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Rozdano dyplomy i upominki

Warsztatowy turniej bocceWarsztatowy turniej bocce
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez Fundację �Misericor-

dia�, przez ponad tydzień rywalizowali w turnieju bocce. To już drugi turniej w tym roku. Tym 
razem jednak, korzystając z cofnięcia niemal wszystkich obostrzeń związanych z pandemią, zawo-
dy rozegrano na zewnątrz, w sąsiedztwie zabytkowego dworku, który jest siedzibą warsztatu.

W zmaganiach uczestniczyły 
reprezentacje pracowni, które 
funkcjonują w warsztacie. 
Rywalizacja czołowych drużyn 
była bardzo wyrównana. Wan-
da Wierucka, rehabilitantka w 

Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Górkach i organizatorka 
turnieju, podczas spotkania 
ze wszystkimi uczestnikami 
podsumowała zawody i ogło-
siła wyniki. Puchary, dyplomy 

i upominki wręczył Bogdan 
Muchowski, kierownik War-
sztatu Terapii Zajęciowej w 
Górkach. Pierwsze miejsce 
zajęła reprezentacja pracowni 
komputerowej, drugie miejsce 

zdobyli uczestnicy pracow-
ni ogrodniczo-gospodarczej. 
Trzecie miejsce w turnieju 
zajęli reprezentanci pracowni 
wikliniarskiej.

                                   (jk)

Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja pracowni komputerowej, drugie uczestnicy pracowni ogrodniczo-gospodarczej, a trzecie miejsce zajęli reprezentanci pracowni wikliniarskiej.

Puchary, dyplomy i upominki wręczyli Wanda Wierucka, rehabilitantka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w 
Górkach i organizatorka turnieju oraz Bogdan Muchowski, kierownik WTZ w Górkach. 
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Technologia dla osób niepełnosprawnych

Urządzenia wspierające osoby niepełnosprawne w domuUrządzenia wspierające osoby niepełnosprawne w domu
Niepełnosprawność może utrudniać poruszanie się i wykonywanie codziennych czynności w domu. Nie oznacza to jednak, że trzeba 

się z tym męczyć � osoby niepełnosprawne mają dostęp do różnych urządzeń, które mogą je wesprzeć w codziennym funkcjonowaniu. 
Mogą to być proste rzeczy, takie jak chwytak do przedmiotów będących poza naszym zasięgiem lub uchwyty ścienne mocowane na 
przyssawki stanowiące pomoc podczas korzystania z łazienki, ale przyjrzymy się dziś również dwóm nieco bardziej zaawansowanym 
urządzeniom � ortezie będącą alternatywą dla kul oraz poduszce ułatwiającej wstawanie osobom z chorobą Parkinsona.

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, 
wykonany podczas zajęć terapeutycznych prowa-wykonany podczas zajęć terapeutycznych prowa-
dzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gór-dzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gór-
kach. WTZ prowadzi Fundacja �Misericordia�.kach. WTZ prowadzi Fundacja �Misericordia�.    

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

Bezdotykowe 
baterie umywalkowe
Korzystanie z baterii umy-

walkowych może sprawiać 
problemy osobom o ograni-
czonej sprawności ruchowej 
� niektóre rodzaje niepeł-
nosprawności mogą utrud-
nić odkręcenie i zakręcenie 
wody. W takim przypadku 
alternatywą może być za-
stosowanie baterii bezdo-
tykowych, do których wy-

starczy zbliżyć rękę. Mogą 
one być zasilanie przez sieć 
elektryczną lub baterie. 
Dodatkową korzyścią z ich 
stosowania jest oszczędność 
wody � po oddaleniu ręki 
dopływ wody zostaje od-
cięty. Bezdotykowe baterie 
umywalkowe kosztują od 
około 100 do kilkuset zło-
tych. Tańszą alternatywą 
może być też zastosowanie 
nakładki, którą przykręca 
się do istniejącej już baterii, 
co dodatkowo eliminuje ko-
nieczność jej wymiany.

