użytkownika wibracjami. 
Dodatkowo laskę można 
sparować ze smartfonem aby 
korzystać z asystenta głoso-
wego i nawigacji z użyciem 
Map Google. Pomysłodawcą 
WeWALK jest niewidomy od 
urodzenia Kürşat Ceylan. 
Laska jest dostępna w sprze-
daży, a jej normalna cena 
wynosi 499 dolarów.

    Opaska dla osób 
    z otępieniem
Otępienie (demencja) jest 

obniżeniem sprawności inte-
lektualnej w wyniku uszko-
dzenia mózgu powodowane-
go przez choroby takie jak 
choroba Alzheimera. Aby 
podnieść jakość życia osób z 
otępieniem, badacze z Fraun-
hofer Institute for Reliability 
and Microintegration w Ber-
linie opracowali specjalną 
opaskę. Opaska ta rejestruje 
tętno, temperaturę ciała i 
otoczenia, opór elektryczny 
skóry, poziom światła i hała-
su oraz ruchy nadgarstka. Na 
podstawie zebranych danych 
opaska ustala indywidualny 

program leczenia i opieki, 
a także ostrzega rodzinę i 
opiekunów o postępowaniu 
choroby jeśli wystąpią syg-
nały ostrzegawcze takie jak 
znaczne ograniczenie ilości 
ruchu.

           Scewo Bro
Wózek inwalidzki potrafią-

cy poruszać się po schodach

Jose Di Felice ze Szwaj-
carii doznał paraliżu ręki i 
obu nóg w wyniku wypadku 
motocyklowego. Gdy zaczął 
korzystać z wózka inwalidz-
kiego, największą dla niego 
trudnością było pokonywanie 
schodów. W poszukiwaniu 
alternatyw dzięki pomocy 
internautów odkrył startup 
Scewo, który stworzył nowo-

czesny wózek inwalidzki 
Scewo  Bro . W ó z e k 
ten potrafi p o r u -
szać się na wie lu 
powierzch-
niach, a tak-
że po scho-
dach. Scewo 
Bro porusza 
się z maksy-
malną prędkoś-
cią 10 km/h i 
może prze-
jechać do 25 
kilometrów 
na jednym 
ładowaniu, 
a także po-
konywać wznie-
sienia o kącie do 
6-10 stopni. Dzięki 
specjalnym gąsieni-
com wózek może poruszać 
się po schodach z prędkością 
jednego stopnia na sekundę 
o ile kąt nachylenia schodów 
nie przekracza 20-37 stopni, 
a wysokość stopnia nie prze-
kracza 20 centymetrów. Scewo 
Bro dodatkowo przez cały czas 
utrzymuje użytkownika w 
pozycji poziomej i można nim 
sterować przy użyciu smart-
fona. Wózek można zakupić w 
przedsprzedaży w cenie 33 000 
franków szwajcarskich (ok. 129 
tys. zł); cena ta nie uwzględnia 
podatku VAT ani innych opłat 

Źródło: www.wewalk.io

Źródło: www.medicalxpress.com

(na przykład związanych z 
transportem). Przedtem jednak 
trzeba wnieść opłatę rezerwa-
cyjną w wysokości 1000 fran-
k ó w szwajcarskich 

(ok. 3900 zł). 
Cena wózka zo-

stanie zmniejszo-
na o tę opłatę.

     Relay UK
R e l a y  U K 
(dawniej Next 
Generation 

Text Ser-
vice) 
j e s t 

d z i a -
ł a j ą -
cą w 
Wiel-

kiej Brytanii usługą ułatwia-
jącą połączenia telefoniczne 
osobom z wadami słuchu i 
mowy. W porozumiewaniu się 
pomaga automatycznie przy-
dzielony asystent, który prze-
kazuje informacje od jednego 
rozmówcy do drugiego słownie 
lub wpisując je na klawiaturze 
aby wyświetliły się na ekra-
nie telefonu. Z usługi można 
korzystać za pośrednictwem 
tradycyjnych połączeń telefo-
nicznych, tekstofonów i apli-
kacji na smartfony. Usługa jest 
bezpłatna – użytkownicy pono-
szą jedynie normalne koszty 
połączeń telefonicznych.

