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,,Idę, bo warto żyć”- mammobusy dla Pomorzanek  

Bezpłatna mammografia
Zwiększono liczbę mammobusów, które pozwolą na wykona-

nie większej liczby badań mamograficznych w województwie 
pomorskim, w tym powiecie kwidzyńskim. Geneva Trust Pol-
ska, beneficjent realizujący projekt, który został dofinanso-
wany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
oddał do użytku kolejne cztery mammobusy.

Zakup nowych mammo-
busów zwiększy dostępność 
do bezpłatnych badań mam-
mograficznych dla kobiet 
w wieku od 50 do 69 lat, 
które mieszkają na terenie 
województwa pomorskiego. 
Badanie mammograficzne 
wykonywane jest co dwa 
lata.  Pierwsze mammobusy 
działają już w województwie 

pomorskim i prowadzą bada-
nia w terenie. 

- Realizacja projektu po-
zwoli na wcześniejsze wykry-
cie zmian nowotworowych. 
Kompleksowa profilaktyka i 
diagnostyka dotycząca raka 
piersi wpłynie na poprawę 
jakości życia i przyśpiesze-
nia potencjalnego leczenia, 
dzięki czemu pacjentki będą 

mogły pozostawać aktywne 
zawodowo i społecznie przez 
dłuższy czas - twierdzą rea-
lizatorzy projektu. 

W Polsce na raka piersi 
choruje 397 na 100 tysięcy 
kobiet. Wiele kobiet w  wieku 
50-59 lat, które nie korzysta-
ją z badań nie wie, że w ich 
ciałach rozwija się nowotwór.                                                                                           
                                      (op)

Na badanie mamograficzne panie mogą zapisywać się dzwoniąc pod 
numer telefonu 58 767 34 44. Pierwsze badanie odbyło się 2 listopada 
w Kwidzynie. 15 grudnia mammobus zostanie zaparkowany przy Kwi-
dzyńskim Centrum Kultury przy ul. 11 Listopada 13. Tego samego dnia 
mammobus pojawi się w Gardei.

Szczepienia przypominające

Trzecia dawka dla wszystkich
Od 2 listopada na szczepienie dawką przypominającą może zare-

jestrować się każda osoba pełnoletnia, która odbyła podstawowy 
cykl szczepień (tzn. otrzymała jedną dawkę szczepionki firmy 
Johnson & Johnson lub dwie dawki szczepionki innej firmy), a od 
dnia przyjęcia ostatniej dawki minęło co najmniej 6 miesięcy.

Zgodnie z zapowiedzią Rady 
Medycznej rząd rozszerzył 
grupę osób uprawnionych 
do przyjęcia trzeciej dawki 
szczepionki przeciw COVID-
19. Do 2 listopada możliwość 
rejestracji na szczepienie 
trzecią dawką była ogra-
niczona. Od 1 września na 
szczepienie mogły zarejestro-
wać się osoby z poważnymi 
zaburzeniami odporności, 
a 24 września możliwość tę 
otrzymali pracownicy me-
dyczni mający stały kon-
takt z pacjentami oraz oso-
by powyżej 50. roku życia. 
Szczepienia przypominające 
odbywają się z użyciem pre-
paratu firmy Pfizer podanego 

w pełnej dawce (0,3 ml) lub 
preparatu firmy Moderna po-
danego w dawce zmniejszonej 
o połowę (0,25 ml zamiast 0,5 
ml). Szczepionki te podawane 
są bez względu na to którą 
szczepionkę pacjent otrzy-
mał poprzednio. Zaleca się 
jednak, aby osoby, które w 
ramach podstawowego cyklu 
szczepień były szczepione 
preparatem firmy Pfizer lub 
Moderna również otrzymały 
szczepionkę od tego samego 
producenta. Rejestracja na 
szczepienie dawką przypo-
minającą odbywa się tak jak 
dotychczas - można to zrobić 
logując się na Internetowe 
Konto Pacjenta za pośredni-

ctwem strony pacjent.gov.pl 
lub aplikacji mojeIKP, dzwo-
niąc na bezpłatną infolinię 
pod numerem 989, wysyłając 
sms o treści „SzczepimySie” 
na numer 880 333 333 lub 
664 908 556 lub kontaktując 
się z wybranym punktem 
szczepień. E-skierowania na 
szczepienie przypominające 
zostaną wystawione automa-
tycznie po odbyciu pełnego 
podstawowego cyklu szcze-
pień i upływie co najmniej 6 
miesięcy od daty ostatniego 
szczepienia. W razie potrzeby 
o wystawienie e-skierowa-
nia można poprosić również 
lekarza. 

