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Fot. Jacek Kluczkowski

Raz w roku nadchodzi taki czas, że radość, miłość 
i nadzieja odżywają z niewyobrażalną wręcz siłą. 
Stają się motorem naszych dalszych działań i 
przypominają o wartościach, które zdołały trochę 
przyblaknąć. Święta Bożego Narodzenia napełnia-
ją nas uczuciem wyjątkowym, gaszącym spory, 
zażegnującym konflikty i przypominającym o tych, 
którzy być może potrzebują naszego wsparcia, do-
brego słowa i zwykłego uśmiechu. Niech to uczu-
cie, które mówi nam jak ważne są współczucie, 
zrozumienie i tolerancja, trwa w sercach, nie tylko 
w świąteczny czas, ale w każdym najzwyklejszym 
dniu kończącego się starego oraz Nowego Roku. 
Tego wszystkim mieszkańcom powiatu kwidzyń-
skiego życzą: Zarząd i Rada Fundacji „Misericor-
dia”, pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Górkach oraz redakcja Obserwatora. 
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Wigilijne spotkanie chorych na SM

Podzielili się opłatkiemŚwiąteczny kiermasz
WTZ w starostwie 

Przyczyna choroby nie jest znana. Podejrzewa się, że do jej powstawania przy-
czyniają się zakażenia wirusowe. Jako winnego wskazuje się wirusa opryszczki. 
Pewne jest jednak, że choroba jest podstępna, wyniszczająca i odbiera samo-
dzielność. Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex) to choroba, która atakuje 
włókna nerwowe w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego. Dochodzi wówczas do 
tzw. demielinizacji, czyli pozbawienia włókna naturalnej izolacji. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach zorgani-
zował świąteczny kiermasz. Ozdoby powstałe pod-
czas zajęć prowadzonych dla niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu można było kupić w siedzibie 
Starostwa Powiatowego. Można było także posłu-
chać i kupić płytę z kolędami nagranymi przez nie-
pełnopsrawnych muzyków. Warsztat stawia przede 
wszystkim na rehabilitację zawodową, organizując 
lub uczestnicząc w wielu programach, których ce-
lem jest aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych. 
WTZ powstał w październiku 1993 roku przy Domu 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Od pierwszego 
stycznia 2004 roku prowadzi go Fundacja „Mise-
ricordia” w Kwidzynie, w zabytkowym dworku w 
Górkach. 

Kiermasz świąteczny zorganizowany został w Starostwie Powiatowym.

Stoisko Warsztatu Terapii Zajęciowej odwiedził Włodzimierz Dawidowski z zarządu powiatu.

Świąteczne ozdoby powstały podczas zajęć prowadzonych dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.                                                                                            
                                                                                                                      Fot. Jacek Kluczkowski

Wigilijne spotkanie chorych na stwardnienie rozsiane. 

Organizatorem spotkania było kwidzyńskie Koło Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

Anna Kowalczyk, przewodnicząca kwidzyńskiego 
Koła Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane

Skutki SM są różne. Nie-
którzy mają problemy z po-
ruszaniem się, inni są niemal 
skazani na pobyt w domu. 
Bywają okresy, w których cho-
rzy czują się lepiej oraz takie, 
w których trzeba korzystać z 
wózka lub nawet łóżka. Chorzy 
na stwardnienie rozsiane (SM) 
potrafią jednak walczyć i na 
przekór chorobie pokazywać, że 
są aktywni i chcą czerpać z życia 
ile tylko się da.  Choroba nie 
przeszkodziła im wziąć udział 
w wigilijnym spotkaniu. Można 
ich spotkać w kwidzyńskim 
Kole Stowarzyszenia Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane.