   Uchwyty naścienne
Pomagają osobom niepeł-

nosprawnym korzystającym 
z łazienki w czynnościach ta-
kich jak wstawanie z toalety 
i wchodzenie lub wychodze-
nie z kabiny prysznicowej, 
możliwiając podparcie się 
i ułatwiając zachowanie 
równowagi. Można stosować 
uchwyty zamontowane na 
stałe lub mocowane do ścia-
ny przy użyciu przyssawek. 
Te drugie nie wymagają 
korzystania z narzędzi ani 
wiercenia dziur w ścianie, 

dzięki czemu są łatwiejsze 
w montażu i można je w 
razie potrzeby łatwo przy-
mocować pod innym kątem 
lub w innym miejscu na 
ścianie. Wśród uchwytów 
naściennych można znaleźć 
m.in. uchwyty FIT EASY 
francuskiej firmy Herde-

gen, które są dostępne w 
trzech długościach i mają 
znacznik informujący o ich 
prawidłowym zamocowaniu. 
Zakup jednego uchwytu 
naściennego to koszt około 
kilkudziesięciu złotych. 

Taśmy fluorescencyjne
Dla osób z zaburzeniami 

wzroku poruszanie się nocą 
w domu może być wyzwa-
niem. Jednym z rozwiązań 
w tej sytuacji jest zastosowa-
nie taśm fluorescencyjnych, 
które po wystawieniu na 
działanie światła świecą w 

ciemności. Można je przy-
kleić na przykład do scho-
dów, rogów ścian, ważnych 
przedmiotów albo wokół 

włączników światła, aby 
ułatwić ich odnalezienie w 
nocy. Takie rozwiązanie nie 
tylko ułatwia poruszanie się 
po zmroku, ale zwięk-
sza też bezpieczeń-
stwo. W zależności 
od długości i jakości 
taśmy fluorescencyj-
nej zapłacimy za 
nią od kilkunastu 
do kilkudziesięciu 
złotych.

     Chwytak
Prostym roz-

wiązaniem dla 
osób, które ze 
w z g l ę d u  n a 
wiek lub nie-

pełno-

sprawność mają 
trudności ze schyle-
niem się, aby pod-
nieść przedmioty 
leżące na podło-
dze, są specjalne 
c h w y t a k i . 
Korzysta-
nie z nich 
jest bardzo 
łatwe - wy-
starczy nacisnąć odpowiedni 
element, aby chwycić przed-
miot szczypcami na drugim 
końcu chwytaka. Można ich 
również używać do chwy-
tania wysoko lub daleko 
położonych przedmiotów, 
których nie możemy do-
sięgnąć. Chwytaki mogą 
być również dodatkowo 
wyposażone w oświetlenie 
LED lub magnes ułatwia-
jący chwytanie metalowych 
przedmiotów. Nie są one 
drogie � kosztują od około 
20 do około kilkudziesięciu 
złotych, choć można znaleźć 
też chwytaki w cenie prze-
kraczającej 100 złotych.

    Orteza iWalk 3.0
Choć przy niektórych 

urazach lub rodzajach nie-
pełnosprawności często 

stosu- je się kule, 
m a j ą  o n e 
swoje wady 

� na przykład 
wymagają uży-
cia rąk i wy-
wierają ucisk 
na dół pacho-
wy. Powstała 
więc orteza 
iWalk 3.0, 

która jest 
nowoczes-
ną alter-
n a t y wą 
dla kul. 
Z a k ła -
da się 
ją  na 
zgiętą 
n ogę , 
a 
użyt-

k o w -
n i k 
opiera 

s i ę na niej 
k o - l a n e m , 

d z ięk i c z e m u 
m o ż e poruszać 
się bar- dziej na-
t u r a l - n i e 
i  swo-
bodnie 
korzy-
stać  z  ręki , 
którą normalnie musiałby 
trzymać kulę. Brak ko-
nieczności opierania się o 
kulę umożliwia też pełne 

wykorzystanie mięśni nogi, 
co jest istotne w procesie 
rehabilitacji. iWalk 3.0 
ma uniwersalny rozmiar 
i szeroki zakres regulacji. 
Pasuje również zarówno 
na prawą, jak i lewą nogę. 
Mogą z niej korzystać osoby 
o wadze nieprzekraczającej 
125 kg. Cena ortezy wynosi 
około 750 złotych. (zdjęcie: 
almamed.pl)

