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Czternaście imprez o randze wojewódzkiej zorganizuje w tym roku po-
morski oddział Olimpiad Specjalnych. Niektóre z nich odbędą się w Kwi-
dzynie. Niepełnosprawni sportowcy wystartują w dwunastu dyscyplinach. 
Zawodnicy z Pomorza wezmą udział w siedmiu imprezach ogólnopol-
skich. Ogółem w zawodach rozgrywanych w ramach Olimpiad Specjal-
nych weźmie udział 900 niepełnosprawnych sportowców. Organizację 
zawodów będzie wspierało 240 trenerów i opiekunów oraz ok. 250 sę-
dziów i wolontariuszy. 



www.wpomorskie.pl
Nr 50– 14.12.2006 r.str. 2

http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl ii 21.03.12

- Bardzo się z tego cieszę. Ta 
bardzo dobra forma pomocy, któ-
ra trafia do najbardziej potrze-
bujących, czyli rodzin o niskich 
dochodach. Pieniądze pozwalają 
na zakup podręczników i przy-
borów szkolnych. Rocznie korzy-
sta z pomocy korzysta kilkuset 
uczniów. Stypendia sportowe 
oraz stypendia dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i studentów 
realizowane są na bieżąco - mówi 
Roman Bera. 

Stypendium szkolne można wy-

korzystać na zakup podręczników 
szkolnych, zeszytów, artykułów 
piśmienniczych, piórników, torni-
stra lub teczki, stroju gimnastycz-
nego (spodenek, koszulek, skarpe-
tek i obuwia sportowego), a także 
mundurka. Zakupione artykuły 
winny być wyszczególnione na 
rachunku. W przypadku otrzyma-
nia więcej niż jednej decyzji, każdą 
z nich należy rozliczyć odrębnie. 
Rachunki powinny  być wystawione 
odrębnie na każde dziecko.

                                             (jk)

Na podręczniki i przybory

Stypendium dla potrzebujących
Wszystkie wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, złożo-
ne w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie, zostały już rozpatrzone. 
Kolejne będzie można składać od 1 do 15 września. Roman 
Bera, wiceburmistrz miasta, twierdzi, że zainteresowanie 
stypendiami jest większe niż w ubiegłym roku. Stypendium 
można wykorzystać na zakup podręczników lub innych nie-
zbędnych do nauki rzeczy.

- Planujemy między innymi orga-
nizację pierwszej Pomorskiej Sztafe-
ty Pływackiej Olimpiad Specjalnych, 
która odbędzie się 15 maja w Kwi-
dzynie. Ideą przewodnią imprezy 
będzie uczczenie przez zawodników 
niepełnosprawnych intelektualnie 
pamięci Błogosławionego  Jana Pa-
wła II oraz jego całego pontyfikatu.  
Sztafeta rozpocznie się o godz. 16, a 

Czternaście imprez o randze wojewódzkiej zorganizuje w tym roku 
pomorski oddział Olimpiad Specjalnych. Niektóre z nich odbędą się 
w Kwidzynie. Niepełnosprawni sportowcy wystartują w dwunastu dy-
scyplinach. Zawodnicy z Pomorza wezmą udział w siedmiu imprezach 
ogólnopolskich. Ogółem w zawodach rozgrywanych w ramach Olimpiad 
Specjalnych weźmie udział 900 niepełnosprawnych sportowców. Organi-
zację zawodów będzie wspierało 240 trenerów i opiekunów oraz ok. 250 
sędziów i wolontariuszy.

Czternaście imprez Olimpiad Specjalnych

Niepełnosprawni sportowcy na start

zakończy w momencie przepłynię-
cia przez zawodników, trenerów, 
członków rodzin oraz mieszkańców 
Kwidzyna 9665 długości basenu, 
czyli tyle ile dni trwał pontyfikat. 
Planujemy, że będzie to ok. 700 osób, 
które przepłyną Po raz pierwszy, 
na prośbę rodziców, opiekunów i 
niepełnosprawnych zawodników, 
podejmujemy takie wyzwanie - 

mówi Ewa Detko-Traczyk, dyrektor 
regionalny Olimpiad Specjalnych w 
województwie pomorskim. 