- To nie jest zły rok, ale stan 
wielu osób się pogorszył. Nie-
stety stwardnienie rozsiane to 
choroba, która potrafi negatyw-
nie zaskakiwać. Bywają okresy 
lepsze i gorsze. Największym 
problemem jest dojechanie na 
spotkania, które organizujemy 
raz w miesiącu. Nie zawsze 
można na nie dotrzeć. Czasami, 
jak podczas naszego wigilijnego 
spotkania, chodzi o rozkopy. 
Jedna z pań  musiała zostać 
w domu, bo dookoła jej domu 
są rozkopy i nie ma jak z niego 

wyjść. Cieszę się jednak, że 
mimo przeszkód wiele osób 
dociera na nasze spotkania. 
Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku uda się nam zrealizować 
kilka naszych projektów, w 
tym wycieczkę oraz spotkania 
rekreacyjne, które planujemy 
zorganizować na Miłosnej. To 
specyficzna choroba. Niektórzy 
chcieliby być bardziej aktywni, 
ale obawiają się, że nie dadzą 
rady. Niektórym zwykłe siedze-
nie zaczyna po pewnym czasie 

dokuczać z powodu bólu kręgo-
słupa lub innych dolegliwości, 
ale cieszę się, że tak wielu oso-
bom udaje się pokonywać choro-
bę i przychodzić na nasze spot-
kania - mówi Anna Kowalczyk, 
przewodnicząca kwidzyńskiego 
Koła Stowarzyszenia Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane.

Dodaje, że w kończącym 
się roku można było liczyć na 
wsparcie wielu osób i instytucji, 
a także samorządów, w tym 
miasta Kwidzyna.
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Podzielili się opłatkiem

Turniej otworzył poseł 
Jerzy Kozdroń. Na zawody 
przybyli także Kazimierz 
Gorlewicz, przewodniczący 
rady miasta oraz Włodzi-
mierz Dawidowski z zarządu 
powiatu. Ewa Detko-Traczyk, 
przewodnicząca komitetu 
organizacyjnego, uważa, że 
turniej był bardzo udany. 

- Widać było mocną rywa-
lizację zawodników. Walka 
była zacięta, ale prowadzona 
fair play. Olimpiady Specjal-
ne to jedna z najczystszych 
form sportu. Ten rok był 
bardzo udany dla niepeł-
nosprawnych sportowców. 
Braliśmy udział w wielu 
zawodach o randze ogólno-
polskiej. Byliśmy organiza-
torami siedemnastu zawo-
dów regionalnych. Klaudia 
Klonowska, zawodniczka 
sekcji Olimpiad Specjalnych 
przy Warsztacie Terapii Za-
jęciowej w Kwidzynie weź-
mie udział w Europejskim 
Turnieju Tenisa Stołowego 
Olimpiad Specjalnych w Sło-
wacji. Zawody odbędą się w 
kwietniu przyszłego roku. 
W lutym weźmie udział w 
sportowym obozie przygoto-
wawczym - mówi Ewa Detko-
Traczyk.

Organizatorem turnieju 
była sekcja Olimpiad Specjal-
nych przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym 
w Kwidzynie. Współorgani-
zatorzy to sekcje Olimpiad 
Specjalnych przy Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Górkach 
oraz Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie.              (jk)

Niepełnosprawni koszykarze z województwa pomorskiego rywalizowali w Tur-
nieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych, który odbył się w Kwidzynie. Turniej 
zorganizowany został już po raz dziesiąty. Drużyny rywalizowały w dwóch 
grupach. W grupie pierwszej najlepsza okazała się reprezentacja Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie. 

Olimpiady Specjalne w Kwidzynie

Koszykarskie zmagania

Jerzy Śnieg, przewodniczący rady powiatu kwidzyńskiego oraz Barbara Hinc, dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie, wręczali medale najlepszym koszykarkom i koszykarzom.                                                                                        
                                                                                                                 Zdjęcia: Jacek Kluczkowski 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kwidzynie są obecni na każdej imprezie organizowanej w ramach 
Olimpiad Specjalnych.

Niepełnosprawni koszykarze z województwa pomorskiego rywalizowali w Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych, który odbył się w Kwidzynie.

Walka była zacięta, ale prowadzona fair play. 

Wyniki turnieju
Grupa I
I miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Kwidzynie
II miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Nowym Dworze Gdańskim
III miejsce - Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach
Grupa II
I miejsce - Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie
II miejsce - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Kwidzynie

Turniej otworzył poseł Jerzy Kozdroń, który przyjechał kibicować niepełnosprawnym sportowcom.