Poduszka ułatwiająca
wstawanie Lift Up
Powstała jako wsparcie 

dla osób z chorobą Parkin-
sona. Jej zadaniem jest 
pomaganie tym osobom 
przy wstawaniu z pozycji 
siedzącej. Poduszka składa 
się podczas siadania, a gdy 
użytkownik chce wstać, 
wystarczy, że się podeprze 
na podłokietniku lub lekko 
przeniesie ciężar ciała na 
nogi, a Lift Up powoli i de-
likatnie go podniesie. Siłę 
wybicia poduszki można 
ustawić w zależności od 
wagi użytkownika. Maksy-
malne obciążenie Lift Up 
wynosi 190 kg. W sklepach 
internetowych zapłacimy 
za nią około 300 złotych. 
Należy również zaznaczyć, 
że Lift Up należy stosować 
wyłącznie na twardych po-
wierzchniach, takich jak 
krzesła � nie nadaje się do 
stosowania na łóżkach, ka-
napach ani innych miękkich 
powierzchniach.

   Przemysław Rutkowski

Bezdotykowa bateria umywalkowa. 
                                                        Fot. allegro.pl

Uchwyt naścienny FIT EASY
                                                                                                                                        Fot. almamed.pl

Taśma fluorescencyjna
                                                                                                                                         Fot. empik.com

Chwytak to proste urządzenie ułatwiające życie.
                                                         Fot. haltia.pl

Poduszka Lift Up ułatwiająca wstawanie.                                                                          Fot. allegro.pl
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Kwidzyńskie Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego

Wrócili na scenę po dwóch latach przerwyWrócili na scenę po dwóch latach przerwy
Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią w kwidzyńskim teatrze odbyło się Kwidzyńskie Forum Teatralne Placówek Kształ-

cenia Specjalnego. Swoje przedstawienia zaprezentowało dziesięć grup teatralnych z województw pomorskiego i warmińsko-mazur-
skiego. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. W tym 
roku forum zostało zorganizowane po raz dwudziesty ósmy. Honorowy patronat nad imprezą objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wśród gości, którzy przybyli 
obejrzeć przedstawienia przygo-
towane przez młodych aktorów, 
byli między innymi Krzysztof 
Szerkus, pełnomocnik Rzecznika 
Praw Obywatelskich, którzy do-
konał otwarcia forum oraz Jerzy 
Śnieg, przewodniczący rady 
powiatu kwidzyńskiego i Piotr 
Widz, wiceburmistrz Kwidzyna. 
Anna Jankowska, dyrektor Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego im. Janusza Korczaka w 
Kwidzynie, podkreśla, że na po-
czątku tego roku nie było pewne 
czy uda się zorganizować forum.

- Po dwóch latach przerwy 
spotykamy się w teatrze. Z po-
wodu pandemii dwa lata temu 
forum się nie odbyło, ale w ubie-
głym roku zorganizowaliśmy je 
w formie online. Zwykle nasza 
impreza trwała dwa dni, ale w 
tym roku zdecydowaliśmy, że 
będzie trwała tylko jeden dzień. 
Na nasze zaproszenie odpowie-
działo dziesięć zespołów. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku 
wrócimy już do starej formuły i 
forum potrwa dwa dni. Razem z  
tym, które odbyło się w ubiegłym 
roku w formie online, będzie to 

dwudzieste ósme forum � mówi 
Anna Jankowska.

Podkreśla, że forum to sztan-
darowa impreza ośrodka.

- W organizację  zaangażo-
wani są wszyscy pracownicy 
i wszystkie wychowanki. Po 
dwóch latach przerwy musieli-
śmy sobie przypomnieć pewne 
rzeczy. Forum to przede wszyst-
kim terapeutyczno-wychowacze 
działanie. Wychowankom, które 
występują na scenie i uczestniczą 
w organizacji imprezy, zawsze 
towarzyszą silne emocje. Przy-
gotowanie przedstawienia i sam 
występ to także forma terapii. 
Bardzo cieszymy się, że przyjeż-
dżają do nas grupy teatralne z 

różnych placówek. Wydarzenie 
ma także charakter integracyjny 
� podkreśla Anna Jankowska.

