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Ogólnopolski Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych  oraz 
Ogólnopolski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych roz-
pocznie się jutro  w Kwidzynie. Na starcie imprezy stanie 115 
zawodników oraz 37 trenerów z 18 Oddziałów Regionalnych. 
Zmagania niepełnosprawnych sportowców potrwają od 25 do 28 
kwietnia. Jazda konna odbędzie się na hipodromie Terenów Re-
kreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna”, natomiast turniej badmin-
tona w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Wiejskiej.

Fot. Jacek Kluczkowski
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Fot.  Jacek Kluczkowski

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego-Gdańsk
Starostwo Powiatowe Kwidzyn
Urząd Miasta Kwidzyn
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Kwidzyn
Warsztat Terapii Zajęciowej Kwidzyn
Dom Pomocy Społecznej Kwidzyn
PPH TOR-PAL Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Słupsk
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tczew
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Pelplin
Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna”

Instytucje wspierające

Janusz Kupcewicz, prezes Oddziału Regionalnego Polska Pomorskie
Jerzy Godzik, starosta kwidzyński
Jerzy Kozdroń, poseł na Sejm RP
Leszek Czarnobaj, senator RP
Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący Rady Miasta Kwidzyna
Roman Lewandowski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno Handlowego TOR - PAL w Kwidzynie

Komitet honorowy

Wiesława Cichowicz, Marzena Wietecha, Lucyna Barejko, Alek-
sandra Orszulak, Mirosław Szpula, Jolanta Czajkowska, Piotr 
Czajka, Marek Kordowski, Małgorzata Ginter, Wanda Wierucka, 
Iwona Kwolek, Monika Korocińska, Ewa Detko-Traczyk, Iwona 
Niepla, Edyta Szwarc, Kornelia Rąbała,  Dominika Dernałowicz, 
Ewa Ziółkowska, Katarzyna Bukowska, Katarzyna Głuszek, Hele-
na Bednarz, Michał Zakrzewski, Bogdan Muchowski, Kazimierz 
Gorlewicz, Krzysztof Traczyk, Andrzej Danielewski, Zbigniew 
Sugalski.

Komitet Organizacyjny

                                      25 kwietnia (czwartek) 
12.00 - 18.00 trening obserwowany, grupowanie, dobór koni 
(Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna”)
15.00 - 18.00 preeliminacje badminton (hala widowiskowo-sportowa 
przy ul. Wiejskiej 1) 
                                      26 kwietnia (piątek) 
9.00 - 17.30 jazda konna -  treningi, preeliminacje  (TRW Miłosna), 
9.00 - 16.30 badminton - preeliminacje, gry w grupach 
11.00 - 15.00 Wioska Olimpiad Specjalnych  (TRW Miłosna oraz przy hali 
widowiskowo-sportowej przy ul. Wiejskiej
18.00 - 20.30 ceremonia otwarcia -  hala widowiskowo-sportowa 
przy ul. Wiejskiej 1 
                                     27 kwietnia (sobota) 
11.00 - 18.00 zawody sportowe - preeliminacje i finały, ceremonia 
dekoracji (jazda konna - Tereny  Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna” 
i  badminton - hala widowiskowo-sportowa przy  ul. Wiejskiej 1. 
11.00 - 15.00 Wioska Olimpiad Specjalnych (Tereny Rekreacyjno
-Wypoczynkowe „Miłosna” i  hala widowiskowo sportowa przy 
ul. Wiejskiej 1. 
                                     28 kwietnia (niedziela) 
8.30 - 11:00 zawody - finały. Jazda konna - Tereny  Rekreacyjno-
Wypoczynkowe „Miłosna”. Badminton - hala widowiskowo sportowa 
przy ul. Wiejskiej 1. 
11.30 - ceremonia zakończenia

Kibicujmy niepełnosprawnym sportowcom

Początek olimpijskich zmagań już jutro
Ogólnopolski Mityng Jazdy Konnej i Ogólnopolski Turniej Badmintona

Organizatorem zawodów jest Oddział 
Regionalny Olimpiady Specjalne Polska 
Pomorskie. Współorganizatorzy to Olimpi-
day Specjane Polska, Urząd Miasta Kwi-
dzyna i Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. 
Województwo pomorskie reprezentować 
będą: Daniel Gietka, Izabela Gabrysiak, 
Maria Kosińska, Krzysztof Sawicki, Ag-
nieszka Karpińska, Aleksandra Gdaniec, 
Dariusz Jaskólski, Dawid Szandrach i 
Artur Jurczak.