Przemysław Rutkowski
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Niezwykły projekt w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie

Ceramiczna mozaika sposobem na integrację
Integracja osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem oraz przedstawienie potencjału uczniów Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie to cele projektu „Mozaika, czyli szansa w różnorodności”. Realizacja projektu 
rozpoczęła się w połowie września. Pomysłodawczyniami przedsięwzięcia, wspieranymi przez Fundację „M.A.P.A. Oby-
watelska”, są: Anna Kaczmarek-Okońska, Katarzyna Widz, Róża Kubiak i Beata Ponczek.

Grupa realizująca pro-
jekt składa się z uczniów 
z niepełnosprawnościami 
i uczniów pełnosprawnych 
oraz ich rodziców. Uczest-
nicy programu spotykają 
się podczas warsztatów w 
pracowni ceramicznej Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy i wspólnie wykonu-
ją mozaikę. Według autorek 
projektu, myślą przewodnią 
i głównym założeniem jest 
szeroko pojęta integracja 
osób z niepełnosprawnoś-
ciami z resztą społeczeństwa 
oraz przedstawienie poten-
cjału uczniów szkoły specjal-
nej. Zajęcia ceramiczne dają 
szansę na lepsze poznanie się 
obu środowisk, na międzypo-
koleniowe działanie oraz 
na zmianę stereotypowego 
wizerunku osoby niepełno-
sprawnej, która ma niewiele 
do zaoferowania innym. 
Organizatorki zajęć dążą do 
zbudowania obrazu osoby z 
niepełnosprawnością, która 
może coś wartościowego 
przekazać społeczności.

 -  Powinnością  opieku-
nów jest dbanie o to, aby 
zdolności naszych uczniów 
nie zostały zaprzepaszczone 
- mówi Anna Kaczmarek-
Okońska, liderka projektu.

Inicjatorki projektu zgod-
nie podkreślają, że aby in-
tegracja była skuteczna, 
musi być trwałym procesem, 
dlatego to drugi tego typu 
projekt realizowany w szkole 
specjalnej będący kontynua-
cją wcześniejszych spotkań 

przy pracy nad ceramicznym 
„Ogrodem Wyspiańskiego”. 

- Wybór tematu kompozy-
cji ceramicznej i techniki jej 
wykonania nie jest przypad-
kowy - mozaika traktowana 
jest jako symbol rozmaitości. 
Proces integracji, to także 
otwarcie się uczestników 
na odmienność - wspól-
ne wykonywanie mozaiki 

stwarza ku temu świetne 
warunki. Praca artystyczna 
stała się przesłanką do za-
stanowienia się nad faktem 
różnorodności w zbiorowości 
ludzkiej, uwypuklaniu cech 
wspólnych dla każdego z nas 
i przykładem na to, że róż-
nice są ważne i mają swoją 
rolę. W mozaice, tak jak w 
społeczności, każdy element 

jest inny i zarazem tak samo 
istotny do uzyskania dobrej 
całości. Rodzice dzieci nie-
pełnosprawnych często wol-
ne chwilę przeznaczają na 
dodatkowe zajęcia terapeu-
tyczne czy rehabilitacyjne i 
nierzadko brak im czasu na 
inne spotkania. Warsztaty 
ceramiczne są idealnym 
połączeniem przyjemnego 
spotkania i jednocześnie 
okazją do realizowania wie-
lu zadań terapeutycznych 
niejako „przy okazji” – uwa-
żają pomysłodawczynie pro-
jektu. 

Wykonana przez uczniów 
mozaika ceramiczna ozdobi 
budynek szkoły specjal-
nej przy ul. Ogrodowej i 
według autorek projektu 
będzie ciekawym elemen-
tem strukturalnym z po-
granicza sztuki, designu 
i rzemiosła oraz pierwszą 
tego typu pracą artystyczną 
w Kwidzynie. Fotograficzną 
relację z warsztatów będzie 
można obejrzeć w Bibliotece 
Miejsko-Powiatowej w Kwi-
dzynie , która jest patronem 
medialnym projektu. 