Dodaje, że ze wszystkimi wy-
chowankami, w tym także tymi, 
które występowały na scenie 
MOW w Kwidzynie utrzymuje 
stały kontakt.

- Wiele z nich bardzo chciałoby 
przyjechać na forum. Cieszę się 
też, że chyba po raz pierwszy 
przyjechał do nas rodzic wy-
chowanki, która występuje w 
przedstawieniu � twierdzi Anna 
Jankowska.

Imprezę poprowadzili Mo-
nika Lipińska i Mateusz Kru-
szyński. Jury kolejny już rok 
przewodniczył Adam Karaś. Z 
rolą jurora w imprezie pożeg-
nała się Elżbieta Zachorowska, 
która w jury zasiadała ponad 
dwadzieścia lat. Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy w Kwi-
dzynie zaprezentował spektakl 
�Cisza...�. Na scenie wystąpili 
także młodzi aktorzy ze Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej do 
Pracy w Kwidzynie, Niepublicz-
nego Przedszkola �Kolorowe� 
z oddziałami Specjalnymi i 
Integracyjnymi w Kwidzynie, 
Specjalnego Ośrodka Rewali-
dacyjno-Wychowawczego dla 
Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 
w Malborku, Ośrodka Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wycho-
waczego w Prabutach, Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyno-Wy-

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią w kwidzyńskim teatrze odbyło się Kwidzyńskie Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego. Swoje przedstawienia zaprezentowało dziesięć grup teatralnych z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 
Pomysłodawcą i organizatorem imprezy jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Na zdjęciu: przedstawienie grupy teatralnej z MOW w Kwidzynie.

Krzysztof Szerkus, pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich, dokonał otwarcia forum. Na zdjęciu z 
Anna Jankowską, dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.

Wśród gości byli między innymi Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego, Piotr Widz, 
wiceburmistrz Kwidzyna i Jolatna Szulc, przewodnicząca Miedzygminnego Oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Kwidzynie. 

Grupa teatralna z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie zaprezentowała spektakl �Cisza...�.

Imprezę poprowadzili Monika Lipińska i Mateusz Kruszyński. 
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chowawczego w Okrągłej Łące, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowaczego w Uśnicach, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowaczego w Szymanowie, 
Domu im. Janusza Korczaka 
Regionalnej Placówce Opiekuń-
czo-Terapeutycznej w Gdańsku i 
Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Malborku.

Współorganizatorzy Kwi-
dzyńskiego Forum Teatralnego 
Placówek Kształcenia Specjal-
nego to Samorząd Województwa 
Pomorskiego, Pomorskie Ku-
ratorium Oświaty w Gdańsku, 
Starstwo Powiatowe w Kwidzy-
nie, Urząd Miasta Kwidzyna i 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi placówką roku

Dla dobra i radości dzieciDla dobra i radości dzieci
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie zajęło pierw-

sze miejsce w Plebiscycie Edukacyjnym Dziennika Bałtyckiego. Uroczy-
sta gala, podczas której wręczono wyróżnienie w kategorii Przedszkole 
Roku 2021, odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.  

Nagrody laureatom wrę-
czyli Tomasz Niski, prezes 
gdańskiego oddziału Polska 
Press oraz Artur Kiełbasiński, 
redaktor naczelny �Dziennika 
Bałtyckiego�. Dyplom oraz 
nagrodę za zajęcie pierwszego 
miejsca w plebiscycie odebrała 
Magdalena Chmielecka, dyrek-
tor Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi w Kwidzynie. 
Celem plebiscytu było wy-
różnienie najbardziej chary-
zmatycznych i kreatywnych 
pedagogów oraz najlepszych 
placówek dydaktycznych w 
województwie pomorskim.

