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Chorzy na stwardnienie rozsiane podzielili się opłatkiem 
i zjedli wspólną wieczerzę wigilijną. Mimo że choroba 
uprzykrza im życie jak tylko może, nie tracą poczucia 
humoru i starają się z optymizmem patrzeć w przyszłość. 
Uważają, że najważniejsze, aby się nie poddawać.  

                     str. II
Fot.  Jacek Kluczkowski
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Chorzy na SM podzielili się opłatkiem

Najważniejsze, aby się nie poddawać
Chorzy na stwardnienie rozsiane podzielili się opłatkiem i zjedli wspólną wieczerzę wigilijną. Mimo że choroba uprzykrza im życie 
jak tylko może, nie tracą poczucia humoru i starają się z optymizmem patrzeć w przyszłość. Uważają, że najważniejsze, aby się nie 
poddawać. Anna Kowalczyk, przewodnicząca kwidzyńskiego Koła Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane, która sama 
zmaga się z chorobą, uważa, że kończący się rok był dobry dla chorych na SM.

- Przede wszystkim poprawił się 
stan wielu chorych, którzy są zrzeszeni 
w naszym kole. Osoby, które nie mogły 
uczestniczyć w spotkaniu rok temu,  
przyjechały podzielić się opłatkiem. 
Udało się nam także uzyskać pomoc w 
Grudziądzu. Chorzy mogli skorzystać 
z bezpłatnych projektów, które pomo-
gły w leczeniu i rehabilitacji. Cieszę 
się także, że dopisali nasi sponsorzy. 
Nie zawiedli nas także przyjaciele, na 
których zawsze możemy liczyć. Wspie-

rały nas samorządy miasta i powiatu. 
Mam także wsparcie chorych, którzy 
trochę mnie hamują i proszą, abym 
tyle nie pracowała, ale ja muszę dzia-
łać, aby było lepiej - podkreśla Anna 
Kowalczyk.

Mimo że co jakiś czas pojawiają 
się informacje o postępach w walce 
chorobą, według Anna Kowalczyk, 
dostęp do nowych leków oraz metod 
nadal dla wielu chorych jest mocno 
ograniczony.

- W rzeczywistości chorzy nie mają 
dostępu do nowoczesnych metod le-
czenia. Na przeszkodzie stoją ceny. 
Chorzy muszą za leki płacić 100 proc. 
Sama także płacę za wszystko. To nie 
jest pięć czy dziesięć złotych. Lek, który 
trudno było dostać, kosztuje ponad 50 
zł i to jest tylko 25 tabletek. Gdybym 
chciała kupić opakowanie zawierające 
50 tabletek, musiałabym wydać ponad 
100 zł i to jest jeden z tańszych leków. 
Osoba chorująca na SM musiałaby na 

leki oraz rehabilitację wydać ok. 500 
zł, aby przeciwdziałać postępom choro-
by. To niezbędne minimum. Należy do 
tego dodać koszty dojazdów. Cieszę się 
jednak, że dzięki wparciu Starostwa 
Powiatowego i Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie możemy korzystać z 
dofinansowania do rehabilitacji. Dzię-
ki temu chorzy płacą tylko 10 proc. 
Jestem za to  ogromnie wdzięczna 
- twierdzi Anna Kowalczyk.

Dodaje, że najważniejsze jest jed-
nak pozytywne nastawienie.

- Zawsze powtarzam, że dobry hu-
mor i optymizm nic nie kosztują, dla-
tego życzyłabym, aby nie zabrakło ich 
w przyszłym roku. Chciałabym także, 
aby mieszkańcy, którzy widzą osoby 
idące lekko pochylone lub chwiejące 
się, wiedzieli, że to możemy być my. 
To nie musi oznaczać, że jest to osoba 
pod wpływem alkoholu. To jeden z 
objawów stwardnienia rozsianego. 
Sama tego doświadczyłam. Przykro 
słuchać jak chorzy mówią, że zostali 
potraktowani, jakby byli pod wpływem 
alkoholu - mówi Anna Kowalczyk.

Z chorymi na stwardnienie roz-
siane opłatkiem podzielił się Jerzy 
Śnieg, przewodniczący rady powiatu 
kwidzyńskiego.