              Myosuit 
Egzoszkielet dla osób z zabu-

rzeniami ruchu. Opracowany 
przez szwajcarski startup 
MyoSwiss egzoszkielet My-
osuit został stworzony dla 
osób z zaburzeniami ruchu i 
osłabieniem mięśni. Myosuit 
waży mniej niż 5 kilogramów. 
Wspomaga ruchy i poprawia 
stabilność działając jak do-
datkowa warstwa mięśni. Eg-
zoszkielet nie tylko pomaga w 
codziennym życiu, ale stanowi 
też dobre uzupełnienie reha-
bilitacji i fizjoterapii. Warto 
też dodać, że Myosuit pomógł 
dwóm osobom z zaburzeniami 
ruchu pokonać maraton w 
Zurychu.

  Przemysław Rutkowski
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Nagrody marszałka województwa

Srebrne Drzewko dla Kazimierza Gorlewicza
Kazimierz Gorlewicz, prezes Fundacji „Misericordia” i były dy-

rektor domów pomocy społecznej w Kwidzynie i Ryjewie został 
wyróżniony „Srebrnym drzewkiem”. Nagroda została przyznana 
za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. 
Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się w 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

W uroczystości udział wzię-
li starosta Jerzy Godzik, 
Wiesław Wosiak, wicestaro-
sta kwidzyński oraz Renata 
Majda, kierownik Powiato-
wego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Kwidzynie. Nagro-
dy marszałka województwa 
pomorskiego za wybitne i 
nowatorskie rozwiązania dla 
osób realizujących działania 
w zakresie pomocy i integra-
cji społecznej wręczono w tym 
roku po raz trzynasty.

- Jestem mile zasko-
czony przyznaniem 
mi tego wyróżnienia 
i dziękuje panu sta-
roście kwidzyńskie-
mu za nominowanie 
mnie do tej nagrody. 
Uważam jednak, że 
to wyróżnienie dla 
wszystkich osób, 
które ze mną pra-
cowały przez te 
wszystkie lata i 
które wspiera-
ły mnie w re-
alizacji wielu 
przedsięwzięć adresowanych 
do osób niepełnosprawnych, 
chorych i potrzebujących - 
mówi Kazimierz Gorlewicz.

Uczestnicy gali obejrzeli 

film, który 
przygo-
towany 
został 
p r z e z 
byłych 
współ-
p r a -
c o w -
n i k ó w 
Kazimie-
rza Gor-
lewicza, 

który w nietypowy, humory-
styczny sposób pokazywał w 
jak wielkim stopniu wpłynął 
na funkcjonowanie Domu 
Pomocy Społecznej.

Mimo przejścia na emery-
turę  laureat nagrody nadal 
społecznie kieruje kwi-
dzyńską Fundacją „Mi-
sericordia”, prowadzącą 
Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Kwidzynie z 
siedzibą w Górkach oraz 
działa aktywnie na rzecz 
osób niepełnosprawnych 

i potrzebujących.
Kazimierz Gorlewicz  

był jedną z pięciu 
osób nagro-

d z o -

nych w tym roku przez mar-
szałka województwa pomor-
skiego.

                                  (jk)
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społecznie kieruje kwi-
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osób nagro-

d z o -

Źródło: www.scewo.ch
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Finał Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

Leszek Roman z WTZ Ryjewo  i drużyna WTZ Kwidzyn wygrywają ligę 
Roman Leszek, reprezentujący Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie, został najlepszym zawodnikiem Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. Tuż 

za nim ligowe zmagania, w najsilniejszej grupie A, zakończyła Klaudia Klonowska, zawodniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. Trzecie miejsce zajął Marek 
Sierocki z Rudna. Drużynowo, w tegorocznym sezonie ligowym, zwyciężyli tenisiści z kwidzyńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej z siedzibą w Górkach. Drugie miejsce 
zajęła reprezentacja Domu Pomocy Społecznej w Rudnie. Na trzecim miejscu ligowe zmagania zakończyli reprezentanci Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku.

Tenisiści, w zależności od 
poziomu sprawności, startują  
w trzech grupach: A, B i C. 
Razem z niepełnosprawnymi 
tenisistami w ligowych roz-
grywkach biorą udział także 
opiekunowie. Ostatni w tym 
roku Turniej Pomorskiej 
Ligi Tenisa Stołowego Osób 
Niepełnosprawnych odbył 
się w Przodkowie (powiat 
kartuski). Leszek Roman z 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Ryjewie, już wcześniej 
zapewnił sobie zwycięstwo, 
wygrywając turniej w Ry-
jewie.