- W mityngu jazdy konnej wystartuje 
45, natomiast w turnieju badmintona 70 
zawodników. Wraz z nimi do Kwidzyna 
przyjedzie  37 osób. Poza tym w zawo-
dach weźmie udział ok. 150 sędziów i 
wolontariuszy. Jazda konna odbędzie się 
na Terenach Rekreacyjno-Sportowych 
„Miłosna”. Znajdują się tam obiekty w 
pełni przystosowane do przeprowadzenia 
zawodów jeździeckich. Do dyspozycji 
zawodników będą odpowiednio wybrane 
i przygotowane konie. Wielokrotnie na 
terenie „Miłosnej” odbywały się zawody 
regionalne i ogólnopolskie. Turniej bad-
mintona odbędzie się natomiast w hali 
widowiskowo-sportowej przy ul. Wiejskiej 
w Kwidzynie - mówi Ewa Detko-Traczyk, 
dyrektor Olimpiad Specjalnych w woje-

wództwie pomorskim i przewodnicząca 
komitetu organizacyjnego.

Za stronę sportową mityngu jazdy kon-
nej odpowiedzialne będą Katarzyna Fab-
jańczyk i Małgorzata Daniluk, natomiast 
w turnieju badmintona odpowiadał będzie 
Michał Zakrzewski. 

- Przy organizacji turnieju współpracu-
jemy ze  Słupskim Klubem Badmintona. 
Wszyscy sportowcy, którzy wezmą udział 
w zawodach są zarejestrowani w Stowa-
rzyszeniu Olimpiady Specjalne. Trenują 
w sekcjach działających przy różnych 
placówkach, takich jak specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, domy pomocy 
społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, 
dzienne ośrodki pobytu, koła pomocy oraz 
inne - wyjaśnia Ewa Detko-Traczyk. 

Dodaje, że zawody są podsumowaniem 
efektów treningowych uzyskanych z oso-
bami z niepełnosprawnością intelektualną. 
Turnieje to także zachęta dla osób niepeł-
nosprawnych do większej aktywności.

Ogólnopolskie zawody uzyskały wspar-
cie finansowe Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
Urzędu Miejskiego w Kwidzynie i Staro-
stwa Powiatowego w Kwidzynie.

Już jutro w Kwidzynie rozpoczną się zmagania niepełnosprawnych sportowców z 
całego kraju. 115 sportowców z  18 Oddziałów Regionalnych Olimpiad Specjalnych 
będzie walczyło o medale  w Ogólnopolskim Mityngu jazdy Konnej i Ogólnopolskim 
Turnieju Badmintona. Pierwsze treningi i preeliminacje rozpoczną się 25 kwiet-
nia (czwartek), ale ceremonia, która oficjalnie otworzy zawody rozpocznie się 26 
kwietnia o godz. 18.00 w  hali widowiskowo-sportowej przy ul. Wiejskiej. Zarówno 
mityng jazdy konnej, jak i turniej badmintona odbędą się już po raz ósmy. Nie-
pełnosprawnym sportowcom będzie można kibicować do 28 kwietnia (niedziela). 
Patronat honorowy nad imprezą objął Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna.