Koszykarze nie szczędzili swoich sił.

Przysięgę olimpijską, w imieniu wszystkich zawodników, złożył Michał Bielaszewski z Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie. 
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Spartakiada odbyła się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie. 
                                                                                                            Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

W sportowych zmaganiach wzięło udział ok. 100 osób.

Liczyła się przede wszystkim dobra zabawa.

Zawodnicy musieli wykazać się różnymi umiejętnosciami. 

Slalom z piłką.

Integracyjna zabawa
Już po raz dziesiąty

- To nasza dziesiąta sparta-
kiada. Uczestnicy startowali w 
różnych konkurencjach, które 
były oceniane przez sędziów,  
ale przyznawane punkty tak 
naprawdę nie są ważne. Zawsze 
powtarzam, że liczy się przede 
wszystkim dobra zabawa. Oczy-
wiście organizacja spartakiady 
nie byłaby możliwa, gdyby nie 
pomoc osób, które wspierają nas 
już od tylu lat, w tym Mariola 
Kalińczak. Nie byłoby też tej 
imprezy bez wsparcia Gimna-
zjum nr 3 - podkreśla Krystyna 
Piłkowska, prezes Koła Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym w 
Kwidzynie.

Dodaje, że spartakiada to 
sposób na popularyzację wśród 
niepełnosprawnych aktywnego 
spędzania czasu.

- Uczestnictwo w imprezach 
rekreacyjnych, odbywających się 
na terenie miasta, powinno stać 
się już nawykiem, dlatego za-
chęcamy wszystkich do udziału 
w zmaganiach sportowych, które 
mają charakter dobrej zabawy. 
Nagradzamy wszystkich uczest-
ników, bez względu na to, jakie 
zajął miejsce. Liczy się udział 
- twierdzi Krystyna Piłkowska. 

Organizacja spartakiady 
cieszy niepełnosprawnych.

- Uważam, że to bardzo do-
bry pomysł. Każdy powinien 
spróbować swojego, zwłaszcza 
że tutaj wygrywają wszyscy 
– mówi Dorota Klimaszewska, 
niepełnosprawna mieszkanka 
Kwidzyna

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale oraz 
upominki. 

                                      (jk)

Niepełnosprawni bawili się podczas Integracyjnej Spartakiady Rekreacyjno - Spor-
towej „Baw się razem z nami”. W zmaganiach wzięło udział ok. 100 osób. Organiza-
torzy to Mariola Kalińczak i Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Kwidzy-
nie, natomiast współorganizatorem było Gimnazjum nr 3. W tym roku spartakiadę 
rozpoczęto uczczeniem pamięci Jarosława Kalińczaka, który do końca swojego życia 
angażował się w organizację spartakiady oraz innych imprez sportowo-rekreacyj-
nych dla niepełnosprawnych mieszkańców Kwidzyna oraz powiatu kwidzyńskiego.

Niepełnosprawni bawili się podczas Integracyjnej Spartakiady Rekreacyjno - Sportowej „Baw się razem z nami”. 

To była już dziesiąta spartakiada.

Wyścigi wózków wymagały niezłej kondycji.

Spartakiada to sposób na popularyzację wśród niepełnosprawnych aktywnego spędzania czasu.
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Nie zdążyłeś kupić? Tylko u nas świąteczne ozdoby.

Warsztat Terapii Zajęciowej

w Górkach (zabytkowy dworek)

tel./fa
ks  55 279 35 64

e-mail: w
tzkwidzyn@wp.pl

Niepowtarzalne, ręcznie wykonane!

Kupując u nas, wspierasz rehabilitację 

osób niepełnosprawnych!
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 Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 
usług opiekuńczych. Decyzje kierujące do DPS i dotyczące odpłatności za pobyt wydają ośrodki 
pomocy z gminy, z której pochodzi osoba.  W powiecie kwidzyńskim opiekę zapewniają dwa 
domy pomocy społecznej, w Kwidzynie i Ryjewie, będące w gestii samorządu powiatowego. 