Tego samego dnia w Kwidzynie 
odbędzie się I Pomorski Program 
Rodzinny Olimpiad Specjalnych.

- Będzie to spotkanie dla członków 
rodzin osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Poprzez tego typu 
spotkania chcemy zmieniać świado-
mość mieszkańców oraz propagować 
wiedzę o możliwościach i umiejętnoś-
ciach osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. To także okazja dla 
rodzin do tworzenia grup wzajemnej 
pomocy i wsparcia. Akceptacja siebie 
jako rodzica osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną, wypromowanie 
wizerunku osoby z niepełnospra-
wością intelektualną jako równo-
prawnego członka  społeczeństwa 
oraz  rzpowszechnianie informacji 
o możliwościach korzystania z zajęć 

rehabilitacyjnych i sportowych to 
także cele, które chcemy zrealizować 
podczas tego spotkania. Planujemy 
też przedstawić informację o dostę-
pie  do szkolnictwa, pracy oraz o 
prawach osób niepełnosprawnych, 
wynikających z polityki państwa 
i obowiązków samorządu teryto-
rialnego. Rodziny wezmą udział w 
konferencji na ten temat i wymienią 
swoje doświadczenia - zapowiada 
Ewa Detko-Traczyk.

Kwidzyn będzie także miejscem 
organizacji dwóch innych wojewódz-
kich imprez dla niepełnosprawnych 
sportowców. 31 maja i 1 czerwca 
odbędzie się Pomorski Mityng Jazdy 
Konnej Olimpiad Specjalnych, nato-
miast 27 listopada sekcje Olimpiad 
Specjalnych z Kwidzyna  będą głów-
nym organizatorem Pomorskiego 
Tygodnia Koszykówki Olimpiad Spe-
cjalnych.                                   (jk)

21 marca - XI Pomorski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad 
Specjalnych w Gniewie  

11 kwietnia - Pomorski Turniej Bowlingu Olimpiad Specjal-
nych w Tczewie 

25 kwietnia - XII Pomorski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad 
Specjalnych w Gdyni 

10 maja -  XII   Pomorski Mityng w Biegach Przełajowych 
Olimpiad Specjalnych w Ostrowitach k. Czerska 

11-12 maja - Pomorski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad 
Specjalnych w Sztumie 

31 maja - 1 czerwca - XI Pomorski Mityng Jazdy Konnej Olim-
piad Specjalnych w Kwidzynie 

7 czerwca - III Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych 
w Pelplinie 

2 lipca - Makroregionalne Regaty Żeglarskie Olimpiad Spe-
cjalnych w Borsku 

23 października - Pomorski Turniej Badmintona Olimpiad 
Specjalnych w Miastku 

14 listopada - VIII Pomorski Turniej Hokeja Halowego Olim-
piad Specjalnych w Tczewie 

27 listopada - VIII Pomorski Tydzień Koszykówki Olimpiad 
Specjalnych w  Kwidzynie

Olimpiady Specjalne na Pomorzu Ewa Detko-Traczyk, dyrektor regionalny Olimpiad Specjalnych w województwie pomorskim zachęca do wspierania idei Olimpiad 
Specjanych i kibicowania niepełnosprawnym sportowcom w tym roku. 

Roman Bera, wiceburmistrz Kwidzyna, zachęca do korzystania ze stypendiów szkolnych.                                                     Fot. JK
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Napisz lub zadzwoń
Wiele z tematów prezentowanych na ³amach „Obserwatora” dotyczy 

problemów osób niepe³nosprawnych oraz chorych. Dodatek ukazuj¹cy 
siê co dwa tygodnie w „Kurierze Kwidzyñskim” poœwiêcony  jest szeroko 
rozumianym problemom spo³ecznym. Pismo pe³ni tak¿e rolê swego rodza-
ju niezbêdnika, który pomaga znaleŸæ informacje na temat  zasi³ków, 
dodatków, stypendiów oraz innych Ÿróde³ pomocy finansowej,  a tak¿e 
porad w rozwi¹zywaniu trudnych problemów  osobistych. „Obserwator” to 
pismo, którego celem jest równie¿ promowanie dzia³añ s³u¿¹cych innym. 
Z powodu wrodzonej skromnoœci oraz braku czasu nie wszyscy jednak 
dziel¹ siê swoimi dokonaniami. Zachêcamy zatem do wspó³redagowania 
„Obserwatora”. Zg³aszajcie nam swoje dokonania, pomys³y a tak¿e uwa-
gi na temat poruszanych na jego ³amach treœci. Zadzwoñ lub napisz: 
„Obserwator”, Górki 4. 82-500 Kwidzyn, tel./faks  055 279 35 64. e-mail: 
wtzkwidzyn@wp.pl

