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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO              23.03.16 r.  Nr 187 ROK 12 

Niepełnosprawni pływacy z województwa pomorskiego wzięli udział 
w Pomorskim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych. Zawody 
odbyły się w pływalni kompleksu widowiskowo-sportowego w 
Kwidzynie. Pływacy startowali na dystansach 25 i 50 m, w różnych 
grupach sprawnościowych oraz w sztafecie 4 x 25 m. Odbyły się także 
konkurencje dla zawodników o najsłabszych możliwościach. W za-
wodach wzięło udział dziesięć klubów Olimpiad Specjalnych z całego 
województwa. 

Fot. Jacek Kluczkowski Czytaj na str. IV

Przypominamy!
Do 15 kwietnia w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przyjmowane 
są wnioski na dofinansowania nauki na se-
mestr letni roku akademickiego 2015/2016, 
w ramach programu „Aktywny samorząd”. 
Wnioski mogą składać osoby posiadające 
znaczny lub umiarkowany stopień niepeł-
nosprawności, uczące się w szkole wyższej, 
szkole  policealnej  lub kolegium. 
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Zróbmy sobie sok jabłkowy
Warsztaty w warsztatach

Jak napić się dobrego soku, nie kupując go w sklepie? Na to pyta-
nie niepełnosprawnym uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie odpowiedział Dominik Sudoł. Uczestnicy jabłkowych 
warsztatów mogli samodzielnie przygotować sok i go spróbować. 
Dowiedzieli się też wiele o odmianach jabłek, także tych, które 
można spotkać w sadach na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Grupa odwiedziła powiat kwi-
dzyński podczas swojej trasy kon-
certowej. Zespół tworzy piosenki 
poetyckie. Łączy różne style muzycz-
ne. Swoim tekstom nadaje bogatą 
oprawę muzyczną. Grupa Dobre 
Ludzie ma na swoim koncie album 
„Łagodne przejście”, wydany w ubie-
głym roku. Grupę tworzą: Patryk 
Filipowicz (gitary), Jacek Raciborski 
(gitara basowa), Szymon Babuchow-
ski (wokal), Agnieszka Kalisz-Dzik 
(skrzypce) i Ryszard Sierotnik 
(perkusja). Koncerty zespołu odby-
wają się pod hasłem Dobra Trasa. 
Członkowie zespołu przygotowali dla  
publiczności niespodziankę. Chętni 
mogli otrzymać płytę grupy.  Kon-
cert zorganizowała Joanna Posta-
wa-Wolnik, prowadzaca pracownię 
artystyczną w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej.                                 (jk)

Koncert w zabytkowym dworku

Dobre Ludzie w Warsztacie Terapii Zajęciowej
Zespół Dobre Ludzie  wystąpił w zabytkowym dworku w Górkach. Dworek jest siedzibą Warsztatu  Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie. Muzycy zagrali i zaśpiewali dla niepełnosprawnych uczestników warsztatu oraz wychowanek Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.

Muzycy zagrali i zaśpiewali dla niepełnosprawnych uczestników warsztatu oraz wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.

Grupa Dobre Ludzie ma na swoim koncie album „Łagodne przejście”, wydany w ubiegłym roku.                                    Zdjęcia: JKSzymon Babuchowski, wokalista zespołu jest także autorem tekstów.
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Porady udzielane są bezpłatnie w poniedziałki i 
czwartki, w godz. 11.00-13.00, w siedzibie Kwidzyń-
skiego Centrum Kultury, przy ul. 11 Listopada 13 
(sala nr 4). Przychodząc po poradę, senior uzyska 
wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów, z 
którmi boryka się w codziennym życiu.

Senioralne Poradnictwo Obywatelskie
Z inicjatywy Harcerskiego Kręgu Seniorów, Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego w Kwidzynie, powstał 
Punkt Porad Obywatelskich. Punkt działa od 1 marca. 