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie funkcjonuje od 1966 roku. 
To jeden z nowocześniejszych ośrodków koedukacyjnych. Przebywa w nim 180 niepełnospraw-
nych intelektualnie i chorych psychicznie osób. Wykwalifikowana kadra zapewnia konkretną 
pomoc w usamodzielnieniu się i samorealizacji.  Dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4- osobowowymi 
z łazienkami lub umywalkami. Placówka jest doskonale wyposażona. Posiada między innymi 
pokoje dziennego pobytu, gabinety medycznej pomocy doraźnej, pracownie terapeutyczne oraz 
gabinety rehabilitacji i fizykoterapii.

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie przeznaczony dla dorosłych kobiet i mężczyzn 
somatycznie, przewlekle chorych funkcjonuje od 1972 r. Przebywa w nim 115 mieszkańców. 
Dom zapewnia wysoki standard socjalno - bytowy oraz opiekę w oparciu o wykwalifikowany 
i doświadczony personel. Do dyspozycji mieszkańców są 1, 2, 3 i 4 - osobowe pokoje, w pełni 
wyposażone. Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć kulturalno-oświatowych, 
gabinetu rehabilitacji z salą gimnastyczną, kaplicy oraz usług fryzjerskich i krawieckich. Dom 
przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie
                    82-420 Ryjewo, ul. Donimirskich 6
                     tel. 55 277 42 36, 55 277 42 57
                         dpsryjewo.fm.interia.pl
                        e-mail: dpsryjewo@poczta.fm

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Wojska Polskiego w Kwidzynie zajmuje się kształce-
niem i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacz-
nym. Kadrę pedagogiczną tworzy 35 nauczycieli i 8 wy-
chowawców. W placówce funkcjonują: Szkoła Podstawowa 
Specjalna dla dzieci z lekkim, umiarkowanym i znacznym 
upośledzeniem umysłowym, Zespoły Edukacyjno - Tera-
peutyczne oraz Gimnazjum Specjalne. W ramach ośrodka 
działa również Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształ-
ci cukierników i kucharzy małej gastronomii. Integralną 
i istotną częścią edukacji uczniów SOSW jest pomoc psy-
chologiczno - pedagogiczna i rewalidacja. Uczniowie objęci 
są nią w trakcie całego cyklu kształcenia.

     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
           im. Wojska Polskiego w Kwidzynie,
 telefon i faks 55 279 38 99 lub tel. 55 262 40 21 
   e-mail sekretariatu: SOSW_Kwidzyn@interia.pl 
e-mail dyrektora: sosw.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Barcicach funkcjonują przedszkole, szkoła podstawowa i 
gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ośrodek oferuje 
wielospecjalistyczną terapię, w tym rehabilitację narządów ruchu 
i korekcję wad postawy. Każde dziecko posiada indywidualny 
program pracy. Duży nacisk kładziony jest na nabywanie nowych 
umiejętności, utrzymanie już nabytych i wyeliminowanie zacho-
wań niepożądanych. Każde zachowanie ucznia jest analizowane 
pod kątem osiągania zaplanowanych celów terapeutycznych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
                     Telefon i faks: 55 277 1695
          e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                     www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach,        
ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 12 82 lub 55 278 20 29

        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

 Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, 
zasiłki, wsparcie ubogich i bezdomnych, a także doży-
wianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z 
zadań realizowanych przez miejskie i gminne ośrodki 
pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie prowadzi między innymi porady dla 
dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Organizuje 
spotkania edukacyjno - informacyjno dla rad pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci 
niepełnosprawnych w szkole masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką uza-
leżnień oraz i 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. 

                        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kwidzynie
                                               ul. Grudziądzka 8
                               Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                              e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl
                                       http://www.powiatkwidzynski.pl
                                                    Filia w Prabutach
                                                        Ul. Reymonta 1
                                                 Tel. 055 278 21 16

Je¿eli Ty i Twoja rodzina jesteœcie w kryzysie - szukaj po-
mocy w Oœrodku Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie.  Mo¿na 
tam uzyskaæ natychmiastow¹ pomoc i wsparcie, szczególnie 
wtedy, gdy wskutek przemocy, nag³ych strat, zdarzeñ losowych 
zagro¿one jest czyjeœ ¿ycie. 