- Organizacje pozarządowe peł-
nią ważną rolę i należy je wspierać. 
Kwidzyńskie Koło Stowarzyszenia 
Chorych na Stwardnienie Rozsiane to 
organizacja bardzo aktywna i prężnie 
działająca. Jak wszyscy borykamy się 
z kryzysem i pieniędzy na działalność 
organizacji jest mniej, ale robimy 
wszystko co w naszej mocy, aby je 
wspierać. Tym ludziom trzeba pomóc. 
Nie możemy ich zostawić samych - 
podkreśla Jerzy Śnieg.

W spotkaniu z chorymi wziął udział 
także Kazimierz Gorlewicz, przewod-
niczący rady miejskiej w Kwidzynie.

- Jako samorząd staramy się wspie-
rać aktywność takich organizacji, w 
miarę naszych możliwości. Nie chodzi 
tylko o pieniądze, ale różne działa-
nia, które pozwalają na ograniczanie 
skutków choroby. To dla nas bardzo 
ważne. Podejmowane działania nie 
mają charakteru świątecznego czy 
okazjonalnego - zapewnia Kazimierz 
Gorlewicz.` 

Stwardnienie rozsiane (sclerosis 
multiplex) to choroba, która atakuje 
włókna nerwowe w obrębie mózgu i 
rdzenia kręgowego. Dochodzi wówczas 
do tzw. demielinizacji, czyli pozba-
wienia włókna naturalnej izolacji. 
Skutki choroby są różne. Niektórzy 
mają problemy z poruszaniem się, 
inni są niemal skazani na pobyt w 
domu. Zmiany w początkowym etapie 
choroby są niezauważalne. Trudno 
jest ją zdiagnozować. Przyczyna SM 
nie została w pełni ustalona. Według 
naukowców ma ona podłoże immu-
nologiczne. Podejrzewa się, że do jej 
powstawania mogą przyczyniać się 
zakażenia wirusowe. 

                   (jk)

Nastał czas szczególny, który pozwala przystanąć w codzien-
nym zabieganiu chociaż na chwilę i spojrzeć na świat innym, 
pozbawionym trosk wzrokiem. Odkrywamy wówczas, że w tym 
zabieganiu często zapominamy o tak ważnych sprawach jak 
miłość, tolerancja, współczucie i miłosierdzie. Niech Święta 
Bożego Narodzenia przypomną nam o nich. Niech staną  się 
czasem miłości, wyrozumiałości i wybaczenia. Niech spotkania 
z bliskimi przy wigilijnym stole wypełni radość, a nadchodzą-
cy Nowy Rok stanie się tym wyśnionym, w którym spełnią się 
wszystkie marzenia. Niech wreszcie Ci, którym wydaje się, że 
los nie zawsze im sprzyjał, znajdą  w sobie siłę i  poczują, że są 
ważni i potrzebni. Jan Paweł II powiedział, że: „Jeśli cokolwiek 
warto na świecie czynić, to tylko jedno - miłować.”  Niech więc 
te słowa staną się mottem nie tylko świątecznych dni, ale także 
tych, które wypełnią Nowy Rok. Tego życzą wszystkim miesz-
kańcom powiatu kwidzyńskiego: Zarząd i Rada Fundacji „Mise-
ricordia”, pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Górkach oraz redakcja Obserwatora.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Członkowie kwidzyńskiego Koła Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane podzielili się opłatkiem i zjedli wspólną wieczerzę wigilijną. 
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Kiermasz świąteczny
WTZ w Starostwie Powiatowym

Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach przez dwa dni 
korzystał z gościnności Jerzego Godzika, starosty kwi-
dzyńskiego. W holu starostwa przygotowano świąteczny 
kiermasz, podczas którego można było kupić ozdoby wy-
konane przez niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego.

Stoisko odwiedził Święty Mikołaj, którego zainterseowały ozdoby wykonane w Warsztatcie Terapii Zajęciowej w Górkach

Świąteczne kiermasze to już tradycja warsztatu. Kolejny rok stoisko przygotowano w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

Ozdoby sprzedawały Klaudia Klonowska i Monika Płońska, uczestniczki zajęć prowadzonych w Warsztacie Tereapii Zjęciowej w 
Gorkach.

Podziękowania dla Jerzego Śniega, przewodniczacego rady powiatu kwidzyńskiego za wspieranie kwidzyńskiego Koła Stowarzyszenia 
Chorych na Stwardnienie Rozsiane.                                                                                                  Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Anna Kowalczyk, przewodnicząca kwidzyńskiego Koła Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane uważa, że kończący się 
rok był dobry dla chorych na SM.

Dla członków koła wystąpili uczniowie Szkoly Podstawowej nr 6 w Kwidzynie.