Lepsi okazali się tylko warcabi-
ści z Domu Pomocy Społecznej w 
Chojnicach. Trzecie miejsce zajęli 
zawodnicy z Domu Pomocy Spo-
łecznej w Strzebielinku. Poziom 
finału był bardzo wyrównany. Losy 
zwycięstwa ważyły się do ostatniej 
rozegranej partii. Turniej w hali 
sportowej Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie 
miał szczególny charakter, gdyż 
odbył się po raz dziesiąty. Jego 

Drugie miejsce warcabistów z powiatu kwidzyńskiego

Arkadiusz Wick najlepszy w turnieju

organizatorem jest Dom Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie.

- W turnieju wzięło udział 64 
zawodników z 17 domów pomocy 
społecznej, warsztatów terapii 
zajęciowej oraz innych placówek 
z naszego województwa. Ponie-
waż odbył się po raz dziesiąty, 
postanowiliśmy wyróżnić dzie-
sięciu najlepszych zawodników. 
Nagrodziliśmy także najstarszego 
zawodnika, najlepszą zawodniczkę 

oraz najsympatyczniejszych kibi-
ców - mówi Wiesława Cichowicz 
z Domu Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie.

Włodzimierz Dawidowski z za-
rządu powiatu otworzył jubileu-
szowy turniej.

- Razem z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie będziemy wspie-
rali organizację tej imprezy. To 
bardzo udany turniej, który już na 
stałe wszedł do kalendarza imprez 
sportowo-rekreacyjnych organizo-
wanych w naszym powiecie - mówi 
Włodzimierz Dawidowski

Andrzej Zep, sędzia główny 
zawodów, twierdzi, że w elimina-
cjach można przegrać tylko jeden 
mecz.

- Po przegraniu drugiego meczu 
zawodnik kończy turniej i może 
liczyć na sukces dopiero za rok. Za-
wodnicy podzieleni są na dwie gry-
py. Czterech najlepszych, z każdej 
grupy, wchodzi do finału, w którym 
każdy gra z każdym. Prowadzona 
jest także klasyfikacja drużynowa, 
dlatego każdy mecz jest ważny 

- wyjaśnia Andrzej Zep.
Najlepszą zawodniczką turnieju 

została Danuta Gradtke. Organi-
zatorzy wyróżnili także najstar-
szego zawodnika, którym okazał 
się Jerzy Świerczyński z Domu 
Pomocy Społecznej w Stegnie. Woj-
ciech Rogaczewski z Domu Pomocy 
Społecznej w Rudnie, pomysłodaw-
ca pomorskiej ligi tenisa stołowego 
osób niepełnosprawnych, wręczył 
w imieniu trenerów i zawodników 
nagrodę Kazimierzowi Gorlewiczo-
wi, dyrektorowi Domów Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie i Ryjewie, 
dziękując za organizację imprezy. 
W imieniu nieobecnego dyrektora, 
z powodu choroby, nagrodę odebra-
ła Wiesława Cichowicz. 

Turniej warcabowy narodził się 
ponad dziesięć lat temu w Domu Spo-
łecznej w Kwidzynie. Początkowo był 
organizowany tylko dla mieszkańców 
placówki. Z czasem stał się imprezą 
obejmującą całe Pomorze.

