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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcichach działa już pięćdziesiąt lat. Z okazji jubileuszu odbyło się uroczyste spot-
kanie podczas którego podsumowano dotychczasową działalność placówki. Ośrodek zapewnia wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka od urodzenia do do podjęcia nauki w szkole. W ośrodku funkcjonują przedszkole oraz  szkoła podstawowa.          Str. IV-V

   Fot. SOSW w Barcicach 
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Działają na rzecz seniorów

10 lat Stowarzyszenia „Senior 50+” w Kwidzynie
Stowarzyszenie Seniorzy 50+ w Kwidzynie obchodziło swoje dziesiąte urodziny. Z tej okazji w kwidzyńskim teatrze odbyła się uro-

czysta gala. Organizacja została w tym roku wyróżniona nagrodą marszałka województwa pomorskiego Pomorskie dla Seniorów. 
Nagrodę przyznano za wyróżniającą się działalność na rzecz osób starszych i promowanie działań międzypokoleniowych.

W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele sa-
morządu powiatu, w tym 
Jerzy Godzik, starosta kwi-
dzyński, Jerzy Śnieg, prze-
wodniczący rady powiatu 
kwidzyńskiego, wicesta-
rosta Wiesław Wosiak i 
Tomasz Pisarek z zarządu 
powiatu. Z życzeniami dla 
seniorów ze stowarzyszenia 
przyjechali senator Leszek 
Czarnobaj i Józef Sarnow-
ski z zarządu województwa 
pomorskiego. Samorząd 
Kwidzyn reprezentował 
wiceburmistrz Piotr Widz. 
Do teatru przybyli także 
osoby reprezentujące in-
stytucje współpracujące 
ze stowarzyszeniem oraz 
wspierające organizację. 
Na uroczystość licznie przy-
byli seniorzy. Nie zabrakło 
występów artystycznych, 
w tym występu kabare-
towego, przygotowanego 

przez seniorów. Podczas 
uroczystości Jerzy Śnieg, 

przewodniczący rady po-
wiatu kwidzyńskiego, przy-

znał organizacji Honorową 
Nagrodę Przewodniczącego 

Rady Powiatu Kwidzyń-
skiego. Nagroda została 

przyznana także Ewie Stec, 
prezesowi Stowarzyszenia 
Seniorzy 50+ w Kwidzy-
nie. Nagrody wręczane są 
osobom oraz instytucjom 
za szczególne osiągnięcia 
na rzecz mieszkańców po-
wiatu oraz za praktyczne 
wdrażanie w życie idei sa-
morządności. Organizacja 
działa formalnie od 16 paź-
dziernika 2012 roku. Sto-
warzyszeniem od początku 
kieruje Ewa Stec. Seniorzy 
bardzo aktywnie działają na 
rzecz innych mieszkańców 
miasta i powiatu kwidzyń-
skiego, organizując wiele 
różnych spotkań, zajęć re-
kreacyjnych oraz imprez. 
Członkowie stowarzyszenia 
czynnie angażują się między 
innymi w działania Kwi-
dzyńskiej Rady Seniorów i 
Powiślańskiej Lokalnej Gru-
py Działania. Znani są także 

Stowarzyszenie Seniorzy 50+ w Kwidzynie obchodziło swoje dziesiąte urodziny. Z tej okazji w kwidzyńskim teatrze odbyła się uroczysta gala. 

Życzenia z okazji jubileuszu złożyli Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, wicestarosta Wiesław Wosiak i Tomasz Pisarek z zarządu powiatu.

Z życzeniami dla seniorów przyjechali senator Leszek Czarnobaj. Na zdjęciu z Ewą Stec, prezesem organizacji. 

Podczas uroczystości Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego, przyznał organizacji Honorową Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego. Nagroda została przyznana także Ewie Stec, prezesowi Stowarzyszenia Seniorzy 50+ w Kwidzynie. 

Józef Sarnowski z zarządu województwa pomorskiego wręczył Gryfa Pomorskiego Ewie Stec, prezesowi Stowarzyszenia Seniorzy 50+ w Kwidzynie.
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Profilaktyczny program samorządu powiatu kwidzyńskiego

Walka z rakiem płuc rozpoczęta, 
bezpłatne badania dla mieszkańców

Szpital Zdrowie w Kwidzynie rozpoczął realizację programu profilaktycznego, 
którego celem jest wczesne wykrywanie raka płuca wśród mieszkańców powia-
tu kwidzyńskiego. Program, który rada powiatu przyjęła 31 stycznia bieżącego 
roku, ma być realizowany do 2025 roku. Samorząd powiatu chce zatrzymać 
rosnący poziom zachorowań na nowotwór złośliwy oskrzela i płuca. Program 
w całości finansowany jest z budżetu powiatu kwidzyńskiego. Chętni, którzy 
kwalifikują się do badań mogą się już rejestrować.

