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DODATEK BEZPŁATNY           WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GÓRKACH           28.09.22 r.  Nr 305 ROK 19 

Zespoły i soliści z warsztatów terapii zajęciowej z województwa pomorskiego wystąpili podczas Zespoły i soliści z warsztatów terapii zajęciowej z województwa pomorskiego wystąpili podczas 
Integracyjnego Przeglądu Piosenki Religijnej. Impreza odbyła się po raz trzeci w Kwidzyńskim Integracyjnego Przeglądu Piosenki Religijnej. Impreza odbyła się po raz trzeci w Kwidzyńskim 
Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach (gmina Kwidzyn). Organizatorem przeglądu był Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach (gmina Kwidzyn). Organizatorem przeglądu był 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację „Misericordia”.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację „Misericordia”.         str. IV-V       str. IV-V
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Pożegnaliśmy Dorotę Klimaszewską
Rodzina, przyjaciele, znajomi, uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach 

towarzyszyli Dorocie Klimaszewskiej w jej ostatniej ziemskiej drodze na cmentarzu komunalnym 
w Kwidzynie. Uroczystości żałobne, w tym msza święta, odbyły się 16 września. Odeszła nagle, 
pozostawiając w bólu rodziców i wszystkich, którzy byli jej bliscy. Była uczestniczką Warsztatu 
Terapii Zajęciowej,  prowadzonego przez Fundację �Misericordia� w Górkach.

Bywają chwile, 
podczas których 
żadne słowa 
nie są w stanie 
opisać emocji, 
uczuć czy wra-
żeń. Właśnie 
takie chwile 
przeżywamy. 
Dorotka była 
osobą pogod-
ną i wesołą. 
Jej serce było 
przepełnione 
ogromną em-
patią, być może 
za dużą i za 
bardzo obciąża-
jącą. Zapamięta-
my ją jako oso-
bę niezwykłą, 
angażującą się 
w życie nasze-
go warsztatu i 
pracowni redak-
cyjnej, w której 
pracowała do 
ostatnich chwil 
swojego ży-
cia. Jej pracowitość i ogromna chęć uczestniczenia we wszystkim, 
co działo się w warsztacie, stanowiły wzór do naśladowania. Nie 
uznawała ograniczeń, chciała żyć pełnią życia. Nie unikała wyzwań, 
biorąc udział w licznych konkursach, spektaklach, a nawet w tanecz-
nych pokazach. Jej aktywność nie zmalała nawet w trudnym okre-
sie pandemii. Pracowała i ćwiczyła w domu, pokazując niezwykłe 
zaangażowanie i żelazną wolę. Wierzmy, że jej duch będzie czuwał 
teraz nad tym miejscem, bez którego, jak sama mówiła, trudno było-
by jej sprostać wyzwaniom dnia codziennego. Pamięć o Dorotce już 
na zawsze pozostanie w naszych sercach i umysłach.
                    Uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach

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

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
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Pięć lat Dziennego Domu Pobytu w Kwidzynie

Świętowali seniorzy z kwidzyńskiego „Pałacyku”Świętowali seniorzy z kwidzyńskiego „Pałacyku”
Pięć lat funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Kwidzynie uczcili seniorzy, którzy korzystają z zajęć prowadzonych  w placówce. Uczestnicy, 

pracownicy, osoby współpracujące oraz zaproszeni goście, w tym Piotr Widz, wiceburmistrz Kwidzyna, spotkali się z tej okazji w restauracji. 
Dom działa od września 

2017 roku. Dla seniorów 
prowadzone są różne za-
jęcia, w tym edukacyjne, 
aktywności ruchowej i spor-
towo-rekreacyjne, a także 
związane z aktywizacją 
społeczną. 