                                              (jk)

        Fotoreportaż na str. VIII

I miejsce - Arkadiusz Wick, Dom Pomocy Społecznej 
w Strzebielinku
II miejsce - Jarosław Delikat, Dom Pomocy Społecznej 
w Chojnicach
III miejsce - Władysław Wasiński, Dom Pomocy Społecznej 
„Ostoja” w Gdańsku
IV miejsce - Mariusz Kobus, Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Górkach (gmina Kwidzyn)
V miejsce - Jerzy Świerczyński, Dom Pomocy Społecznej 
w Stegnie
VI miejsce - Andrzej Łoboda, Dom Pomocy Społecznej 
w Chojnicach
VII miejsce - Marek Pałubiak, Dom Pomocy Społecznej 
w Szpęgawsku
VIII miejsce -Tadeusz Majkowski, Dom Pomocy Społecznej 
„Ostoja” w Gdańsku
IX miejsce - Artur Jurczak, Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Górkach (gmina Kwidzyn)
X miejsce - Paweł Nowobirski, Dom Pomocy Społecznej 
w Ryjewie

Klasyfikacja indywidualna

I miejsce - Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach 
II miejsce - Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach 
(gmina Kwidzyn)
III miejsce - Dom Pomocy Społecznej Strzebielinek I

Klasyfikacja drużynowa

Arkadiusz Wick z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku zwy-
ciężył w Pomorskim Turnieju Warcabowym Domów Pomocy Spo-
łecznej. Zawodnicy walczyli między innymi o Puchar Starosty 
Kwidzyńskiego. Drugie miejsce zajął Jarosław Delikat z Domu 
Pomocy Społecznej w Chojnicach. Trzeci był Władysław Wa-
siński z Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku. Mariusz 
Kobus z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie zakończył 
turniej na czwartym miejscu. O sukcesie może mówić reprezen-
tacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego 
przez Fundację „Misericordia”. Drużyna w składzie: Monika 
Płońska, Mariusz Kobus i Artur Jurczak, zajęła drugie miejsce 
w klasyfikacji drużynowej.

Na zdjęciu (od lewej): Arkadiusz Wick z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku, zwycięzca turnieju i  Władysław Wasiński z Domu 
Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku, który zajął trzecie miejsce. 
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Warsztat Terapii Zajęciowej

w Górkach (zabytkowy dworek)

tel./fa
ks  55 279 35 64

e-mail: w
tzkwidzyn@wp.pl

Kupując u nas, wspierasz rehabilitację 

osób niepełnosprawnych!

Tylko w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach 
kupisz ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne! 
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Osoby niepełnosprawne chcące w tym roku wziąć udział w turnusach 
żeglarskich mogą kontaktować się z Regionalną Sekcją Pomorską Pol-
skiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie. 

                 Arkadiusz Sokolnicki, prezes zarządu
                              e-mail: arkarka@wp.pl
                                      tel. 693 452 405
                     Paweł Słowiński, sekretarz zarządu
                                      tel. 692 225 272

- Uczestnikami warsztatu mog¹ 
zostaæ osoby niepe³nosprawne 
posiadaj¹ce znaczny lub umiarkowany 
stopieñ niepe³nosprawnoœci w orzecze-
niu o stopniu niepe³nosprawnoœci wyda-
nym przez Powiatowy Zespó³ ds. Orze-
kania o Stopniu Niepe³nosprawnoœci 
oraz posiadaj¹cy dodatkowo zapis we 
wskazaniach - uczestnictwo w terapii 
zajêciowej. Dzia³alnoœæ warsztatu 
finansowana jest w 90 proc. przez 
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji 

Warsztat Terapii Zajêciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację „Misericordia”, 
zachęca niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego do uczestnictwa w 
zajęciach terapeutycznych. WTZ to mo¿liwoœæ rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. 
W warsztacie zdobywa siê wiele umiejêtnoœci, które przydają się w ¿yciu codziennym 
oraz w przysz³ej pracy zawodowej. Coraz więcej uczestników warsztatu znajduje 
pracę i rozpoczyna samodzielne życie. Warsztat stawia jednak określone wymagania, 
z któryvh najważniejsze to chęć zmiany swojego życia i aktywny udział w zajęciach.  
Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w Górkach, podkreśla, 
że warsztat to nie świetlica, w której można jakoś zabić czas, ale miejsce aktywnej 
rehabilitacji. Ważne, aby zdawali sobie z tego sprawę zarówno niepełnosprawni, jak 
i ich opiekunowie.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach zaprasza