„Obserwator” to pismo, którego celem jest między innymi promowanie dzia³añ 
s³uż¹cych 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 uwagi na temat 
poruszanych na jego ³amach treœci. Zadzwoñ lub napisz: „Obserwator”, Górki 4. 
82-500 Kwidzyn, tel./faks  55 279 35 64. E-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

Napisz lub zadzwoń

Przekaż 1% na Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie

Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
KRS:0000223992. Hospicjum otacza opieką ludzi samotnych, nie-
uleczalnie i przewlekle chorych. Działalność hospicyjna, oprócz 
poświęcenia i miłosierdzia pracowników oraz wolontariuszy, 
potrzebuje także wsparcia finansowego, aby zapewnić godne 
warunki cierpiącym i umierającym.  Pomoc dla kwidzyńskiego 
hospicjum może okazać każdy, przekazując 1% swojego podatku 
na rzecz Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych.

Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie  każdego roku opiekuje się cho-
rymi z całego powiatu kwidzyńskiego. W hospicjum stacjonarnym znajduje 
się sześć sal dla pacjentów, w których może przebywać 11 osób. Placówka 
dysponuje niezbędnym wyposażeniem specjalistycznym. Zatrudnia personel 
o wysokich kwalifikacjach. To lekarze, pielęgniarki, psycholog kliniczny i 
fizykoterapeuta. Hospicjum działa w ramach kontraktu na świadczenie 
usług zdrowotnych, zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pieleg-
niarki i lekarze odwiedzaja także pacjentów w ich domach. Wspieraniem 
finansowym bieżącej działalności placówki oraz pełnieniem roli organu 
prowadzącego zajmuje się Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych. 

Zostały wolne miejsca!
Przedszkole z Odziałami Integracyjnymi zaprasza
Na dzieci 3-letnie i 4-letnie czekają jeszcze 
wolne miejsca. Rekrutacja trwa do 31 marca.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie 
                             ul. Kościuszki 31 
                             tel. 55 279 32 35
        e-mail: przedszkoleintegracyjnekw@wp.pl

Niech w Wielkanocny 
czas serca wypełnią ra-
dość i miłość, a dusze 
długo oczekiwany spokój. 
Niech te niezwykłe chwi-
le, które przypominają, 
że śmierć można poko-
nać, przyniosą wszystkim 
siłę, która pozwoli obalić 

przeszkody i spełnić marzenia. Niech da-
dzą otuchę tym, którzy jej potrzebują oraz 
wsparcie dla tych, którzy z różnych powo-
dów nie mogą sami podążyć ku samodziel-
ności i lepszej przyszłości. Niech zapachy 
i smaki świątecznych wypieków, wspania-
łych święconek i smacznych jajek nie omi-
ną w tych dniach nikogo. 
Wesołych, zdrowych i 
wspaniałych Świąt Wiel-
kanocnych życzą:
Zarząd i Rada Fundacji 
„Misericordia”, pracow-
nicy i uczestnicy War-
sztatu Terapii Zajęciowej 
w Górkach oraz redakcja 
Obserwatora.
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Przekaż 1% - Olimpiady Specjalne Polska - Pomorskie Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która wspiera 
rozwój aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Dzięki naszym działaniom zawodnicy mogą 
przez cały rok brać udział w cyklu treningów i zawodów 
sportowych w całym szeregu dyscyplin olimpijskich.
Naszym celem jest zwiększenie świadomości społecznej 
i pogłębienie wiedzy na temat możliwości osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Serdecznie zachęcamy do 
wsparcia działalności Olimpiad Specjalnych Polska po-
przez przekazanie 1 proc. podatku należnego za 2015 rok 
na rzecz naszej organizacji.
Zachęcamy Państwa do wsparcia działalności naszego 
Stowarzyszenia poprzez wpisanie nazwy Olimpiady Spe-
cjalne Polska-Pomorskie oraz numeru KRS 0000190280 
do zeznania rocznego PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38. 
Kwotę wynikającą z zeznania podatkowego prześle na 
konto naszej organizacji Urząd Skarbowy. 
Jeszcze nigdy wspieranie innych nie było tak proste!
Jak przekazać 1% podatku na rzecz Olimpiad Specjalnych?
- wpisz numer KRS 0000190280 w pozycji „Wniosek o 
przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP” formu-
larza rozliczeniowego PIT;
- wpisz nazwę Olimpiady Specjalne Polska - Pomorskie w pozy-
cji „Informacje uzupełniające” w rubryce „Cel szczegółowy 1%”