- Były podziękowania, 
kwiaty oraz podarunki od 
seniorów i gości. Pan An-
toni, nasz były uczestnik, 
przeczytał wiersze o na-
szym domu własnego autor-
stwa. Nasi goście i osoby z 
nami współpracujące zosta-
ły obdarowane prezentami, 
które wykonali seniorzy w 
ramach terapii zajęciowej. 
Był też pyszny tort, mu-
zyka i tańce. Dziękujemy 
wszystkim, którzy zechcieli 
wspólnie z nami celebro-
wać ten dzień. Szczególne 
podziękowania należą się 
naszym uczestnikom za 
to, że pomimo wieku, scho-
rzeń i różnych dolegliwości, 
przychodzą do nas, niektó-
rzy od samego początku. Pięć lat funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Kwidzynie uczcili seniorzy, którzy korzystają z zajęć prowadzonych  w placówce. 

Uczestnicy, pracownicy, osoby współpracujące oraz zaproszeni goście, w tym Piotr Widz, wiceburmistrz Kwidzyna, spotkali się z okazji piątej rocznicy placówki 
w restauracji.                                                                                                                                                                Zdjęcia: Dzienny Dom Pobytu �Pałacyk�.

Wielu seniorów pomimo wieku, schorzeń i różnych dolegliwości uczestniczy w zajęciach prowadzonych w domu od samego początku. 

Mamy nadzieję, że oferta 
placówki daje seniorom z 
naszego miasta możliwość 
realizowania własnych pasji 

na różnych polach zain-
teresowań � mówi Małgo-
rzata Jedlina, koordynator 
domu.

Dodaje, że obecnie nazwa 
placówki to Dzienny Dom 
Pobytu �Pałacyk�. Obecnie 
z zajęć prowadzonych w pla-
cówce korzysta 34 seniorów, 
w tym 18 osób przychodzi 
na zajęcia codziennie, 7 
osób dwa razy w tygodniu, 
a 9 trzy razy w tygodniu. W 
okresie pandemii siedziba 
placówki wprawdzie była 
niedostępna dla seniorów, 
ale cała działalność prowa-
dzona była w domach senio-
rów do czasu wznowienia 
zajęć stacjonarnych.

Dzienny Dom Pobytu �Pa-
łacyk� powstał w zmoderni-
zowanym gmachu przy ul. 
Warszawskiej. Aby zostać 
uczestnikiem zajęć, trzeba 
być mieszkańcem miasta, 
nie pracować zawodowo (w 
wieku 60+, zarówno kobie-
ty, jak i mężczyźni). Dom 
przeznaczony jest dla osób, 
które są samodzielne i nie 
wymagają opieki. Placówka 
funkcjonuje od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-14.00. 
Seniorom zapewniane są 
posiłki w formie śniadania i 
jednego gorącego posiłku. 

                                     (jk)

Dzienny Dom Pobytu Senior + 
mieści w zmodernizowanym pięć 
lat temu gmachu przy ul. War-
szawskiej. Placówką zawiaduje 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Aby zostać uczestnikiem 
zajęć trzeba być mieszkańcem 
miasta i nie pracować zawodowo. 
Do udziału w zajęciach przyjmo-
wane są osoby, które ukończyły 
60 lat. Dom przeznaczony jest dla 
osób, które są samodzielne i nie 
wymagają opieki.
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III Integracyjny Przegląd Piosenki Religijnej

Religijne śpiewanie uczestników WTZ z PomorzaReligijne śpiewanie uczestników WTZ z Pomorza
Radość najlepiej wyrazić muzyką i piosenką, a wiarę i nadzieję modlitwą - twierdzą organizatorzy Integracyjnego Przeglądu Piosenki Religijnej. 

Impreza odbyła się po raz trzeci w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach (gmina Kwidzyn). Na scenie zaprezentowali się 
zespoły i soliści z warsztatów terapii zajęciowej z województwa pomorskiego. Organizatorem przeglądu jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach, 
prowadzony przez Fundację �Misericordia�. Honorowym patronatem objął przegląd ks. bp. Jacek Jezierski, biskup elbląski. Współorganizatorem prze-
glądu był Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, który przygotował między innymi scenę dla wykonawców oraz zadbał o nagłośnienie i oświetlenie.