WTZ to mo¿liwoœæ rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej.  Na zdjęciu: zajęcia w pracowni plastycznej.                              Zdjęcia: JK

Rehabilitacja dla aktywnych

Warsztat Terapii Zajęciowej
Górki 4, 

82-500 Kwidzyn
tel./faks  55 279 35 64

e-mail: 
wtzkwidzyn@wp.pl

W sklepach medycznych można nabyć sprzęt rehabilitacyjny 
i środki ortopedyczne (wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, 
materace przeciwodleżynowe itp.). Mozna w nich także uzy-
skać szczegółowe informacje na temat możliwości dofinanso-
wania zakupu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Przypominamy

Osób Niepe³nosprawnych. Pozosta³e 
œrodki pochodz¹ od samorz¹du powia-
tu - mówi Bogdan Muchowski.

Warsztat Terapii Zajêciowej po-
wsta³ w paŸdzierniku 1993 roku 
przy Domu Pomocy Spo³ecznej w 
Kwidzynie. Od pierwszego stycznia 
2004 roku prowadzi go Fundacja 
„Misericordia” w Kwidzynie, w zabyt-
kowym dworku w Górkach. Zajêcia 
prowadzone s¹ w pracowniach terapii 
¿ycia codziennego, stolarskiej, cera-

0 800 533 335 to numer telefonu bezpłatnej, ogólnopolskiej, informacyjnej linii telefonicznej 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzwoniąc z telefonu stacjo-
narnego można uzyskać informacje między innymi na temat uprawnień osób niepełnospraw-
nych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych oraz wskaże ścieżki załatwiania różnych spraw, między innymi turnusów 
rehabilitacyjnych. Pod numerem bezpłatnej linii będzie można także uzyskać dane teleadreso-
we wszystkich oddziałów PFRON oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz zapoznać 
się z programami skierowanymi do osób indywidualnych. Idla Osób Niepełnosprawnych”. 
Infolinia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00.

Infolinia PFRON

Posłuchaj o leku przez telefon
Osoby niedowidzące lub niewidome, które chcą się dowiedzieć o lekach kupionych w 

aptece, mogą skorzystać z bezpłatnej linii telefonicznej 800 706 848. Zawartość ulotki zosta-
nie przedstawiona w formie dźwiękowej. Jak informuje Polski Związek Niewidomych, baza 
ulotek z każdym dniem się powiększa. Bezpłatną infolinię uruchomiła w ubiegłym roku firma 
„MEDsynC Skotnicki, Weksler”. Wciąż uzupełniany katalog ulotek różnych lekarstwa znaj-
duje się na stronie internetowej www.medsync.pl. W ramach infolinii konsultanci udzielają 
wszelkich informacji związanych z udostępnieniem dźwiękowych ulotek farmaceutycznych. 
Infolinia jest czynna całą dobę przez cały tydzień. Z konsultantem można porozmawiać w dni 
powszednie, w godz. 8.00 - 20.00. Co ważne infolinia nie zawiera reklam, a jedynie dźwiękowe 
informacje o lekach.

micznej, plastycznej, komputero-
wej, wikliniarskiej, redakcyjnej, 
artystycznej i ogrodniczo-gospo-
darczej. Podczas zajêæ rozwijane 
s¹ miêdzy innymi psychofi-
zyczne sprawnoœci niezbêdne w 
pracy, podstawowe, a tak¿e 
specjalistyczne umiejêtnoœci 
zawodowe. Umo¿liwiaj¹ one 
podjêcie pracy zarobkowej lub 
szkolenia zawodowego. Wobec 
wszystkich uczestników zajêæ 
terapeutycznych stosowane s¹ 
dwie formy rehabilitacji me-
dycznej: kinezyterapia (obej-
muje miêdzy innymi æwiczenia 
gimnastyczne i ró¿ne formy  
czynnego   wypoczynku i relaksu) 
i fizykoterapia (elektroterapia, 
termoterapia, œwiat³olecznictwo 
i ultradŸwiêki, magnetoterapia, 
laseroterapia). Obecnie w zaję-
ciach terapeutycznych Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Górkach 
uczestniczy 47 niepełnospraw-
nych. W powiecie funkcjonuje 
również drugi WTZ, w Ryjewie.                                                                                            
                                            (jk)              