Mimo że choroba uprzykrza im życie jak tylko może, nie tracą poczucia humoru i starają się z optymizmem patrzeć w przyszłość. 
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Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
został otwarty 2 sierpnia 1972 roku. Do 
jego powstania przyczyniła się Weroni-
ka Maszewska, późniejsza wieloletnia 
dyrektorka, której nie zabrakło na 
czterdziestych urodzinach domu. 

- To osoba, która nadała placówce 
ciepły, domowy charakter. Wśród miesz-
kańców domów w Kwidzynie i Ryjewie 
jest wielu wspaniałych, utalentowanych 
ludzi, malarzy i poetów. Jedną z takich 
osób była pani Tadzia Bartnicka, która 
pisała wspaniałe wiersze. Osobiście 
korespondowała z Marią Pawlikowską-
Jasnorzewską i Kazimierą Iłakowiczów-
ną. Zachowały się u nas nawet wiersze 
napisane przez te dwie wielkie poetki. 
Do końca swojego życia korespondowała 
także z kardynałem Józefem Glempem, 
byłym prymasem Polski - mówi Kazi-
mierz Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie.

Weronika Maszewska, pierwsza 
dyrektor domu, cieszy się, że miejsce 
z którym nadal jest mocno związana, 
znajduje się w doskonałej kondycji i 
ciągle się rozwija.

- Dom wygląda pięknie. Dawniej 
warunki były różne. Trzeba było na-
wet hodować świnie i uprawiać żyto. 
Pracownicy i mieszkańcy domu mieli 
poczucie obowiązku i pomagali w pracy. 
Cieszę się, że spotkałam się z osobami 
z którymi pracowałam. Większość ode-
szła, ale niektóre zostały. Nadal często 
odwiedzam dom. Mam tutaj wielu przy-
jaciół i znajomych. Cieszę się również z 
tego, że gdy obejmowano stanowisko po 
mnie, postawiliśmy wówczas na pana 
Kazimierza Gorlewicza, a było pięciu 
czy nawet siedmiu kandydatów. Już 
wtedy twierdziłam, że to człowiek, który 
kocha ludzi. Cieszę się, że mogę to dzisiaj 
powiedzieć - mówi Weronika Maszewska, 
która mimo swoich 87 lat tryska energią 
i humorem.

Budynek, który jest obecnie siedzibą 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, 
zbudowany został w 1900 roku i był 
siedzibą szpitala ewangelickiego. Tak 
było do 1945 roku. Podobnie jak w wielu 
innych budynkach w Kwidzynie, tak i 
w tym  urządzono szpital dla rannych 
żołnierzy rosyjskich. Od 1947 do 1954 
roku funkcjonowała w nim przychodnia 
zdrowia. Później, aż do otwarcia Pań-
stwowego Domu Pomocy Społecznej w 
1972 roku, w budynku znajdował się 
Ośrodek Szkolenia Polskiego Czerwona 
Krzyża. Dom Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie jest jednostką organizacyjną 
powiatu kwidzyńskiego. 40-letnia trady-
cja i doświadczenie zapewniają fachową 
opiekę pielęgniarską, medyczną, rehabi-
litacyjną, socjalną i duszpasterską oraz 
szeroką ofertę kulturalno-oświatową. 

- Obecnie w naszym domu przebywają 

40 lat Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Miejsce, które łączy ludzi
„W chorobie czy w starości szuka się miłości, bratniej duszy i ciepła” - to słowa, które towarzyszyły podsumowaniu 40-letniej działal-
ności Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. To miejsce niezwykłe, w którym splatają się losy wielu osób, w różnym wieku. Realizują 
tutaj swoje pasje, przeżywają radości, smutki, a także miłości. Wbrew obiegowym opiniom, w domu jest wielu ludzi młodych, którzy 
znaleźli w nim pomoc i wsparcie. W uroczystości podsumowującej działalność domu wzięli udział między innymi pracownicy domów 
pomocy społecznej w Kwidzynie i Ryjewie, osoby pracujące obecnie w domach oraz emeryci, a także przedstawiciele ośrodków pomocy 
społecznej i władz samorządowych z całego powiatu. Nie zabrakło przyjaciół i wolontariuszy.

osoby dorosłe, przewlekle somatycznie 
chore. Wielu mieszkańców to młodzi 
ludzie, którzy z przyczyn społecznych lub 
stanu zdrowia nie są w stanie funkcjono-
wać w środowisku. Przebywają również 
osoby starsze i samotne, niezdolne do 
samodzielnego życia. Często są to bardzo 
utalentowani mieszkańcy, jak na przy-
kład nieżyjące już: wielka poetka pani 
Tadzia Bartnicka i wybitna malarka 
Jadwiga Budzisz-Buynowska - mówi 
Kazimierz Gorlewicz. 