Gości powitał Bogdan Mu-
chowski, kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Górkach. 
Otwarcia imprezy dokonał Wie-
sław Wosiak, wicestarosta kwi-
dzyński. Oprócz wicestarosty 
wśród gości, którzy przybyli 
na przegląd byli między inny-
mi Piotr Widz, wiceburmistrz 
Kwidzyna i Leszek Czubała z 

zarządu Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego. 
Nie zabrakło także Kazimierza 
Gorlewicza, prezesa Fundacji 
�Misericordia�. Byli także księża 
Janusz Kilian  i Wiesław Para-
dowski, proboszczowie parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego i pw. 
św. Brata Alberta Chmielow-
skiego. Przegląd poprowadzili 

Wanda Masalaska-Szymanek 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Górkach oraz ks. Zbigniew 
Giełdon, wicedyrektor Katoli-
ckiej Rozgłośni Diecezji Pelpliń-
skiej �Radio Głos�. Na scenie 
zaprezentowali się wykonawcy 
z sześciu warsztatów terapii 
zajęciowej: Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Górkach (gmina 

Kwidzyn),Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Lalkowych, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Rumii, 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Sycewicach, Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Dzierzgoniu oraz 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Kolniku. Zespół kwidzyńskiego 
WTZ został przygotowany do 
występu przez Joannę Postawę-

Wolnik, instruktorkę pracowni 
artystycznej, która jest także 
pomysłodawcą zorganizowania 
przeglądu. Układ taneczny 
przygotowała Anna Osial, te-
rapeutka zajęciowa w WTZ w 
Górkach. Występom przysłu-
chiwało się jury w składzie: 
Barbara Lipińska-Postawa,  
ks. Janusz Kilian i Leszek 
Czubała. Gościem specjalnym 
była Magdalena Bukowska z 
Nowego Dworu Gdańskiego, 
laureatka wielu konkursów 
i przeglądów piosenki, która 
zaśpiewała także z zespołem 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Kwidzynie. Nagrody otrzy-
mali wszyscy wykonawcy, ale 
jury zdecydowało o przyznaniu 
wyróżnienia dla wykonawców 
reprezentujących Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Dzierzgo-
niu. Publiczność zdecydowała 
natomiast o przyznaniu swoje-
go wyróżnienia dla Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Górkach. 
Pomieszczenia w których zor-
ganizowano imprezę użyczył 
Kwidzyński Park Przemysło-
wo-Technologiczny w Górkach. 
Organizację przeglądu wsparły 
wolontariuszki: Łucja Barejko 
i Jolanta Czajkowska.

Zespół kwidzyńskiego WTZ został przygotowany do występu przez Joannę Postawę-Wolnik, instruktorkę pracowni artystycznej, która jest także pomysłodawcą zorganizowania przeglądu. Choreografię przygotowała 
Anna Osial, terapeutka zajęciowa w WTZ w Górkach.                                                                                                                                                                                                                Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Otwarcia imprezy dokonał Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński. 

Oprócz wicestarosty wśród gości, którzy przybyli na przegląd byli między innymi Piotr Widz, wiceburmistrz Kwidzyna i Leszek Czubała z za-
rządu Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Nie zabrakło także Kazimierza Gorlewicza, prezesa Fundacji �Misericordia�.

Gości powitał Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach. 

Występom przysłuchiwało się jury w składzie: Barbara Lipińska-Postawa,  ks. Janusz Kilian i Leszek Czubała. 

Gościem specjalnym była Magdalena Bukowska z Nowego Dworu Gdańskiego.

 Przegląd poprowadzili Wanda Masalaska-Szymanek z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach oraz ks. 
Zbigniew Giełdon, wicedyrektor Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej �Radio Głos�. 
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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.        ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 2655 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Pałacyk”

   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 
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Druga dawka dla wszystkich pełnoletnich

Można się rejestroMożna się rejestrowaćwać
Druga dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 zosta-

ła udostępniona szerszej grupie chętnych. Od 16 września na szcze-
pienie mogą zarejestrować się wszystkie osoby od 12. roku życia. 