Żeglarstwo dla 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 niepeł-
nosprawnych 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 niepełnospraw-
nej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i 
znacznym. Kadrę pedagogiczną tworzy 35 nauczycieli i 
8 wychowawców. W placówce funkcjonują: Szkoła Pod-
stawowa Specjalna dla dzieci z lekkim, umiarkowanym i 
znacznym upośledzeniem umysłowym, Zespoły Edukacyj-
no - Terapeutyczne oraz Gimnazjum Specjalne. W ramach 
ośrodka działa również Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 
która kształci cukierników i kucharzy małej gastronomii. 
Integralną i istotną częścią edukacji uczniów SOSW jest 
pomoc psychologiczno - pedagogiczna i rewalidacja. Ucz-
niowie 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 in-
dywidualny program pracy. Duży nacisk kładziony jest na 
nabywanie nowych umiejętności, utrzymanie już nabytych i 
wyeliminowanie zachowań 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 profi-
laktyką uzależnień 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 
pomocy 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

   Vi
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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 zastrzega 

sobie prawo do skracania tekstów 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 korzy-
stanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, 
zaopatrzenia 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 Johanni-
tów. 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 samo-
dzielnie funkcjonowaæ. Dzia³a wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne spotka-
nia 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, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej. Numer telefonu: 55 646 1626. Adres: Kwi-
dzyn, ul. Grudzi¹dzka 6.

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób  z Autyzmem 
„SNOA” w Kwidzynie 
apeluje do wszystkich 
ludzi dobrego serca o 
wsparcie finansowe. 
Można to zrobić przekazując 
1% podatku. Konto organizacji: 
Powiślański 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 (alaklos@o2.pl, tel. 
509 569 406) i Dagna Zachorow-
ska, psycholog (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.9 do godz.16
Wtorek: od godz.8 do godz.16
Środa: od godz.11 do godz.15
Czwartek: od godz.9 do godz.16
Pi¹tek: od godz. 9 do godz.16

                                               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 Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Biblioteka dla niepełnosprawnych

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Hospicjum domowe i stacjonarne

Ośrodki adopcyjne

Pomagają 
dzieciom

Ośrodek jest niepubliczną, specjalistyczną placówką 
oświatową. Organem prowadządzym jest Fundacja Wspie-
rania 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 upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarko-
wanym i znacznym oraz autyzmem. Placówka funkcjonuje 
zgodnie z kalendarzem szkolnym zatwierdzonym przez Mi-
nisterstwo 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

         Vii
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Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, tel. (58) 326 84 30 do 36
Godziny pracy: poniedziałek - 7.45-19.00, wtorek -7.45 - 15.45, 
środa: - 7.45 - 15.45, czwartek - 7.45 - 19.00, piątek - 7.45 - 15.45
Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku 
ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, tel. 58 511 03 75
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X Pomorski Turniej Warcabowy Domów Pomocy Społecznej

Jubileuszowy turniej otworzył Włodzimierz Dawidowski z 
zarządu powiatu kwidzyńskiego.

O sukcesie może mówić reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez Fundację „Misericordia”. Drużyna 
w składzie: Monika Płońska, Mariusz Kobus i Artur Jurczak, zajęła drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Najlepszą zawodniczką turnieju została Danuta Gradtke

Drugi miejsce zajął Jarosław Delikat z Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach ( z prawej). Trzeci był Władysław Osiński z Domu 
Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku. 

Arkadiusz Wick z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku (z lewej) zwyciężył w turnieju. Mariusz Kobus z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Górkach (gmina Kwidzyn) zakończył turniej na czwartym miejscu.

Jerzy Świerczyński z Domu Pomocy Społecznej w Stegnie i Henryk Dejk z Domu Pomocy Społecznej w Gniewie. 

                                                                                                                                                           Zdjęcia: Jacek Kluczkowski
 W turnieju wzięło udział 64 zawodników z 17 domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek z  
województwa pomorskiego. 