OIK oferuje pomoc pedagogiczn¹, psychologiczn¹, prawn¹ 
oraz w zakresie poradnictwa zwi¹zanego z narkomani¹, 
problemami alkoholowymi i skutkami przemocy. Zapewnia 
krótkoterminowe schronienie (do 12 godzin).

Oœrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie 
Ul. Warszawska 14, 
Tel/faks 55 279 70 13

Email: stow.rodzin.katol@neostrada.pl
Dy¿ury interwencyjne:

poniedzia³ek 8 - 15, wtorek 8 - 18, œroda 8 - 15

 Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
  82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
 tel. 55 279 3721, faks. 55 279 38 67.

  www.powiatkwidzynski.pl
 dps.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie powstało w 1999 roku. Realizuje 
zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele działań z zakresu pomocy spo-
łecznej 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 utrzyma-
nia 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 rehabili-
tacją społeczną osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna w siedzibie centrum 
uzyska informacje na temat dofinansowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, 
rehabilitację, likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu 
się, uniemożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie. W Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie można uzyskać informacje o zasadach dofinansowania zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprawie uzyskania orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
                                                   ul. Grudziądzka 30
                             Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
                                     e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                                                pcprkwidzyn@o2.pl  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Domy pomocy społecznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki szkolno-wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek interwencji kryzysowej
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Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, dotyczący 
problemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej. 
Ukazuje się dwa razy w miesiącu.

Wydawca: 
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez 

Fundację „MISERICORDIA”
Górki 4  82-500 Kwidzyn
tel./faks  55 279 35 64
e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl

Redakcja:
Redaguje zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
składzie: Jacek Kluczkowski (redaktor naczelny), 
Dorota Klimaszewska, Alina Cylc, Krzysztof Lech 
i Marek Pielecki. 
Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne 
im. Józefa Czyżewskiego w Tczewie
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Redakcja za-

strzega sobie prawo do skracania i zmian tytułów nadsyłanych artykułów.

W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęciowej: prowadzony przez Stowarzy-
szenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie oraz przez Fundację „Misericordia”.
                  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”
             Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Donimirskich 6, 82-420 RYJEWO 
                                        tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57 
                                            www.sps.ryjewo.fm.interia.pl
                                              Fundacja „Misericordia”
                  Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                                           tel./fax: 55 279 3564
                     http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową 
opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe oraz inne. 
Celem nadrzędnym, związanym z umieszczaniem dzieci w tego typu placówkach, jest jak 
najszybsze przywrócenie dziecka rodzinie naturalnej. 

                                              Domy dla Dzieci:
                          Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                          Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie. 
Tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) i 55 279 33 47 
(pokój pracowników socjalnych).

Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowotworow¹. 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. 

Siedziba hospicjum znajduje siê przy ul. Malborskiej 18 w Kwidzynie, tel.  55 613 
19 13 (czynny ca³¹ dobê).

Zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci mieszkañcy powia-
tu kwidzyñskiego mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Po-
wiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. 
Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, takich jak korzystanie 
z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania z ulg i uprawnieñ. 
Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego zatrudnienia 
oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia.

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. Opie-
kuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Pomaga tak¿e 
osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest samodzielnie 
funkcjonowaæ. Dzia³a wspólnie ze Stowarzyszeniem Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne spotkania odbywaj¹ 
siê w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca o godz. 14. 

 Apteka czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i 
pi¹tki od 13 do 14. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, któ-
re znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Numer 
telefonu: 55 646 1626. Adres: Kwidzyn, ul. Grudzi¹dzka 6.