- Zawody zorganizowaliśmy po 
raz drugi. Każdy klub Olimpiad 
Specjalnych mógł wystawić pięciu 
zawodników, którzy mogli wystar-
tować w dwóch konkurencjach oraz 
sztafecie.  Wyjątkiem były konku-
rencje dla zawodników o najniż-
szych możliwościach, którzy mieli 
do pokonania dystans 15 m. Poprzez 
organizację zawodów chcemy po-
kazać, że niepełnosprawne osoby 
mogą uczestniczyć także w tego typu 
rywalizacji. W naszym województwie 
mamy dwanaście sekcji, w których 
trenują niepełnosprawni pływacy. 
Dostęp do basenów jest bardzo ogra-
niczony. To przyczyna ograniczonej 
liczby zawodników, biorących udział 
w tego typu zawodach, ale cieszę się, 
że w mityngu startowało tak wielu 
pływaków. Oczywiście trudno zorga-
nizować takie zawody bez wsparcia 
wielu osób, w tym wolontariuszy oraz 
ratowników z Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego - mówi Ewa 
Detko Traczyk, dyrektor Oddziału 
Regionalnego Olimpiad Specjalnych 
Polska - Pomorskie.

W zawodach wystartowali zawod-
nicy z domów pomocy społecznej w 
Kwidzynie i Ryjewie, Zespołu Szkół 
Specjalnych w Kwidzynie i Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie. 

Pomorski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych

Zmagania niepełnosprawnych pływaków
Niepełnosprawni pływacy z województwa pomorskiego wzięli udział w Pomorskim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych. Zawo-
dy odbyły się w pływalni kompleksu widowiskowo-sportowego w Kwidzynie. Pływacy startowali na dystansach 25 i 50 m, w różnych 
grupach sprawnościowych oraz w sztafecie 4 x 25 m. Odbyły się także konkurencje dla zawodników o najsłabszych możliwościach. W 
zawodach wzięło udział dziesięć klubów Olimpiad Specjalnych z całego województwa.

Zawodnikom kibicowali między 
innymi Włodzimierz Dawidowski z 
zarządu powiatu, Marcin Ostrowski, 
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w 
Kwidzynie oraz Izabella Wiśniewska, 

zastępca przewodniczącego komisji 
gospodarki miejskiej, inicjatyw gospo-
darczych i rozwoju przedsiębiorczości 
w radzie miejskiej w Kwidzynie.

Wszyscy pływacy, zdobywcy zło-

tych medali, wzięli udział w loso-
waniu. Wyłoniło ono zawodników, 
którzy wezmą udział w zawodach 
ogólnopolskich.                  (jk)             
             Fotoreportaż na str. VIII

Niepełnosprawni pływacy z województwa pomorskiego wzięli udział w Pomorskim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych.
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W Galerii Handlowej Koper-
nik odbył się kiermasz wielka-
nocny, zorganizowany przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie, prowadzony 
przez Fundację „Misericordia”. 
Współorganizatorzy to Świetli-
ca Środowiskowa Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich w Kwi-

dzynie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie 
oraz Galeria Handlowa Kopernik. Podczas kiermaszu można 
było kupić wielkanocne ozdoby oraz inne wyroby, przygo-
towane przez niepełnosprawnych uczestników warsztatu 
oraz świetlicę środowiskową. Przygotowane zostały także 
warsztaty artystyczne podczas których można było między 
innymi przygotować świąteczną kartkę oraz stworzyć palmę 
wielkanocną. Dochód ze sprzedaży wszystkich wyrobów wy-
konanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Kwidzynie w całości zostanie przeznaczony na rehabilitację 
społeczną i zawodową. 