- Bardzo się cieszę z do-
brych wyników. W przyszłym 
sezonie ligi, o ile nie będę 
miał żadnej kontuzji, będę 
chciał wystartować - mówi 
Roman Leszek.

Zadowolony z tegorocznych 
wyników jest Marian Behn-
ke, opiekun niepełnospraw-
nych tenisistów z kwidzyń-
skiego Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kwidzynie.

- Wszyscy dobrze się spisa-
li. Zajęliśmy pierwsze miej-
sce w najsilniejszej grupie 
A. Klaudia Klonowska i Ar-
tur Jurczak wypadli bardzo 
dobrze. Klaudia Klonow-
ska była poza tym druga w 

klasyfikacji indywidualnej. 
Oprócz tego bardzo dobry 

                 Grupa A
 I miejsce - WTZ Kwidzyn
 II miejsce - DPS Rudno I
 III miejsce - DPS Strzebielinek

                                     Grupa A 
 I miejsce - Roman Leszek (WTZ Ryjewo)
 II miejsce - Klaudia Klonowska (WTZ Kwidzyn)
 III Miejsce - Marcin Sierocki- DPS Rudno
                                           Grupa B
 I miejsce - Marcin Wieczorek (ŚDS Szpęgawsk)
 II miejsce - Mariusz Leoniak (ŚDS Wajdeloty Gdańsk)
 III Miejsce - Grzegorz Wieczorek (ŚDS Wajdeloty Gdańsk)
                                           Grupa C
 I miejsce - Monika Łapińska (ŚDS Nowiny Gdańsk)
 II miejsce - Adam Wiczanowski (DPS Rokocin I)
 III miejsce - Marcin Krajnik (DPS Pelplin)

wynik uzyskali nasi tenisi-
ści, których opiekunem jest 
Łukasz Olszewski. Drużyna 
w składzie Patrycja Zwie-
rzyńska, Łukasz Hartman, 
Daniel Kuriata i Szymon 
Szpociński zajęła trzecie 
miejsce w grupie B – mówi 
Marian Behnke.

Organizatorem  ligi jest 
Stowarzyszenie Na Dro-
dze Ekspresji w Sopocie. 
Pomysłodawcą Pomorskiej 
Ligi Tenisa Stołowego Osób 
Niepełnosprawnych jest Woj-
ciech Rogaczewski z Domu 
Pomocy Społecznej w Rudnie. 
W ligowych rozgrywkach 
każdego roku uczestniczy 
ok. 100 niepełnosprawnych 
tenisistów z województwa 
pomorskiego.

                                   (jk)

                  Grupa B
I miejsce - ŚDS Wajldeloty Gdańsk
II miejsce - ŚDS Czersk II
III miejsce - WTZ Kwidzyn II

              Grupa C
 I miejsce - DPS Rokocin 
 II miejsce - DPS Pelplin
 III  miejsce - DPS Rudno II

Klasyfikacja drużynowa

Klasyfikacja indywidualna

Roman Leszek, reprezentujący Warsztat Terapii Zajęciowej w Ryjewie, został najlepszym zawodnikiem Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. 
Na zdjęciu z prawej odbiera medal za wygraną w tegoroczonych rozgrywkach ligowych.                                                                                      Fot. archiwum

Drużyna WTZ Kwidzyn II w składzie Patrycja Zwierzyńska, Łukasz Hartman, Daniel Kuriata, Szymon 
Szpociński oraz opiekun Łukasz Olszewski odebrała puchar za trzecie miejsce w grupie B.

Klaudia Klonowska, Artur Jurczak oraz Marian Behnke, opiekun niepełnosprawnych tenisistów z kwi-
dzyńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z pucharem za pierwsze miejsce w grupie A. 

Tenisiści z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach rywalizowali przez cały rok 
w dwóch grupach Pomorskiej Ligi Tenista Stołowego Osób Niepełnosprawnych.