                                  (op)

Integracja osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem oraz przedstawienie potencjału uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie to cele projektu „Mozaika, czyli szansa w różnorodności”.              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zdjęcia (w tym na pierwszej stronie): Monika Sarnowska i Bartosz Bakun

Uczestnicy programu spotykają się podczas warsztatów w pracowni ceramicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i wspólnie wykonują mozaikę. Wykonana mozaika ceramiczna ozdobi budynek szkoły specjalnej przy ul. Ogrodowej. 
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Odwiedzili wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego

Joannici w siedzibie „Misericordii” w Górkach
Przedstawiciele Zakonu Joannitów odwiedzili wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Górkach. Wypożyczalnia funkcjo-

nuje przy zabytkowym dworku, który jest siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Fundację „Misericordia”. 
Można w niej wypożyczyć wózki inwalidzkie, kule, balkoniki oraz specjalne łóżka do opieki nad obłożnie chorymi.

Wypożyczalnię od lat wspie-
ra Zakon Joannitów, w tym 
dr Christian Meyl, który 
osobiście angażuje się w po-
zyskiwanie sprzętu rehabili-
tacyjnego. Ostatni transport 
darów dotarł do Górek pod ko-
niec września bieżącego roku. 
Były to między innymi nowe 
chodziki, wózki inwalidzkie 
oraz maty do ćwiczeń. Kazi-
mierz Gorlewicz, prezes Fun-
dacji „ Misericordia”, który był 
pomysłodawcą i inicjatorem 
utworzenia wypożyczalni, 
zapoznał dr Christiana Meyla 
z obecną sytuacją wypożyczal-
ni oraz planami dotyczącymi 
jej dalszego funkcjonowania. 
Obecnie sprzęt znajduje się w 
pomieszczeniach użyczonych 
fundacji przez Kwidzyński 
Park Przemysłowo-Techno-
logiczny. W przyszłości pla-
nowana jest budowa nowych 
pomieszczeń, w których zgro-
madzony zostanie cały sprzęt 
rehabilitacyjny. Dr Christian 
Meyl znany jest ze wspierania 
osób chorych, niepełnospraw-
nych i potrzebujących w Kwi-
dzynie i powiecie kwidzyń-
skim. Zakon Joannitów, który 
reprezentuje dr Christian 
Meyl, razem z samorządem 
miasta i przy współpracy 
Towarzystwa Kulturalne-
go Mniejszości Niemieckiej 
„Ojczyzna” prowadzi stację 
socjalną, która pomaga mię-
dzy innymi osobom starszym, 
obłożnie chorym oraz niepeł-
nosprawnym. Potrzebujący 
mieszkańcy mogą korzystać 

z usług apteki funkcjonującej 
w jej ramach. W 2015 roku dr 
Christian Meyl otrzymał z rąk 
burmistrza Kwidzyna tytuł 
Człowieka Roku. W 2018 roku 
został Honorowym Obywate-
lem miasta Kwidzyna. Pod-
czas uroczystości podkreślił, 

jak ogromne znaczenie ma 
dla niego wspieranie potrze-
bujących.

- Zgodnie ze słowami zało-
życiela naszego zakonu jeste-
śmy po to, aby służyć ludziom, 
aby zmniejszać ich cierpienia 
i ubóstwo czynić bardziej 

znośnym - bez korzyści dla 
nas samych. Tym samym je-
steśmy apolityczni, otwarci na 
świat, a pomoc bliźniemu jest 
u nas zawsze na pierwszym 
planie - podkreślił wówczas 
dr Christian Meyl.

Wypożyczalnia sprzętu re-

habilitacyjnego w Górkach 
użycza sprzęt nieodpłatnie. 
Podpisywana jest jedynie 
umowa na jego użyczenie. 
Po zakończeniu rehabilitacji 
sprzęt wraca do wypożyczal-
ni. Każdego roku w domach 
mieszkańców powiatu znaj-

duje się ok. 600 szt. wypoży-
czonego sprzętu rehabilitacyj-
nego, w tym między innymi 
łóżka do opieki nad obłożnie 
chorymi, chodziki, wózki in-
walidzkie oraz kule.

                                    (jk)

W sprawie wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego najlepiej kontakto-
wać się osobiście w czasie pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Fundacja „Misericordia”, 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, tel. 55 279 35 64.