W ramach szczepień drugą 
dawką przypominającą stoso-
wane są szczepionki na bazie 
mRNA o zaktualizowanym 
składzie, dostosowanym do 
wariantu Omikron. Szczepionki 
o zaktualizowanym składzie są 
podawane wyłącznie w ramach 
szczepień przypominających 
� nie są dostępne w ramach 
schematu szczepień podstawo-
wych. Możliwość podawania 

nowych szczepionek jako pierw-
szej dawki przypominającej jest 
zależna od ich dostępności w 
punktach szczepień. Jednocześ-
nie z udostępnieniem drugiej 
dawki przypominającej kolejnej 
grupie osób uległ skróceniu z 4 
do 3 miesięcy minimalny odstęp 
między dawkami przypominają-
cymi. Osoby, które chorowały na 
COVID-19, mogą zostać zaszcze-
pione po upływie 3 miesięcy 

od zakażenia wirusem SARS-
CoV-2. E-skierowania dla osób 
uprawnionych do szczepienia 
kolejną dawką przypominającą 
zostały wystawione automa-
tycznie i są ważne przez 90 dni. 
W razie potrzeby e-skierowanie 
na szczepienie może zostać 
wystawione również przez le-
karza. Aby zarejestrować się 
na szczepienie, możemy za-
dzwonić na bezpłatną infolinię 
pod numerem 989 (infolinia 
jest czynna codziennie w godzi-
nach 7:00-20:00), zrealizować 
e-skierowanie logując się na 
Internetowe Konto Pacjenta 
na stronie pacjent.gov.pl lub w 
aplikacji mobilnej mojeIPK albo 
skontaktować się bezpośrednio z 
wybranym punktem szczepień.

   Przemysław Rutkowski

Uwaga na oszustwa na Facebooku

Fałszywe serwisy informacyjneFałszywe serwisy informacyjne
Liczne wpisy od oszustów polujących na nasze dane osobowe po-

jawiają się w ostatnim czasie w serwisie Facebook. Oszuści często 
zamieszczają linki do fałszywych artykułów na sensacyjne tematy, 
takie jak rzekome zgony słynnych osób. Linki prowadzą do fałszy-
wych serwisów informacyjnych, które próbują kraść informacje.

Przykładem sposobu na 
wyłudzenie danych jest wy-
świetlenie fałszywego formu-
larza logowania do serwisu 
Facebook pod pretekstem 
konieczności potwierdzenia 
wieku czytelnika ze względu 
na drastyczne materiały. 
Wypełnienie takiego for-
mularza spowoduje prze-
kazanie naszych danych 
logowania oszustom. Innym 
popularnym oszustwem jest 
podszywanie się pod znane 
sieci handlowe i zachęcanie 
do odbioru darmowych towa-
rów, które rzekomo nie mogą 
zostać sprzedane ze względu 
na drobne wady. W tym przy-
padku również zostaniemy 

przekierowani na fałszywą 
stronę przygotowaną przez 
oszustów. Dostawcy usług 
internetowych blokują linki 
do stron internetowych wy-
łudzających dane osobowe we 
współpracy z CERT Polska, 
ale mimo to zawsze powin-
niśmy zachowywać ostroż-
ność w Internecie. Przed 
otwarciem linków zwracajmy 
uwagę na podejrzanie wyglą-
dające adresy internetowe i 
błędy językowe we wpisach. 
Jeśli natkniemy się na sensa-
cyjnie brzmiące wiadomości, 
powinniśmy sprawdzić, czy 
prawdziwe serwisy infor-
macyjne takie wiadomości 
potwierdzają. Przydatnym 

miejscem u łatwiającym 
sprawdzenie autentyczności 
stron na Facebooku jest sek-
cja �Transparentność strony� 
w zakładce �Informacje�, 
gdzie znajdziemy między in-
nymi datę utworzenia strony 
i historię zmian jej nazwy. 
Powinniśmy uważać na stro-
ny, które zostały utworzone 
niedawno i mają niewiel-
ką liczbę polubień. Strony 
utworzone przez znane firmy 
powinny mieć obok swojej 
nazwy niebieski znaczek z 
białą fajką, który oznacza, że 
autentyczność danej strony 
została potwierdzona przez 
Facebooka.

      Przemysław Rutkowski
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