Już jutro w Kwidzynie rozpoczną się zmagania niepełnosprawnych sportowców z całego kraju. 115 sportowców z  18 Oddziałów 
Regionalnych Olimpiad Specjalnych będzie walczyło o medale  w Ogólnopolskim Mityngu jazdy Konnej i Ogólnopolskim Turnieju 
Badmintona.                                                                                                                                                                         Fot. JK 
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- Corocznie nasz oddział organizuje 
ponad 20 imprez sportowych. Uczest-
niczy w nich  ponad 1200 zawodników 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Dla większości naszych zawodników 
jest to jedyna forma zorganizowanego 
spędzenia  czasu wolnego. Na co dzień 

współpracujemy z wieloma instytucjami, 
organizacjami pozarządowymi, placów-
kami oświatowymi  działającymi na rzecz 
osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną,  przy których powstały i działają 
kluby sportowe Olimpiad Specjalnych.  
Zorganizowana działalność w ramach 

Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne 
Polska  w województwie pomorskim 
rozpoczęła się na początku lat 90 - mówi 
Ewa Detko-Traczyk, dyrektor Regionalny 
Olimpiad Specjalnych w województwie 
pomorsim.

Od 1999 roku oddział regionalny 

Olimpiady Specjalne na Pomorzu

Niepełnosprawni trenują w ponad 30 sekcjach
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne  Polska - Pomorskie z siedzibą w Kwidzynie to organizacja działającą na rzecz osób  z 
niepełnosprawnością intelektualną. Swoją działalnością obejmuje województwo pomorskie. Jako jedyna organizacja pozarządowa 
organizuje zawody na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim zgodnie z Ceremoniałem Olimpijskim (za zgodą  Międzynaro-
dowego Komitetu Olimpijskiego), które są podsumowaniem całorocznych zajęć rehabilitacyjno-treningowych.

funkcjonuje w nowym kształcie admi-
nistracyjnym.

- W naszym oddziale działa 31 sek-
cji, w których na co dzień trenuje 574 
zawodników. Uprawiane dyscypliny 
sportowe  to pływanie, lekkoatletyka, 
koszykówka, badminton, bocce, bowling, 
kolarstwo, jazda konna, piłka nożna, 
trójbój siłowy, jazda na wrotkach, żeglar-
stwo, kajakarstwo, tenis stołowy, tenis 
ziemny, gimnastyka, hokej halowy, nar-
ciarstwo biegowe oraz bieg na rakietach 
śnieżnych. Oddział jest prekursorem 
kajakarstwa jako dyscypliny dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 
- podkreśla Ewa Detko-Traczyk.

Oddział jest także organizatorem 
spotkań dla członków rodzin osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną.

- Spotkania odbywają się w ramach 
Program Rodzinnego , którego podsta-
wowym celem jest aktywizacja rodziców, 
rodzeństwa oraz krewnych zawodników 
Olimpiad Specjalnych. Włączmy ich w 
działalność stowarzyszenia. W czterech 
przedszkolach wdrażamy program 
„Młodzi Sportowcy”. To innowacyjny 
program, w ramach którego organizo-
wane są zabawy sportowe dla dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną, któ-
ra pozwala wprowadzać dzieci  w świat 
sportu, zanim po ukończeniu ośmiu lat 
uzyskają prawo wzięcia udziału w zawo-
dach Olimpiad Specjalnych - wyjaśnia  
Ewa Detko-Traczyk.

                                              (jk)

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Pomorskie
Górki 4, 82-500 Kwidzyn, tel./fax 55 279 35 64, tel. kom. 519 801 193
                             e-mail: ewa_detko@wp.pl,
konto: PKO BP O/Sztum 91 1020 1778 0000 2802 0032 230

- Wspieranie osób niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno 
być priorytetowym działaniem władz wszystkich szczebli.  Ważnym elementem integracji jest 
sport. Uczestnictwo w zawodach, organizowanych także w ramach Olimpiad Specjalnych, to 
nie tylko bardzo ważny element integracji, ale także okazja do pokazania możliwości niepełno-
sprawnych zawodników. Sportowcy mogą pokazać swoje talenty i spotkać się z innymi osobami. 
To także jeden ze sposobów na przełamywanie stereotypów na temat niepełnosprawności 
- mówi senator Leszek Czarnobaj.    