Dodaje, że prowadząc tego typu usłu-
gi opiekuńcze należy robić to bardzo 
profesjonalnie, zachowując przy tym 
szczególną wrażliwość. 

- Taki właśnie styl pracy miała 
między innymi Weronika Maszewska, 
wieloletnia dyrektorka oraz pracowni-
ce Ludwika Rentflejsz czy też Eryka 

Węgrzyn. Obecnie z 50 zatrudnionych 
stałych pracowników, 12 osób pracuje 
od ponad 30 lat, a pięć osób - 34 lata i 
jedna osoba 39 lat - jest to pani Danuta 
Sobolewska. Szacunek i słowa uznania 
należą się wszystkim, którzy przyczynili 
się i przyczyniają do rozwoju Domu Po-
mocy Społecznej - podkreśla Kazimierz 
Gorlewicz.

Praca domu opiera się także na wspar-
ciu wolontariuszy. Przykładem Jolanta 
Czajkowaska.

- To wyjątkowa osoba, która pracuje 
zawodowo, ale znajduje czas na poma-
ganie innym i robi to wspaniale. Jest 
już z nami dziesięć lat - podsumowuje 
Kazimierz Gorlewicz.

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
to miejsce tętniące życiem. Mieszkańcy 
uczestniczą w wielu imprezach spor-

Nikt nie spodziewał się, że mury budynku, w którym mieści się Dom Pomocy 
Społecznej mogą kryć jakiekolwiek tajemnice. Okazało się, że jedna ze ścian 
przez wiele lat skrywała architektoniczny sekret. Podczas modernizacji odkryto 
wnękę, w której miała znajdować się wyjątkowa płaskorzeźba przedstawiająca 
Oblicze Chrystusa. Taka sama płaskorzeźba znajduje się w kwidzyńskiej ka-
tedrze. Nikt nie wiedziałby o jej istnieniu, gdyby nie pani Maria Mosakowska, 
mieszkanka Kwidzyna, która przekazała te informację. Niestety we wnęce nie 
było płaskorzeźby. Z inicjatywy obecnego dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
Kazimierza Gorlewicza nowa płaskorzeźba, wykonana przez Marka Opieczyń-
skiego, artystę ze Sztumu wróciła na swoje miejsce i jest  obecnie symbolem 
historii budynku. Na swoje miejsce wrócił także ewangelicki krzyż, który 
wspólnie z Obliczem Chrystusa  został poświęcony 24 listopada 2010 r. przez 
Ojca Efrema Mikołajczuka, pierwszego kapelana Domu Pomocy Społecznej.

towo-rekreacyjnych. Placówka jest 
organizatorem i współorganizatorem 
wielu imprez dla niepełnosprawnych, w 
tym pomorskich turniejów w warcabach 
czy tenisie stołowym. Przy domu działa 
Sekcja Olimpiad Specjalnych. Niepeł-
nosprawni sportowcy mogą pochwalić 
się wieloma osiągnięciami w zawodach 
regionalnych, ogólnopolskich, a także 
światowych. 

Janusz Morgenstern, znany polski 
reżyser, powiedział kiedyś, że dom to 
nie miejsce, w którym mieszkasz, ale 
miejsce, gdzie ciebie rozumieją. Te słowa 
znakomicie wpisują się w działalność 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

                                                   (jk)

Historyczna niespodzianka w domu pomocy

40 lat działalności Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie podsumowali wspólnie Weronika Maszewska, założycielka i pierwszy dyrektor placówki i Kazimierz Gorlewicz, obecny dyrekotr kwidzyńskiego DPS.

Płaskorzeźba została wykonana przez Marka Opieczyńskiego, 
artystę ze Sztumu.                         Zdjęcia: Jacek Kluczkowski

Fotoreportaż z uroczystości 
40-lecia DPS w Kwidzynie 
na str. VIII
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Napisz lub zadzwoń
„Obserwator” to pismo, którego celem jest między innymi 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 do-
konania, pomys³y a tak¿e uwagi 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

- O ich wyjeździe do Poznania, 
jak zawsze w przypadku Olimpiad 
Specjalnych, zdecydowało losowa-
nie wśród najlepszych uczestników 
turnieju regionalnego. Zawodnicy 
mogli startować w grach pojedyn-
czych, podwójnych i drużynowych. 