- Nasze przedszkole, oprócz 
pierwszego miejsca, otrzymało 
także voucher w wysokości 3 
tys. zł na kampanię reklamo-
wą. Jest to dla nas ogromna sa-
tysfakcja, że jesteśmy odbiera-
ni przez rodziców i środowisko 
lokalne przede wszystkim jako 
miejsce bezpieczne, twórcze, 
rozwijające dziecięce talenty, a 
także wspierające tych najbar-
dziej potrzebujących. Z wielką 
radością podkreślam także, że 
to dla nas nie pierwsze takie 
wyróżnienie. W ostatnich la-
tach zajęliśmy pierwsze miej-
sce jako Przedszkole na Medal, 
a nauczycielki naszego przed-
szkola zdobywały zaszczytne 
miano Nauczyciela Roku czy 
Nauczyciela na Medal. Je-
stem dumna z nauczycieli i 
pracowników naszej placówki, 
ponieważ to oni tworzą ten nie-
zwykły klimat naszego przed-
szkola, a także dają poczucie, 
że wszyscy patrzymy zawsze 
w tym samym kierunku. Przy-
świeca nam główny cel: dobro, 
rozwój i radość dzieci tu uczęsz-
czających. Bardzo dziękuję ro-
dzicom, którzy doceniają nasze 
starania. Takie wyróżnienia 
dodają nam skrzydeł i chęci 
do dalszej pracy � podkreśla 
Magdalena Chmielecka. 

Według organizatorów ple-
biscytu przyznane wyróżnienia 

Dyplom oraz nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w plebiscycie odebrała Magdalena Chmielecka, 
dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie. 
                                                                 Zdjęcia: Karolina Misztal-Świderska, Magdalena Chmielecka

to forma podziękowania za 
trud i oddanie, jakie towa-
rzyszą nauczycielom podczas 
wykonywania zawodu. Podczas 
gali rozdania nagród uczest-
niczyli zarówno laureaci eta-
pów powiatowych, jak i finału 
wojewódzkiego. Przedszkole 

z Oddziałami Integracyjnymi 
w Kwidzynie przeznaczone 
jest dla dzieci zdrowych oraz 
niepełnosprawnych. Każdy na-
uczyciel posiada  wykształcenie 
przynajmniej  dwukierunkowe 
- wychowanie przedszkolne 
przygotowujące do pracy  z 
dziećmi oraz pedagogikę spe-
cjalną umożliwiającą pracę z 
dzieckiem niepełnosprawnym. 
W oddziale integracyjnym 
może przebywać maksymal-
nie 20 dzieci, w tym do 5 
niepełnosprawnych. Oprócz 
realizacji podstawy programo-
wej placówka realizuje szereg 
programów autorskich. Dzieci 
objęte są pomocą psychologicz-
no - pedagogiczną i wczesnym 
wspomaganiem rozwoju. 

                                      (op)

Kwidzyńskie Centrum Kultury. 
Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy im. Janusza Korczaka 
w Kwidzynie to jedyny ośrodek 
resocjalizacyjno-rewalidacyjno- 
integracyjny dla dziewcząt w 
Polsce. Każdego roku w ośrodku 
przebywa ok. 60 dziewcząt. Wy-
chowanki mają od 13 do 19 lat. 
W placówce otrzymują wszech-
stronną pomoc wychowawczą, 
psychologiczną, pedagogiczną 
logopedyczną, a także medycz-
ną. Jednym z głównych celów 
pracy ośrodka jest umożliwienie 
wychowankom ukończenia szko-
ły oraz zdobycia zawodu. 

                                       (jk)

Swoje przedstawienia zaprezentowało dziesięć grup teatralnych. Na scenie gospodarze forum. 

Z rolą jurora w imprezie pożegnała się Elżbieta Zachorowska, która w jury zasiadała ponad dwadzieścia lat. 

Na scenie młodzi aktorzy ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie,

W przygotowanie spektaklu oraz forum włączają się wszystkie wychowanki MOW w Kwidzynie.