Kazimierz Gorlewicz, prezes Fundacji „ Misericordia”, który był pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia wypożyczalni, zapoznał dr Christiana Meyla z obecną 
sytuacją wypożyczalni oraz planami dotyczącymi jej dalszego funkcjonowania.                                                                                                          Zdjęcia: JK

Przedstawiciele Zakonu Joannitów odwiedzili wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Górkach. Wypożyczalnię od lat wspiera Zakon Joannitów, w tym dr Christian Meyl, który osobiście angażuje się w pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego.



www.fundacjamisericordia.pl 10.11.21 V

Pracowity październik dla mieszkańców kwidzyńskiego DPS

Startowali w biegu unijnym, przygotowywali wiązanki
Prawie sto grobów ma pod swoją opieką Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Pracownicy i mieszkańcy od lat troszczą się o miejsca po-

chówku mieszkańców, którzy odeszli. To groby byłych mieszkańców, którzy nie mieli bliskich i nie ma kto zadbać o ich miejsce pochówku.
- Jest to duże przedsięwzię-

cie, ponieważ mamy pod swoją 
opieką ok. 100 grobów. Co roku 
je sprzątamy i sami wykonuje-
my wiązanki, które tuż przed 
dniem Wszystkich Świętych 
zmarłych składamy na gro-
bach. Wiązanki, które przygo-
towujemy, możemy wykonać 
z materiałów podarowanych 
nam przez darczyńców o wiel-
kich sercach. To dzięki nim 
otrzymujemy igliwie, kwiaty 
i wstążki, z których powstają 
przepiękne kompozycje. To, co 
cieszy najbardziej, to fakt, że 
nasza akcja spotyka się z ciepłą 
reakcją wielu osób, w tym także 
młodych ludzi. Z inicjatywy 
pani Beaty Wyrzykowskiej, 
która pracuje w naszym domu, 
nawiązana została współpraca 
ze Szkołą Podstawową nr 6 z 
Oddziałami integracyjnymi im. 
Władysława Gębika w Kwidzy-
nie. Wolontariusze  z ósmej 
klasy pomogli nam w sprząta-
niu grobów. Wykonali bardzo 
ciężką pracę, sprzątając ponad 
połowę grobów, którymi się 
opiekujemy. Serdecznie im za 
to dziękujemy i mamy nadzieję, 
że nasza współpraca ze szkołą 
będzie kontynuowana także w 
innych inicjatywach – mówi 
Karolina Dunaj, terapeuta 
zajęciowy w Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie.

Dodaje, że DPS współpracował 
z wychowankami Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Kwi-
dzynie im. Janusza Korczaka. 

- Podopieczne ośrodka po-
magały nam zarówno sprzątać 
groby, jak i robić wiązanki. 
Spotykaliśmy się w świet-
licy naszego domu i wraz z 
mieszkańcami wykonywali-
śmy piękne wiązanki. Przez 
ostatnie dwa lata, z powodu 

zagrożenia koronawirusem, 
nasza współpraca musiała 
zostać zawieszona, ale mamy 
nadzieję, że zostanie wznowio-
na. Mieszkańców spotkała też 
miła niespodzianka. Otrzymali 
oni własnoręcznie robione kartki 
upominkowe oraz pyszne babecz-
ki od wolontariuszy ze Szkoły 
Podstawowej w Tychnowach. 
Ten piękny gest wprawił naszych 
mieszkańców w bardzo dobry na-
strój i bardzo za niego dziękują 

- podkreśla Karolina Dunaj.
Niepełnosprawni mieszkańcy 

domu wystartowali w Ogólno-
polskim Unijnym Biegu Osób 
Niepełnosprawnych. Bieg odbył 
się po raz szesnasty w ramach 
XVIII Unijnego Ogólnopolskiego 
Biegu Unijnego. Organizatorem 
biegów jest Kwidzyński Klub 
Lekkoatletyczny „Rodło”. Małgo-
rzata Janiszewska zajęła pierw-
sze miejsce w kategorii wózków 
elektrycznych, a Andrzej Oliwa 

zajął trzecie miejsce w kategorii 
wózków ręcznych. 

Mieszkańcy kwidzyńskiego 
DPS powoli przygotowują się 
do świąt. Wysłali już listy do 
Świętego Mikołaja, w ramach 
współpracy placówki z Fundacją 
Święty Mikołaj dla Seniora. 