  (jk)

To ważny element integracji

Senator Leszek Czarnobaj, członek Komitetu Honorowego.

Honorowy patronat

Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna

Patronat honorowy nad Ogólnopolskim Mityngem Jazdy Konnej i Ogólnopolskim 
Turniejem Badmintona objął Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna. Burmistrz, jako 
wieloletni sportowiec, od lat kibicuje także niepełnosprawnym sportowcom biorącym udział 
w zawodach organizowanych w ramach Olimpiad Specjalnych.

W oddziale pomorskim Olimpiad Specjalnych działa 31 sekcji, w których na co dzień trenuje 574 zawodników. 
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Idea Olimpiad Specjalnych

Wszystko dzięki Eunice Kennedy Shriver

  Oficjalnie działalność Olimpiad 
Specjalnych rozpoczęła się w Polsce w 
1985 roku. Rok później w 28 wojewódz-
twach zorganizowano wojewódzkie 
Olimpiady Specjalne. I Ogólnopolska 
Olimpiada Specjalna odbyła się w 
Warszawie w 1987 roku. Olimpiady 
Specjalne oparte są na przekonaniu, 
że osoby niepełnosprawne intelek-
tualnie odpowiednio przygotowane 
mogą bawić się, uczyć i korzystać ze 
sportów zarówno indywidualnych, jak 
i zespołowych. Według organizatorów 
zawodów rozgrywanych w ramach 
Olimpiad Specjalnych, poprzez trening 
i współzawodnictwo, osoby upośledzo-
ne umysłowo rozwijają się fizycznie i 
psychicznie, a ich rodziny integrują 
się ze sobą. Społeczeństwo obserwując 
aktywność osób niepełnosprawnych 
lepiej rozumie ich potrzeby. Wszystkie 
formy działania Olimpiad Specjalnych 
na poziomie lokalnym, wojewódz-
kim, krajowym i międzynarodowym 
oparte są na zasadach, tradycjach i 
ceremoniach współczesnego ruchu 
olimpijskiego. Są one jedynie rozsze-
rzane i wzbogacane w taki sposób, 
aby pobudzić ich poczucie godności 
i szacunek dla siebie. Wszystkim 
imprezom z udziałem niepełnospraw-
nych zawodników przyświeca idea: 
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę 
mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w 
swym wysiłku”.

                             (op)

Narodziła się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 60-tych. Eunice Kennedy Shriver, siostra tragicznie zmarłego prezydenta 
USA Johna F. Kennedy, zaczęła organizować półkolonie dla dzieci upośledzonych umysłowo. Okazało się wówczas, że niepełnosprawni 
sportowcy są bardziej uzdolnieni niż początkowo przypuszczano. W 1968 roku Eunice Kennedy Shriver zorganizowała I Międzynaro-
dowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Chicago. Wzięło w nich udział około 1000 niepełnosprawnych zawodników. Obecnie po-
nad milion dzieci i dorosłych upośledzonych umysłowo z ponad 130 krajów świata bierze udział w programach Olimpiad Specjalnych.

Oficjalnie działalność Olimpiad Specjalnych rozpoczęła się w Polsce w 1985 roku. Rok później w 28 województwach zorganizowano wojewódzkie Olimpiady Specjalne. I Ogólnopolska Olimpiada Specjalna 
odbyła się w Warszawie w 1987 roku. Na zdjęciu: otwarcie Ogólnopolskiego Mityngu w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych i Ogólnopolskich Regatach Kajakowych. Zawody odbyły się w Kwidzynie i 
Sztumie w 2006 roku.