W jego ramach mają zo-
stać między innymi prze-
prowadzone szkolenia 
personelu medycznego, 
działania informacyjno-
promocyjne oraz badania 
przesiewowe płuc wśród 
mieszkańców powiatu kwi-
dzyńskiego. Badania mają 
objąć mieszkańców w wie-
ku od 55 do 74 lat, przede 
wszystkim osoby, które 
paliły lub palą papierosy. 

- Rak płuc od kilku lat 
jest dużym problemem. 
Liczba osób, które zapa-
dają na nowotwór płuc w 
województwie pomorskim, 
a także w naszym powie-
cie rośnie. Z badań mogą 
skorzystać między innymi 
osoby, których historia 
konsumpcji tytoniu wynosi 
30 paczkolat (paczkolata to 
liczba paczek papierosów 
dziennie × lata palenia). 
Dotyczy to także osób, któ-
rych okres abstynencji w 
paleniu papierosów jest 
równy lub większy niż 15 
lat. Z badań mogą skorzy-
stać też mieszkańcy, u któ-
rych nie zdiagnozowano raka 
płuc przed zgłoszeniem się 
do programu, a także osób, 
które nie miały wykonanej 
tomografii komputerowej 
klatki piersiowej w ciągu 3 
miesięcy poprzedzających 
datę planowanego badania 
oraz bez przeciwwskazań 
do jego wykonania. Reje-
stracja prowadzona jest 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 12.00-18.00 pod 
numerem tel. 538 533 530. 
Badania będą wykony-
wane w soboty w godz. 
9.00-14.00. Po otrzymaniu 
wyniku badania zostanie 
umówiona wizyta konsul-
tacyjna do lekarza - specja-
listy chorób płuc. Z danych 
Krajowego Rejestru Nowo-
tworów wynika, że w la-
tach 2015-2018 największą 
liczbę zachorowań i zgonów 
związanych z nowotworami 
w powiecie kwidzyńskim 
zanotowano z powodu no-
wotworu złośliwego oskrze-

la i płuca. Poza tym w powie-
cie, w latach 2009-2018, liczba 
zachorowań na raka płuca 
wzrosła o 35 proc., a liczba 
zgonów z tego powodu wzrosła 
o 10 proc. Według autorów 
programu nowotwory płuca 
w bardzo wczesnych stadiach 

zaawansowania zazwyczaj 
nie powodują objawów i by-
wają czasami wykrywane w 
badaniach radiologicznych 
wykonanych z innych przy-
czyn. Na realizację programu 
profilaktycznego samorząd 
powiatu zamierza przeznaczyć 

ogółem 532 tys. zł. W tym 
roku planowane są wydatki 
w kwocie 169 tys. zł. Bada-
niami ma zostać objętych 
1167 mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego.

                                 (jk)

z aktywnego włączania się 
w różnego rodzaju akcje 
charytatywne, w tym tak-
że związane z pomocą dla 

Ukrainy. Stowarzyszenie 
Seniorzy 50+ w Kwidzynie 
zrzesza ok. 200 osób. 

                                 (op)

W kwidzyńskim teatrze podsumowano 10-lecie organizacji.

Seniorzy przygotowali występ kabaretowy.

Dla seniorów zatańczyli tancerze z Kwidzyńskiego Klubu Tańca Progress.

Seniorzy udowadniają, że mimo upływającyh lat są młodzi duchem.

Kabaret rozbawił wszystkich uczestników jubileuszowego spotkania.
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50 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach

„Niech czas nam sprzyja na kolejne lata…”
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcichach działa już pięćdziesiąt lat. Z okazji jubileuszu odbyło się uroczyste spotka-

nie, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność placówki. Ośrodek zapewnia wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. W ośrodku funkcjonują przedszkole oraz  szkoła podstawowa.