- W dniach od 9 do 15 paździer-
nika przypadał Tydzień Pisania 
Listów i to akurat w tych dniach 
listy naszych podopiecznych 
wysłaliśmy do fundacji. Wiemy 
już, że wszyscy nasi mieszkań-
cy mają już swojego Święte-

go Mikołaja, co nas ogromnie 
cieszy. Powoli szykujemy się 
do Świąt Bożego Narodzenia. 
Grupa naszych mieszkańców 
uczestniczyła w październiku w 
warsztatach lepienia z gliny w 
Muzeum Zamkowym w Kwidzy-
nie, podczas których powstały 
piękne elementy do świecznika 
adwentowego wykonane przez 
panią Marię. Pomysły na po-
zostałe dekoracje domu już są, 
więc zabieramy się do pracy - 
podsumowuje Karolina Dunaj.

                                        (jk) 

Wiązanki, które przygotowano, zostały wykonane z materiałów podarowanych nam przez darczyńców. 
                                                                                                                                                                                                               Zdjęcia: Karolina Dunaj 

Małgorzata Janiszewska zajęła pierwsze miejsce w kategorii wózków elektrycznych podczas Ogólnopol-
skiego Unijnego Biegu Osób Niepełnosprawnych. 

Andrzej Oliwa zajął trzecie miejsce w kategorii wózków ręcznych. Nagrodę wręczył Piotr Widz, wice-
burmistrz Kwidzyna. Mieszkańcy otrzymali kartki upominkowe wykonane przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Tychnowach.

Grupa mieszkańców DPS uczestniczyła w warsztatach lepienia z gliny w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie. 
Na zdjęciu: pani Maria, która wykonała elementy świecznika adwentowego. 



                            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 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 chorych kobiet i mężczyzn. Posiada 
w pełni wyposażone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze swobodnym dostępem do łazienek i WC, pokoje dziennego 
pobytu, własną kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę wielofunkcyjną z jadalnią, gabinet fryzjerski i 
krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji i terapii zajęciowej z punktem bibliotecznym oraz gabinet do-
raźnej 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 miesz-
kańcom 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 Spo-
łecznej 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 Doświad-
czania 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 Społecznej 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 udzielają pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej  „Słoneczne Wzgórze” 
w Ryjewie: Wioletta Kowalska, Sylwia Szefer, Krzysztof Wiottstock i 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 (pierwszy kontakt) : poniedziałek - piątek, w godz. 8.00-15.00 oraz 17.00-19.00 
                                                  sobota 10.00 – 15.00
Konsultacje specjalistów: (prawnik, psycholog, pedagog, psychoterapeuta) - poniedziałek                                                                                        

                                                      i środa – dyżur w godz. 17.00 – 20.00
                                                  wtorek, czwartek, piątek – dyżur w godz. 17.00 – 19.00
                        (Po wcześniejszym umówieniu przez osobę pierwszego kontaktu)
Ośrodek zapewnia profesjonalną pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w sytuacjach
kryzysowych a także  wszystkim doświadczającym trudności w pełnieniu swoich 
podstawowych funkcji, gdy dochodzi do zaburzenia ich równowagi i załamania 
jako konsekwencji doświadczanych sytuacji kryzysowych. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej jest prowadzony (od 1 stycznia 2021 roku ) na zlecenie powiatu kwidzyńskiego
przez Fundację „Żyć zgodnie”.

                                                                                ul. Braterstwa Narodów 59
                                                      82-500 Kwidzyn
                          tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)
                                      tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)
                                         e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl
                                                     www.zyc-zgodnie.pl 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się regularnie, w ramach 
programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i 
rodzinnych domów dziecka”. Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć w spotkaniach mogą zgła-
szać 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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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 Seniorzy 50+ w Kwidzynie
Stowarzyszenie prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdro-

wotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej. Zajmuje się między innymi 
włączaniem osób starszych, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zawodowo do systemu 
kształcenia ustawicznego. Organizacja promuje i organizuje wolontariat oraz działa na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Angażuje też wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywno-
ści fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.  