Katolicki Oœrodek Adopcyjno-Opiekuñczy zaprasza ma³¿eñstwa oraz osoby samotne, które pragn¹ 
stworzyæ rodzinê zastêpcz¹ dla opuszczonych i osieroconych dzieci. KOAO pomo¿e w profesjonalny 
sposób przygotowaæ kandydatów do pe³nienia nowych obowi¹zków. Prowadzi szkolenia wed³ug 
uznanego na ca³ym œwiecie specjalnego programu. 

Wszelkich informacji na temat rodzinnej opieki zastêpczej udzielaj¹ pracownicy oœrodka w 
siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbl¹skiej w Kwidzynie przy ul. Warszaw-
skiej 14, tel. 55 246 80 56 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8 do 15.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób  z Autyzmem „SNOA” w 
Kwidzynie apeluje do wszyst-
kich ludzi dobrego serca o 
wsparcie finansowe. Można 
to zrobić przekazując 1% po-
datku. Konto organizacji: Po-
wiślański Bank Spółdzielczy 
w Kwidzynie, 60 83000009 
0001 5982 2000 0010

Szczegółowych informacji 
o działalności stowarzyszenia 
udzielają: Anna Jabłońska, 
prezes (lasica2662@poczta.
onet.pl, tel. 661 707 974), 
Alicja Kłos, wiceprezes (ala-
klos@o2.pl, tel. 509 569 406) 
i Dagna Zachorowska, psy-
cholog (dzachorowska@swps.
edu.pl, tel. 502 620 005).

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie Filia dla 
Niepe³nosprawnych (ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34) 
zaprasza osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, 
terapeutów, nauczycieli oraz studentów do korzystania ze zbi-
orów bibliotecznych, w których znajduj¹ siê ksi¹¿ki mówione, 
czyli powieœci nagrane na kasetach magnetofonowych oraz 
na płytach CD (także w formacie MP3), przeznaczone  dla 
osób niewidomych i s³abo widz¹cych. Terapeutom, nauc-
zycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę 
specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji i peda-
gogiki specjalnej. W zbiorach biblioteki znajdują się również 
czaspopisma specjalistyczne oraz materiały alternatywne, 
w tym  książki-zabawki i układanki edukacyjne. Istnieje 
mo¿liwoœæ dostarczania materia³ów bibliotecznych czyteln-
ikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania. 

Godziny otwarcia
Poniedzia³ek: od godz.10 do godz.17
Wtorek: od godz.10 do godz.17
Środa: biblioteka nieczynna
Czwartek: od godz.10 do godz.17
Pi¹tek: od godz. 8 do godz.17

                                               Placówka Rodzinna w Postolinie 
                                              82-400 Sztum, Postolin, 
                                                  tel. 55 277 52 80
                                      Placówka Rodzinna w Sadlinkach
                                                  82-522 Sadlinki, ul. Szkolna 14, 
                                                            tel. 55 275 76 67

Dla potrzeb powiatu kwidzyńskiego funkcjonują dwie placówki rodzinne, w Postolinie 
i Sadlinkach, które zapewniają opiekę 12 dzieciom z Domu Dziecka w Kwidzynie.

Siedziba Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania 
o Niepe³nosprawnoœci mieœci siê w Malborku przy ul. 
Armii Krajowej 70, tel 55 272 3793 wew. 311. Informacje 
o dzia³alnoœci zespo³u mo¿na uzyskaæ tak¿e w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Biblioteka dla niepełnosprawnych

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Hospicjum domowe i stacjonarne

Ośrodek adopcyjny

Pomagają 
dzieciom

Ośrodek jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświa-
tową. Organem prowadządzym jest Fundacja Wspierania 
Społeczności Lokalnych „Sapere Aude” z siedzibą w Kwidzynie. 
Placówka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z wieloraką 
niepełnosprawnością, w wieku od 3 do 25 lat, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim oraz od 5 do 24 lat z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz au-
tyzmem. Placówka funkcjonuje zgodnie z kalendarzem szkolnym 
zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w godz. 
7 - 15. Podopieczni objęci są edukacją, terapią pedagogiczną, 
logopedyczną, rehabilitacyjną, opieką i wychowaniem. Ośrodek 
umożliwia uczniom nieodpłatną realizację obowiązku szkolnego 
w ramach szkoły podstawowej i gimnazjum. 