Malowanie świątecznych ozdób  podczas warsztatów artystycznych.

Podczas kiermaszu nie mogło zabraknąć świątecznej loterii. Każdy los wygrywał.

Stoisko Świetlicy Środowiskowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Kiermasz wielkanocny zostal zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, w Galerii Handlowej Kopernik.

Tradycyjnie w kiermaszach uczestniczą harcerki z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie.

Malowanie twarzy cieszylo się dużym powodzeniem u najmłodszych uczestników kiermaszu.

Dochód ze sprzedaży wszystkich wyrobów, wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, w całości 
zostanie przeznaczony na rehabilitację społeczną i zawodową. 

Stoiska były pełne świątecznych ozdób, wykonanych przez niepełnosprawnych uczestników WTZ.                Fot. Jacek Kluczkowski
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Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie, to miejsce gdzie tworzy się 
warunki do  edukacji, terapii i rewalidacji osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Funkcjonują: Szkoła 
Podstawowa Specjalna nr7, Gimnazjum Specjalne nr 4, Szkoła Specjalna Przy-
sposabiająca do Pracy, Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy (dla uczniów niepeł-
nosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim). Szkoła zapewnia uczniom, poza 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, szeroką ofertę zajęć specjalistycznych.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach funkcjonują: wczesne 
wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu głębokim, Szkoła Podstawowa (uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym 
oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym 
i sprzężonymi niepełnosprawnościami w tym też z autyzmem), Gimnazjum (ucznio-
wie z lekkim upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym 
upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz grupy 
wychowawcze (internat dla 48 wychowanków)

     Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
                     Telefon i faks: 55 277 16 95
          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 02 20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei, ul. Kwidzyńska 36, 
                                           tel. 55 275 14 21 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie, ul. Lipowa 1, 
                                           tel. 55 277 42 93                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, 
                                           tel. 55 275 75 82
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6, 
                                           tel. 55 646 16 26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 
                                           tel. 55 261 04 47

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie prowadzi między in-
nymi porady dla dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych. Organizuje spotkania edukacyjno - informacyjno dla rad 
pedagogicznych, dotyczące metod nauczania dzieci niepełnosprawnych w szkole 
masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profilaktyką uzależnień oraz i 
innymi problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom 
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pe-
dagogicznej, 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@pppkwidzyn.pl
                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl
                                            Filia w Prabutach
                          ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie realizuje zadania 
wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele działań z zakresu 
pomocy społecznej to: umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu 
pomocy społecznej, podejmowanie działań zmierzających do wytypowania 
rodzin bądź osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, udzielanie pomocy 
pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych,  integracja ze środowiskiem osób opuszczających placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, pomoc uchodźcom, 
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane z rehabilitacją 
społeczną osób niepełnosprawnych. 

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki pomocy społecznej

          Zespół Szkół  Specjalnych w Kwidzynie 
                               ul. Ogrodowa 6     
       Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
             www.soswkwidzyn.edupage.org
             e-mail: zss@powiatkwidzynski.pl

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie, filia dla Niepe³nosprawnych zaprasza 
osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli oraz 
studentów do korzystania ze zbiorów 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, nauczycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę 
specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji i pedagogiki specjalnej. W zbiorach 
biblioteki znajdują się również czaspopisma specjalistyczne oraz materiały alternaty-
wne, w tym  książki-zabawki i układanki edukacyjne. Istnieje mo¿liwoœæ dostarczania 
materia³ów bibliotecznych czytelnikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania.