Uroczysta gala, podczas której wręczono wyróżnienie w kategorii Przedszkole Roku 2021, odbyła się w 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.  
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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 
                                   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
                                         Świetlica przy ul. Hallera 5
                      od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 - 17.00
                                                  tel. 783 152 042 
                        e-mail: swietlica.hallera@mopskwidzyn.pl
                                        Świetlica przy ul. Miłosnej 1
                     od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 - 17.00
                                                 tel. 783 154 405, 
                           e-mail: swietlica.milosna@mopskwidzyn.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną powiatu kwi-
dzyńskiego. 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 swo-
bodnym 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 me-
dycznej. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i przeciw-
pożarowy 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 jednostką 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, fizjotera-
peuci, 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� 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 www.dpskwidzyn.pl 
                                        e-mail: dom@dpskwidzyn.ple-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 - informacyjne dla rad pedago-
gicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Poradnia 
zajmuje się między innymi profilaktyką uzależnień oraz innymi problemami dzieci i młodzieży. 
Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem. 

                                             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 Kwidzynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach 
                                ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 02 20                                ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 02 20
                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei 
                              ul. Kwidzyńska 36, tel. 55 275 14 21                               ul. Kwidzyńska 36, tel. 55 275 14 21 
                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie 
                                   ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                                                             ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach 
                              ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82                              ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82
                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
                              ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26                              ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26
               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
                              ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47                              ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

Ośrodki 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 pierwszego kontaktuDyżury pierwszego kontaktu:: 
                                  poniedziałek - piątek, w godz. 9.00 - 14.00 
                                                dyżury popołudniowe
                                 poniedziałek-piątek, w godz. 17.00 - 19.00
      Ośrodek zapewnia profesjonalną pomoc i wsparcie wszystkim osobom, 
      rodzinom i grupom doświadczającym trudności w pełnieniu swoich podstawowych
      funkcji, gdy dochodzi do zaburzenia ich równowagi i załamania jako konsekwencji
      różnych sytuacji kryzysowych. Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony
      na zlecenie samorządu powiatu kwidzyńskiego przez Fundację �Żyć zgodnie�.

                                                                   Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
                                          ul. Braterstwa Narodów 59ul. Braterstwa Narodów 59
                                                82-500 Kwidzyn                                                82-500 Kwidzyn
                    tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)                    tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)
                             tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)                             tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)
                                  e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl                                  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, nieza-
wodowych, 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, Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
      e-mail: dom@dpsryjewo.ple-mail: dom@dpsryjewo.pl

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

Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, wsparcie ubogich i bezdom-
nych, a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizo-
wanych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

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

Stowarzyszenie Seniorzy 50+ w Kwidzynie

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

Organizacja prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdrowotnej, 
kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej. Zajmuje się między innymi włącza-
niem osób starszych, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zawodowo do systemu kształ-
cenia ustawicznego. Organizacja promuje i organizuje wolontariat oraz działa na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Angażuje też wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności 
fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.  

        Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie
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Stowarzyszenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze�Stowarzyszenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze�
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, 
                           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 
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, terapeutycznej, 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, jak 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”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Szkoła przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i 
znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną do 24. roku życia. Kierunki kształcenia z zajęciami praktycz-
nymi u lokalnych przedsiębiorców obejmują: 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. Zajęcia 
obejmują w szczególności: naukę nawiązywania kontaktów społecznych, komunikowanie się z otoczeniem 
� AAC, usprawnianie ruchowe ( integracja sensoryczna, fizjoterapia), wdrażanie do osiągania optymalnego 
poziomu samodzielności rozwijanie zainteresowania otoczeniem i wzmacnianie aktywności.

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 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: sekretariat@spdpkwidzyn.pl       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: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-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kwidzynie

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomoc dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, w tym także 
dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną po-
moc 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 zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. Zapewnia 
między innymi rehabilitację ruchową, zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logope-
dyczną, 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 �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 
zajmuje się 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. 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 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
Ośrodek Adopcyjny Fundacji �Dla Rodziny� w Gdańsku Ośrodek Adopcyjny Fundacji �Dla Rodziny� w Gdańsku 

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75tel. 58 511 03 75

       82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 1882-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18
Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy 
       ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26       ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