    Stowarzyszenie Seniorzy 50+, plac Plebiscytowy 2 w Kwidzynie (pokój 46, drugie piętro) 
                     Biuro czynne we wtorki i piątki, w godz. 10.00 - 12.00. 
                                      Tel. 793 625 889 oraz 793 005 572. 
                                 E-mail: seniorzy.kwidzyn@gmail.com



Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, 
                           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 występu-
jącym 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 inte-
lektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, 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 psycholo-
giczno-pedagogiczną. Kadrę pedagogiczną szkoły tworzy 30 nauczycieli w tym pedagog, psycholog, logopeda i 
rehabilitant oraz 9 pracowników administracji i obsługi. Cała kadra pedagogiczna szkoły posiada pełne kwalifi-
kacje zawodowe oraz przygotowanie specjalistyczne do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Oferta edukacyjna Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
w roku szkolnym 2020/ 2021 dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną do 24 roku życia obejmuje kierunki kształcenia z zajęciami 
praktycznymi u lokalnych przedsiębiorców: pomocnik ogrodnika i sadownika, pomocnik kucharza, pomocnik 
pracownika gospodarczego, pracownia życia codziennego oraz Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25 roku życia. 

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężonymi 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: sekretariat@spdpkwidzyn.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wycho-
wanie 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 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 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 intelektu-
alnie. 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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Jesienne warsztaty w zabytkowym dworku

Opieka wytchnieniowa i asystent dla osoby niepełnosprawnej

Złożono wnioski o dofinansowanie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w imieniu samorządu powiatu, złożyło wnioski o dofinansowanie działań wspiera-

jących osoby niepełnosprawne w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej”. To kolejne edycje programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które mają być realizowane w 2022 roku.

Głównym celem programu 
„Opieka wytchnieniowa” jest 
wsparcie członków rodzin 
lub opiekunów sprawują-
cych bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem 
o niepełnosprawności oraz 
osobami posiadającymi orze-
czenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub orze-
czenie traktowane na równi 
z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności 
poprzez czasowe odciążenie 
od codziennych obowiązków 
łączących się ze sprawowa-
niem opieki, zapewnienie 
czasu na odpoczynek i rege-
nerację. 

 - W imieniu powiatu kwi-

dzyńskiego złożono wnio-
sek na 2022 rok o wspar-
cie finansowe w zakresie 
świadczenia usług opieki 
wytchnieniowej, w ramach 
pobytu dziennego, czyli w 
miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej - informu-
je Lidia Wiśniewska z Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie. 

Wsparciem planuje się 
objąć 10 osób. 

Złożono też wniosek w 
sprawie przyznania środków 
na realizację w 2022 roku 
programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”. 
Obecnie kilkanaście osób 
korzysta z pomocy asysten-

ta osobistego w ramach 
programu realizowanego 
przez PCPR.  Zakładano, 
iż ze wsparcia w 2021 roku 
skorzysta dziesięć osób, ale 
z uwagi na oszczędności 

powstałe w związku z reali-
zacją programu wsparciem 
objęto 12 osób niepełno-
sprawnych. Asystenci po-
magają między innymi przy 
wykonywaniu codziennych 

Wsparcie na sport, 
kulturę i rekreację

Tylko do końca listopada Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie będzie przyjmowa-
ło wnioski na dofinansowanie zadań dotyczących 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełno-
sprawnych. Dofinansowanie dotyczy zadań, które 
będą mogły być realizowane w przyszłym roku. 
Środki na ich realizację pochodzą z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą 
ubiegać się osoby prawne 
i jednostki organizacyjne, 
które nie posiadają osobo-
wości prawnej, jeżeli pro-
wadzą działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych 
przez okres co najmniej 2 
lat przed dniem złożenia 
wniosku, udokumentują 
zapewnienie odpowiednich 
do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych warunków 
technicznych i lokalowych 

czynności, w tym wyjściu 
z domu, w zakupach, do-
jazdach na rehabilitację, a 
także w załatwieniu różnych 
urzędowych formalności. 
Wsparcie udzielane jest 

przez cały tydzień. Usługę 
asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej świadczy 
Firma Usługowo-Opiekuń-
cza „Pomocna Dłoń”. 

                                   (jk)

do realizacji zadania oraz 
udokumentują posiadanie 
środków własnych lub po-
zyskanych z innych źródeł 
na sfinansowanie przedsię-
wzięcia w wysokości nieob-
jętej dofinansowaniem ze 
środków PFRON. Wnioski 
dostępne są na stronie in-
ternetowej PCPR lub w 
siedzibie Centrum przy 
ul. Hallera 5 w Kwidzynie 
(pokój nr 1).

                                   (op)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie do 30 listopada bieżącego roku będzie przyjmowało wnio-
ski na dofinansowanie zadań dotyczących sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 