- Zespół Szkół Specjalnych, ul. Batorego 15 89-650 Czersk
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Jagiellońska 79/82 82-200 Malbork
- Zespół Szkół Specjalnych, ul. Jana Pawła II 11, 89-600 Chojnice
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Ogrodowa 6 82-500 Kwidzyn
- Warsztat Terapii Zajęciowej Górki 4  82- 500 Kwidzyn 
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Uśnice 15, 82-400 Sztum
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Przytocko 39, 77-223 Przytocko
- Przedszkole Integracyjne, ul Kościuszki 31  82-500 Kwidzyn
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk
- Warsztaty Terapii Zajęciowej, Koniecwałd 1, 82-416 Gościszewo
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Reja 18, 84-300 Lębork
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Ks. Góreckiego 16, 80-540 Gdańsk
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Stypy Rekowskiego 1, 77-100 Bytów
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” ul. Jagodowa19, 83-200 Starogard Gdański
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Tursko 4, 77-200 Miastko
- Zespół Szkół Specjalnych, ul. Batorego 24, 77-300 Człuchów
- Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Słowackiego 45, 82-200 Malbork
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Sambora 5a, 83-130 Pelplin
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 83-121 Rudno
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Płk. Dąbka 227, 81-155 Gdynia
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański
- Dom Pomocy Społecznej, Machowinko 3, 76-210 Objazda
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 17, 77-330 Czarne
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Malborska 18, 82-500 Kwidzyn
- Dom Pomocy Społecznej, Machowinko, 76-280 Ustka
- Gimnazjum nr 1 (Sekcja Partnerska), ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka ul. Moniuszki 5
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Barcice, 82-420 Ryjewo

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

25-28 kwietnia w Kwidzynie - VIII Ogólnopolski 
Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych  i 
VIII Ogólnopolski Turniej Badmintona Olimpiad 
Specjalnych

10 maja w Ostrowite k. Czerska - XII Pomorski 
Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad 
Specjalnych 
15 -16 maja w Sztumie - Pomorski Mityng 
Lekkoatletyczny 
31 maja - 1 czerwca w Kwidzynie -  XI Pomorski 
Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych 

7 czerwca w Pelplinie -  III Pomorski Turniej 
Bocce Olimpiad Specjalnych 

2 lipca w Borsku - Makroregionalne Regaty 
Żeglarskie 

23 października w Miastku - Pomorski Turniej 
Badmintona 

14 listopada w Tczewie - VIII Pomorski Turniej 
Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych 

27 listopada w Kwidzynie -  VIII Pomorski Ty-
dzień Koszykówki Olimpiad Specjalnych 

Olimpiady Specjalne na Pomorzu



str. 5www.wpomorskie.pl
Nr 50 – 14.12.2006 r.            Vwww.fundacjamisericordia.pl 24.04.13

Reprezentanci                      
powiatu kwidzyńskiego

Izabela Gabrysiak będzie reprezentowała powiat kwidzyński i województwo pomorskie w Ogólnopolskim Turnieju 
Badmintona.

Agnieszka Karpińska będzie reprezentowała powiat kwidzyński i województwo pomorskie w Ogólnopolskim Mityngu 
jazdy Konnej.

Artur Jurczak będzie reprezentował powiat kwidzyński i województwo pomorskie w Ogólnopolskim Mityngu jazdy 
Konnej. 

Olimpijskie obiekty

Ogólnopolski Mityng Olimpiad 
Specjalnych odbedzie się na Terenach 

Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna”, których gospodarzem jest samorząd Kwi-
dzyna. Do pozyskania dawnej stadniny ogierów dla miasta przyczynił się Andrzej 
Krzysztofiak, burmistrza Kwidzyna.