Mottem uroczystości były 
słowa Elżbiety Polakiewicz, 
dyrektora placówki „Niech 
czas nam sprzyja na kolejne 
lata…”. W uroczystości jubile-
uszowej udział wzięli między 
innymi Jerzy Godzik, staro-
sta kwidzyński, wicestarosta 
Wiesław Wosiak, Andrzej 
Zwolak, wiceprzewodniczący 
rady powiatu kwidzyńskie-
go, Sławomir Słupczyński, 
wójt gminy Ryjewo, Danuta 
Woronowicz z zarządu po-
wiatu kwidzyńskiego, Anna 
Ciewiertnia, dyrektor Dele-
gatury Kuratorium Oświaty 
w Tczewie, ks. Karol Detmer, 
proboszcz parafii w Beno-
wie oraz Dariusz Stelmach, 
przewodniczący Rady Rodzi-
ców. Na uroczystość przybyli 
także dyrektorzy placówek 
oświatowych powiatów kwi-
dzyńskiego i sztumskiego,  
emerytowani pracownicy 
ośrodka oraz pracownicy 
placówki. Podczas spotkania 
przedstawiono historię szko-
ły, która funkcjonuje  od 1972 
roku. Nie zabrakło części ar-
tystycznej. Goście wysłuchali 
pieśni w wykonaniu zespołu 
„Perłowa łódź”. Uczestnicy 
spotkania jubieluszowego 
obejrzeli film z obchodów uro-
dzin szkoły zorganizowanych 
dla uczniów, które odbyły 
się dwa tygodnie wcześniej. 
Podczas uroczystości odsło-
nięto pamiątkową tablicę 
ufundowaną przez Tomasza 
Żaka z kwidzyńskiej firmy 
kamieniarskiej. 

- Bez życzliwości, pomocy, 
poświęcenia czasu, sił i środ-
ków obecnie pracujących w 

szkole osób, zorganizowanie 
nostalgicznych obchodów ju-
bileuszu nie byłoby możliwe. 
Barcicka ekipa zawsze dawa-
ła radę, udowodniła to rów-
nież tym razem. Za udział, 
wsparcie, konkretną pomoc 

i gotowość do podejmowania 
wyzwań, wszystkim należy 
się gorące, szczere dziękuję 
- mówi Elżbieta Polakiewicz, 
dyrektor Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
w Barcicach.

Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Barcicach oferuje 
wczesne wspomaganie roz-
woju dziecka: oferta prze-
znaczona jest dla dzieci w 
wieku od 0 do podjęcia nauki 
w szkole. Zajęcia prowadzone 
są indywidualnie w zależno-
ści od możliwości psychofi-
zycznych i potrzeb dziecka. 
Placówka zapewnia wykwa-
lifikowanych specjalistów, 
w tym logopedę, oligofre-
nopedagoga, fizjoterapeutę 
i psychologa. W ośrodku 
można uzyskać porady oraz 
konsultacje dotyczące pracy 
z dzieckiem. SOSW prowadzi 
też edukację przedszkolną 
dla dzieci w wieku od 3 do 8 
lat. W ośrodku funkcjonuje 
szkoła podstawowa oferująca 
naukę dzieciom z niepełno-
sprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarko-
wanym, znacznym i niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, 
w tym z autyzmem.

                                   (jk)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcichach działa już pięćdziesiąt lat.                                                                                                                                                                                                                                               Zdjęcia: SOSW w Barcicach

Elżbieta Polakiewicz, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, kieruje 
ośrodkiem od wielu lat.Podczas uroczystości odsłonięto tablicę upamietniającą 50-lecie  funkcjonowania osrodka wBarcicach.
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W uroczystości jubileuszowej udział wzięli między innymi Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, wicestarosta Wiesław Wosiak, Andrzej Zwolak, wiceprzewodniczący 
rady powiatu kwidzyńskiego, Sławomir Słupczyński, wójt gminy Ryjewo, Danuta Woronowicz z zarządu powiatu kwidzyńskiego, Anna Ciewiertnia, dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie, ks. Karol Detmer, proboszcz parafii w Benowie oraz Dariusz Stelmach, przewodniczący Rady Rodziców.

Goście wysłuchali pieśni w wykonaniu zespołu „Perłowa łódź”. 

Życzenia z okazji 50 rocznicy powstania ośrodka złożył Sławomir Słupczyński, wójt gminy Ryjewo. Na zdjęciu z Elżbietą Polakiewicz, dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach.

Życzenia pracownikom placówki w imieniu władz samorządowych powiatu złożył Jerzy Godzik, starosta kwidzyński. 

Anna Ciewiertnia, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie, złożyła życzenia w imieniu pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

Z okazji jubileuszu odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność placówki. 

Ośrodek zapewnia wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. W ośrodku funkcjonują przedszkole oraz szkoła podstawowa.
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                            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 
                                   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

To jednostka organizacyjna powiatu kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1972 r. Po-
nad 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 doraź-
nej pomocy medycznej. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system 
przyzywowy i przeciwpożarowy oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest 
dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortope-
dyczny 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 udzielają pracownicy socjalni. 