Sukces niepełnosprawnych zawodników

Zdobyli trzy              
brązowe medale

Trzy brązowe medale przywieźli niepełnosprawni zawodnicy z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach (gmina Kwidzyn) z IV 
Ogólnopolskiego Turnieju w Bowlingu Olimpiad Specjalnych w 
Poznaniu. Wcześniej ta sama ekipa zdobyła złoto w Pomorskim 
Turnieju w Bowlingu w Tczewie. Dzięki temu Klaudia Klonow-
ska, Artur Jurczak i Radosław Stefanowicz otworzyli sobie 
możliwość wystąpienia w turnieju ogólnopolskim. 

Wszyscy poświęcili bardzo dużo 
czasu na treningi, co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w wynikach - mówi 
Wanda Wierucka, trener Olimpiad 
Specjalnych, opiekująca się ekipą 
sportowców zrzeszonych w Sekcji 

Olimpiad Specjalnych przy Warszta-
cie Terapii Zajęciowej w Górkach.

W zawodach uczestniczyło 80 
zawodników oraz 27 trenerów z 
szesnastu Oddziałów Regionalnych 
Olimpiad Specjalnych w Polsce. Nie 
zabrakło olimpijskiego ceremoniału, 

a także gwiazd. Dla niepełnospraw-
nych sportowców zagrał zespół 
Lombard. Impreza odbywała się pod 
patronatem Ryszarda Grobelnego, 
prezydenta Poznania.

                                              (jk)

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.

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

Artur Jurczak (pierwszy z lewej), Klaudia Klonowska i Radosław Stefanowicz reprezentowali powiat kwidzyński na ogólnopolskim 
turnieju w bowlingu w Poznaniu.

Artur Jurczak i Radosław Stefanowicz zadowoleni z wyników.

Najlepsi zawodnicy tornieju, w tym Artur Jurczak i Radosław Stefanowicz.

Razem z zawodnikami na wyniki czekała Wanda Wierucka, opiekun ekipy z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorkach i Ewa Detko-
Traczyk, dyrektor regionalny Olimpiad Specjalnych w województwie pomorskim.                                               Fot. archiwum WTZ
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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 w 
Kwidzynie realizuje nauczanie i wychowanie dzieci upo-
śledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym 
w wieku 7 - 23 lat, indywidualne nauczanie i wychowanie, 
specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i 
rewalidacyjną dzieciom oraz ich rodzinom, organizację 
turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnospraw-
nych, całodobową opiekę nad dziećmi przebywającymi w 
internacie, pomoc rzeczową dzieciom jej potrzebującym, 
dożywianie uczniów dojeżdżających do szkoły, możliwość 
korzystania z posiłków wydawanych w stołówce, fachową 
opiekę medyczną oraz możliwość uczestnictwa i rozwijania 
zainteresowań w różnych organizacjach i kołach.

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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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie         
      Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
  strona www: http://soswkwidzyn.edupage.org/
           e-mail: sosw_kwidzyn@interia.pl
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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
www.fundacjamisericordia.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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- Chciałem wyrazić największe uznanie dla osób pracujących 
w Domu Pomocy Społecznej. Odwiedzałem wiele razy Dom 
Dziecka i  domy pomocy społecznej. To były bardzo wzruszające 
chwile i mogę powiedzieć, że tylko ktoś o wielkim sercu może 
pracować w tych instytucjach - uważa senator Leszek Czarnobaj 
(na zdjęciu z prawej).

Życzenia od Bożeny Kwiatkowskiej, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Andrzeja Krzysztofiaka, burmistrza Kwidzyna.

40 lat Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

 Maria Marcinkowska, jedna z pierwszych mieszkanek Domu Pomocy Społecznej. Mieszka w nim od 1973 roku.

Weronika Maszewska, pierwsza dyrektor domu, cieszy się, że miejsce z którym nadal jest mocno związana, znajduje się w doskonałej 
kondycji i ciągle się rozwija.

Na urodzinach nie mogło zabraknąć pracowników domów pomocy społecznej w Ryjewie i Kwidzynie.

Kazimierz Gorlewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie z Radą Mieszkańców domu. Z prawej senator Leszek 
Czarnobaj.

40 lat funkcjonowania kwidzyńskiego DPS była okazją do wspólnego spotkania 

Gości powitali (od lewej): Małgorzata Kobyłko, Kazimierz Gorlewicz i Wiesława Cichowicz.