- Pewnego dnia, już po przejęciu tego terenu w 2001 roku, ze zdumieniem zo-
baczyłem, że mam do podpisania rachunki za niebotyczną ilość siana i kilka ton 
owsa. Na własnej skórze odczułem co oznacza dla miasta mieć „Miłosną”. Trochę 
trwało zanim powołaliśmy spółkę Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna” i 
wyłoniliśmy prezesa. Wiele osób zaraziło się wówczas nie tylko samym obiektem, 
ale tym co się tutaj dzieje, zwłaszcza jazdą konną. Cieszę się także, że obiekt jest 
wykorzystywany przez niepełnosprawnych jeźdźców. Uważam, że najważniejszą 
rzeczą było otwarcie tych terenów dla mieszkańców. Zwłaszcza w soboty i niedziele 
jest to miejsce, które odwiedzają tłumy, chociażby po to, aby posiedzieć na ławeczce 
lub odwiedzić mini zoo. Ważne były także zatrzymanie degradacji tego obiektu oraz 
rozwój sportu.  Kwidzyn zawsze słynął z koni. Zanim wypromowaliśmy nazwę mia-
sta, zwykło się mówić o Miłosnej. Obecnie Kwidzyn i Miłosna to jedno. Kreatywną 
osobą jest prezes Jacek Goszczyński, która ma ciągle wiele nowych pomysłów. Nie 
muszę mu ich podpowiadać. Moją rolą jest raczej dopasowanie ich do możliwości 
finansowych miasta - mówi Andrzej Krzysztofiak.

Nowym obiektem, który powstał na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Mi-
łosna” jest hipodrom, dzięki któremu treningi mogą odbywać się przez cały rok.

Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna”

Hala Widowiskowo-Sportowa                      
przy ul. Wiejskiej

Obiekt, w kórym odbędzie się Ogólnopolski Turniej Badmintona, został oddany 
do użytku w ubiegłym roku. Powierzchnia użytkowa hali przekracza 3.9 tys. m kw. 
Powierzchnia całkowita to ok. 9.1 tys. m kw.  Kubatura obiektu wynosi ok. 61 tys. 
m sześć. Boisko w hali ma wymiary 22 na 44 m. W obiekcie znajdują się między 
innymi pomocnicze sale sportowe do ćwiczeń kondycyjnych, siłownia, sala do gry w 
squasha, zaplecze dla sportowców, w tym szatnie, pomieszczenia lekarza i kontroli 
antydopingowej, sauny oraz pomieszczenia do masażu. Zajęcia sportowe mogą od-
bywać się jednocześnie na czterech arenach. Pływalnia składa się z hali basenów, 
w której znajdują się basen pływacki o wymiarach 25 na 12,5 m, basen do nauki 
pływania, z częścią rekreacyjną, zjeżdżalnia wodna o długości 90 m, brodzik dla 
dzieci oraz dwie wanny z hydromasażem. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Na widowni hali może zasiąść ponad 1500 widzów, w tym na 
trybunach stałych 636, natomiast na trybunach składanych 868. Na parkiecie hali 
przy rozsuniętych trybunach będzie można zmieścić dodatkowo 600 osób. Składana 
scena ma 140 m kw. 
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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. 55 261 17 82 
lub 55 261 17 19
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
www.fundacjamisericordia.pl 24.04.13

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
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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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„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę 
dzielny w swym wysiłku” - to motto Olimpiad Specjalnych, które 
towarzyszy niepełnosprawnym sportowcom. W ciagu ostatnich 
lat Kwidzyn i powiat kwidzyński byli gospodarzami wielu zawo-
dów organizowanych w ramach Olimpiad Specjalnych. 

Olimpiady Specjalne w powiecie kwidzyńskim

W Pomorskim Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych kazdego roku bierze udział ponad 80 zawodników z województwa 
pomorskiego.

Mityng lekoatletyczny Olimpiad Specjalnych. Lekkoatletyczne zmagania niepełnosprawnych sportowców.                                                                                 Zdjęcia: archiwum  

Co roku w Kwidzynie organizowany jest Pomorski Mityng Jazdy Konnej.

Zawody odbywają się z zgodnie olimpijskim ceremoniałem i zasadami. W każdej impreze z udziałem niepełnosprawnych sportowców biorą 
udział kwidzyńscy strażnicy miejscy należący do organizacji Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych. To światowy 
ruch zrzeszający osoby na co dzień strzegące prawa. To głównie policjanci, żandarmi wojskowi, strażnicy miejscy, sędziowie, prokuratorzy, 
adwokaci oraz strażacy.

Ogólnopolski Mityng w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych odbył się w Kwidzynie w 2006 roku.