To jednostka organizacyjna powiatu kwidzyńskiego, przeznaczona dla osób dorosłych 
przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjonuje 
od 1966 roku. Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 budynki 
mieszkalne, w których oferuje się pokoje 1,2,3- osobowe z umywalkami lub łazienkami, 
WC, pokoje dziennego pobytu, gabinety doraźnej pomocy medycznej, 4 pracownie tera-
peutyczne, gabinet rehabilitacji i fizjoterapii oraz salę gimnastyczną, Salę Doświadcza-
nia Świata (obecnie pełniąca funkcje sali dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, 
palarnię, kuchnie główną oraz kuchenki i jadalnie w każdym budynku. Rodziny miesz-
kańców 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 opiekuń-
czo-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. 55 277 42 36 i 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 - 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,  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 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 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 regu-
larnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrew-
nionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka”. Rodziny 
zastępcze, które chcą uczestniczyć w spotkaniach mogą zgłaszać się osobiście 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz telefoniczne. 

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

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.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

                                         tel. 55 279 99 15 i 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 włączaniem osób starszych, zarówno aktywnych, jak i nieak-
tywnych zawodowo do systemu kształcenia ustawicznego. Organizacja promuje 
i organizuje wolontariat oraz działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Angażuje 
też wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektu-
alnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.  

        Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie
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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. Po-
maga 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. Lekarstwa 
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 wystę-
pującym 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 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,spędzanie 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 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, pomoc-
nik 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 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 pomoc dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, w tym także 
dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną pomoc 
terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i 
intelektualnie. Ośrodek realizuje porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w 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 œw. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowo-
tworow¹. Aby skorzystaæ z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie 
od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ ¿adnych kosztów. Hospicjum ma pod-
pisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami opiekuje siê zespó³ 
pielêgniarek i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. Prowa-
dzeniem placówki zajmuje się 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

       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 „Pałacyk”

   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

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

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

Subkonto Fundacji „Misericordia” 
Pomóż Ukrainie

Fundacja „Misericordia” w Górkach ma 
utworzone specjalne subkonto, na które można 
wpłacać pieniądze, które zostaną przeznaczone 
na pomoc Ukraińcom w Kwidzynie i Barze.

Subkonto Fundacji „Misericordia” zostało utworzone dla 
wspierania letniego pobytu dzieci z Baru, miasta partnerskie-
go Kwidzyna. Zgodnie z ustaleniami burmistrza Kwidzyna 
i zarządu Fundacji „Misericordia” obecnie służy także do 
wspierania finansowego i rzeczowego Ukraińców w Kwidzy-
nie i Barze. Subkonto ma charakter otwarty. Poniżej numer 
rachunku, na który można dokonywać wpłat chcąc pomóc 
obywatelom Ukrainy. Do połowy października bieżącego roku 
na subkonto wpłynęło ponad 161 tys. zł. Na pomoc Ukra-
ińcom przeznaczono ponad 97 tys. zł. Wsparcie otrzymały 
rodziny oraz dzieci przebywające w powiecie kwidzyńskim. 
Pieniądze darczyńczów, w tym osób prywatnych, firm i or-
ganizacji pozwoliły też wesprzeć mieszkańców ukraińskiego 
Baru. Stan subkonta 14 października wynosił 66 259,83 zł. 
Szczegłowe rozliczenie wpływów i wydatków można znaleźć 
na stronie: www.fundacjamisericordia.pl oraz stronie 
miasta: www.kwidzyn.pl.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych we współpracy z Polskim Stowarzy-
szeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Gdańsku, uruchomił telefon 
z informacją o aktualnych możliwościach wsparcia, z 
jakiego mogą skorzystać uchodźcy z niepełnospraw-
nościami z Ukrainy. Numer telefonu to 503 703 974, 
który jest czynny w godz. 8.00 - 21.00 przez siedem 
dni w tygodniu. Usługa jest bezpłatna. 

Wszyscy, którzy wyrażają chęć udzielenia azylu rodzinom 
przybywającym z atakowanej Ukrainy, proszeni są o kon-
takt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w 
Kwidzynie pod numerami telefonów 55 646 50 35 i 55 646 
50 31 w godz. 7.00-15.00 oraz pod numerami telefonów 500 
056 115 lub 607 587 334 w godz. 15.00-7.00. Można także 
kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: kryzys@
powiatkwidzynski.pl. Powiat publikuje listę potrzebnych 
produktów i środków dla mieszkańców Ukrainy. Środki 
te będą przekazane potrzebującym na Ukrainie, w tym 
oczekującym przed przejściami granicznymi.

Dla Ukraińców z niepełnosprawnościami Powiat kwidzyński dla Ukrainy