Zdjęcia. Łukasz Olszewski
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Kupisz ręcznie wykonane ozdoby, wesprzesz osoby niepełnosprawne

Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Kwi-
dzynie z siedzibą 
w Górkach zapra-
sza na dwa kier-
masze przed-
świąteczne 
do Centrum 
Handlowe-
go „Liwa”. 
Pierwszy 
kiermasz 
odbędzie 
się 6 grud-
nia  (pią-
tek) w godz. 
13.00-18.00, 
n a t o m i a s t 
drugi 7 grudnia 
(sobota) w godz. 
10.00-15.00.
Podczas kiermaszów bę-

dzie można kupić ozdoby 
świąteczne wykonane ręcz-
nie podczas zajęć prowa-
dzonych w kwidzyńskim 
WTZ. Stoiska będą 
ustawione 
w  ho lu 
C e n -
t r u m 
H a n -
d l o w e g o 
„Liwa”. Orga-
nizatorem kier-
maszów jest 
Warsztat Tera-
pii Zajęciowej w 
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WTZ zaprasza na przedświąteczne kiermasze w „Liwie”



                            ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      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 Katolickich
                                                        82-500 Kwidzyn 
                                              ul. Braterstwa Narodów 59 
                                                      tel. 55 279 70 13
                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl

 Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie

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 dusz-
pasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-oświatową. 

Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Po-
siada 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 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 udziela Anna Flader, 
pracownik socjalny. 

Dom Pomocy Społecznej „ Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostka 
organizacyjną 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 Spo-
łecznej w Ryjewie położony jest na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Dom 
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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 
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 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,  ul. Armii Krajowej 70
                                                   55 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

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

www.fundacjamisericordia.pl 04.12.19 VI

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 Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00



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 
zaburzeniami 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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Wystąpił The Rolling Stones Tribute

Koncert charytatywny w kwidzyńskim teatrze
W kwidzyńskim teatrze odbył się koncert charytatywny zespołu The Rolling Stones Tribute. Zespół powstał w 2017 roku. 

Tworzą go muzycy z Trójmiasta: Piotr Abraham (perkusja), Artur Dembicki (gitara), Witold Piasek (gitara), Krzysztof Słod-
kowski (gitara basowa), Piotr Jędrzejewski (instrumenty klawiszowe) oraz Zbigniew Kalinowski (śpiew). Grupa wykonuje 
utwory The Rolling Stones  oraz utwory światowego rocka z lat 60 i 70 ubiegłego wieku. Koncert  to wspólna inicjatywa 
gdańskiej Fundacji Uznanie i Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem SNOA.

Fundacja Uznanie posta-
wiła sobie między innymi 
za cel integrację osób w róż-
nym wieku poprzez śpiew, 
grę na instrumentach, fo-
tografię, pisarstwo, malar-
stwo czy rzeźbę. Jest także 
organizatorem comiesięcz-
nych Gdańskich Sobotnich 
Wieczorów Artystycznych. 
SNOA w Kwidzynie to or-
ganizacją pożytku publicz-
nego, działająca na rzecz 
osób z całościowymi zabu-
rzeniami rozwojowymi oraz 
ich rodzin i wychowawców. 
Prowadzi między innymi 
działania obejmujące bez-
pośrednią pomoc terapeu-
tyczną, udziela wsparcia, 
organizuje szkolenia i kon-
sultacje dla rodziców, wy-
chowawców i innych osób 
mających styczność z oso-
bami z autyzmem. Stowa-
rzyszenie działa przeciwko 
izolacji społecznej osób z 
zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu obejmując je inten-
sywną terapią od momentu 
wykrycia nieprawidłowości 
rozwojowych po dojrza-

łość. Z początkiem wrześ-
nia 2017 SNOA utworzyła 
Ośrodek Rehabilitacyjno 

Edukacyjno-Wychowawczy 
w Kwidzynie. Placówka 
umożliwia wychowankom 

między innymi spełnianie 
obowiązku szkolnego. Daje 
też możliwość przebywania 

z rówieśnikami i realizowa-
nie wielu różnych działań, 
rozwijających możliwości 

osób ze spektrum auty-
zmu.

                                 (jk)

W kwidzyńskim teatrze odbył się koncert charytatywny zespołu The Rolling Stones Tribute. Koncert  to wspólna inicjatywa gdańskiej Fundacji Uznanie i Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem SNOA. 