                              Okrągła Łąka 40
                           82-522 Sadlinki
                           tel.55 275 15 48
                           e-mail: orew@vp.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- 
Wychowawczy w Okrągłej Łące
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20 lat pomocy niepełnosprawnym dzieciom

Wyróżnieni                       
przez marszałka

- Cieszę się, że udało 
się nam zebrać prawie 
3700 zł podczas spotkania 
podsumowującego działal-
ność koła oraz balu. Pie-
niądze te przeznaczymy 
na rehabilitację naszych 
dzieci, w tym na wyjazdy 
na turnusy rehabilita-
cyjne. Bardzo się cieszę, 
że udaje się nam już tyle 
lat sprawiać, aby nasze 
niepełnosprawne dzieci 
nie żyły w izolacji, ale 
mogły wyjść z domów i 
normalnie funkcjonować. 
Nasze cele na najbliższe 
lata nie ulegają zmianie. 
Nadal chcemy dzielić się 
doświadczeniem i wiedzą 
z rodzicami, którym uro-
dziło się niepełnosprawne 
dziecko. Wsparcie rodzi-
ców, którzy wychowują 
niepełnosprawne dzieci 
jest bardzo ważne. Wielu 
rodziców działających w 
naszym, kole, w tym także 
ja, ma już dorosłe dzieci. 
Moja córka, która jest oso-
bą niepełnosprawną i jest 
amodzielna - podkreśla 
Krystyna Piłkowska, pre-

Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Kwidzynie obchodziło swoje 20 uro-
dziny. Świętowanie było nie tylko okazją do podsumowania wieloletniej pracy, 
ale także do zebrania pieniędzy podczas balu charytatywnego na rehabilitację 
dzieci. Koło zrzesza ok. 50 rodziców oraz niepełnosprawnych dzieci. Działa w 
ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Miś dla rodziców i dzieci działających w Kole Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym od Andrzeja Krzysztofiaka, burmistrza Kwidzyna i Kazimierza Gorlewicza, 
przewodnicząego rady miejskiej w Kwidzynie. W środku Krystyna Piłkowska, prezes Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.

zes Koła Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym

w Kwidzynie. 
Działalność koła docenił 

także Mieczysław Strug, 
marszałek województwa 
pomorskiego.

- Jesteście Państwo or-
ganizacją pomocy dzie-
ciom niepełnosprawnym, 
ale także dbacie o za-
spokojenie ich potrzeb, a 
przede wszystkim sku-
tecznym, kompetentnym 
rzecznikiem spraw tego 

środowiska. Dzięki Wam, 
Wasi podopieczni mogą 
osiągnąć samodzielność i 
aktywność życiową - pod-
kreślił Mieczysław Struk 
w liście gratulacyjnym.

Rodzice działający w 
kole podkreślają, że niepeł-
nosprawne dziecko musi 
być objęte rehabilitacją od 
urodzenia. Tylko wówczas 
istnieje duża szansa, że w 
przyszłości będzie mogło 
być aktywne.

                                 (jk)

Rodzice działający w kole podkreślają, że niepełnosprawne dziecko musi być objęte rehabilitacją od 
urodzenia. Tylko wówczas istnieje duża szansa, że w przyszłości będzie mogło być aktywne.

Marek Krześnicki, prezes pomorskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gdańsku wyróżnił Krysty-
nę Piłkowską, prezesa Koła Pomocy Dzieci Niepełnosprawnych.             Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Koło zrzesza ok. 50 rodziców oraz niepełnosprawnych dzieci. Działa w ramach Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. 

Pedagog Aleksandra Borówka częstowała pączkami, za które zebrano ponad 600 zl na rehabilitację 
dzieci.

Nie mogło zabraknąć części artystycznej. Na parkiecie grupa Street Dance. 

Podczas podsumowania działalności koła w restauracji „Miła” spotkali się rodzice, dzieci, przyjaciele oraz 
osoby wspierające organizację od lat.