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

Dom Dziennej Opieki dla Seniorów - Silver Club
Do placówki przyjmowane są osoby poruszające się samodzielnie, ale także z trudnościami 

np. parkinsonizm, demencja czy Alzheimer. Seniorzy mają zapewnioną opiekę, terapię 
zajęciową, rehabilitację oraz spacery. Mogą także skorzystać z posiłków (dodatkowo płatne). 
Dom funkcjonuje w godz. 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

                       ul.Braterstwa Narodów 59 w Kwidzynie                     
                    Tel. 884 637 080, e-mail: biuro@silverclub.pl 



www.fundacjamisericordia.pl 25.05.22 VIII

Subkonto Fundacji �Misericordia� 
Pomóż UkrainiePomóż Ukrainie

Fundacja �Misericordia� w Górkach uruchomiła specjalne 
subkonto, na które można wpłacać pieniądze, które zostaną 
przeznaczone na pomoc Ukraińcom w Kwidzynie i Barze.

Subkonto zostało utworzone dla wspierania letniego poby-
tu dzieci z Baru, miasta partnerskiego Kwidzyna. Zgodnie z 
ustaleniami burmistrza Kwidzyna i zarządu Fundacji �Mi-
sericordia� obecnie służy także do wspierania finansowego 
i rzeczowego Ukraińców w Kwidzynie i Barze. Subkonto ma 
charakter otwarty. Poniżej numer rachunku, na który można 
dokonywać wpłat chcąc pomóc obywatelom Ukrainy. 

          
  Subkonto �Pomoc dla dzieci z Ukrainy�
 58 8300 0009 0003 3835 2000 0320 PBS Kwidzyn
 Fundacja �Misericordia�, Górki 4, 82-500 Kwidzyn

Fotograficzny konkurs w Warsztacie Terapii Zajęciowej

Uchwycili w kadrze pierwsze oznaki wiosnyUchwycili w kadrze pierwsze oznaki wiosny
Pierwsze oznaki wiosny starali się uchwycić na fotografii niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez 

Fundację �Misericordia�. Zadaniem konkursu było uchwycenie przez uczestników najbardziej interesujących  oznak przyrody budzącej się do życia.
Konkurs zorganizowały 

Aleksandra Botwicz, spe-
cjalista ds. rehabilitacji i 
pracy z rodziną i Joanna 
Postawa-Wolnik, kierująca 
pracownią artystyczną w 
Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej w Górkach. Jury miało 
trudne zadanie, gdyż uczest-
niczy zaskoczyli organizato-
rów wieloma interesującymi 
zdjęciami. Reguły konkursu 
wymusiły wybór dziesięciu, 
zdaniem jury, najlepszych 
prac. Spośród nich wybrano 
trzy najlepsze zdjęcia, które 
spełniły kryteria konkurso-
we, takie jak między innymi 
jakość wykonania, oryginal-
ność i pomysłowość, a także 
zgodność zdjęcia z tematem 
konkursu. Pierwsze miejsce 
w konkursie zajął Łukasz 
Hartman, natomiast drugie 
Przemysław Rutkowski. Na 

trzecim miejscu konkurs 
zakończyła Aleksandra Ko-
zikowska. Jury przyzna-
ło także dwa wyróżnienia. 
Otrzymali je Maciej Bysz-

kowski i Krzysztof Lech. 
W konkursie wzięło udział 
aż osiemnastu uczestników 
warsztatu. Nagrody oraz 
upominki zwycięzcom wrę-

czyli Bogdan Muchowski, 
kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Górkach i Alek-
sandra Botwicz.

                                   (jk)

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Łukasz Hartman, natomiast drugie Przemysław Rutkowski. Na trzecim miejscu konkurs zakończyła Aleksandra Kozikowska. 
Jury przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymali je Maciej Byszkowski i Krzysztof Lech. 

Pierwsze miejsce w konkursie - Łukasz Hartman.

Drugie miejsce w konkursie - Przemysław Rutkowski.

Trzecie miejsce w konkursie - Aleksandra Kozikowska.

Nagrody oraz upominki zwycięzcom wręczyli Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Górkach i Aleksandra Botwicz. Nagrodę za pierwsze miejsce odbiera Łukasz Hartman.

Wyróżnione przez jury zdjęcie Macieja Byszkowskiego. Wyróżniona fotografia wykonana przez Krzystofa Lecha.
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