Biblioteka dla niepełnosprawnych

      Godziny otwarcia
Poniedzia³ek: 9.00 -16.00
Wtorek: 8.00 - 16.00
Środa: 11.00 - 15.00
Czwartek: 9.00 - 16.00
Pi¹tek: od 9.00 - 16.00

Wsparcie dla rodzin zastępczych
Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwi-

dzynie organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają 
się regularnie, w ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastęp-
czych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów 
dziecka”. Spotkania prowadzone są przez psychologa raz w miesiącu, w 
pokoju nr 3 w budynku (na parterze), w którym znajduje się administracja 
,,Domów dla Dzieci” oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. 
Grudziądzkiej 8 w  Kwidzynie. 

Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć w spotkaniach 
mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz telefoniczne: 
                        55 646 18 00 lub 783 292 055

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, dotyczący prob-
lemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej. Ukazuje 
się dwa razy w miesiącu. Wydawca: Warsztat Terapii Zajęciowej, 
prowadzony przez Fundację „Misericordia”.

                                             Redakcja
Redaguje zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w składzie: Jacek Klucz-

kowski (redaktor naczelny), Dorota Klimaszewska, Krzysztof Lech i Marek 
Pielecki. 

                                  Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                     tel./faks  55 279 35 64
                                e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                                www.fundacjamisericordia.pl
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.
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Dyżury interwencyjne: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00. 
Po tej godzinie można skorzystać z telefonu informacyjno-interwencyjnego, 
dzwoniąc pod numer tel. 512-909-991. 

Konsultacje psychologiczne: wtorki w godz. 14.00-18.00, piątki, 
w godz. 10.00-12.00. 
Psychoterapia indywidualna, krótkoterminowa: czwartki, 
w godz. 15.00-17.00, piątki, w godz. 12.00-14.00 (po uprzednim 
umówieniu się). 
Porady prawne: poniedziałki, w godz. 15.00-17.00 
(po uprzednim umówieniu się).
Grupy psychoterapeutyczne i warsztaty umiejętności 
wychowawczych i społecznych (po uprzednim umówieniu).

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Chopina 26, (pokoje 201/202, II piętro)
             82-500 Kwidzyn
             tel. 512-909-991
e-mail: oik.kwidzyn@gmail.com

Dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Ośrodki szkolno-wychowawczePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Biblioteka Miejsko-Powiatowa, filia dla Niepe³nosprawnych w Kwidzynie
                        ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34 
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W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęcio-
wej: prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Sło-
neczne 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
                          www.fundacjamisericordia.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 nowotwo-
row¹. 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. 

                         Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha
                         82-500 Kwidzyn, ul. Malborskiej 18 
                         tel.  55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci mieszkañcy powiatu kwidzyñskiego 
mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Powiatowy Zespó³ do Spraw 
Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. Orzeka on g³ównie dla celów pozaren-
towych, takich jak korzystanie 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 za-
trudnienia oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia. Informacje 
o dzia³alnoœci zespo³u mo¿na uzyskaæ tak¿e w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

Ob³o¿nie chorzy, osoby niepe³nosprawne oraz mieszkañcy, których nie staæ 
na zakup leków mog¹ liczyæ na pomoc kwidzyñskiej stacji socjalnej Fundacji 
Johannitów. Pomoc udzielana jest nieodp³atnie. Stacja prowadzi wypo¿yczalniê 
sprzêtu rehabilitacyjnego oraz aptekê, w której wszystkie leki wydawane s¹ na 
receptê. Opiekuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Pomaga tak¿e osobom 
niepe³nosprawnym, którym trudno jest samodzielnie funkcjonowaæ. 

Apteka stacji socjalnej czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki 
od 13.00 do 14.00. Lekarstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
                                   Stacja Socjalna w Kwidzynie
                                       ul. Grudzi¹dzka 6
                                          tel. 55 646 16 26

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 Zachorowska, 
psycholog (dzachorowska@swps.edu.pl, tel. 502 620 005).

                                  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

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Hospicjum domowe i stacjonarne

Stowarzyszenie SNOA

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

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjali-
stycznych peryferii komputerowych i urządzeń wspomagających 
porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci 
z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla tera-
peutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla porozumie-
wania się. 

                              ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie 
                                    tel./faks 55 261 80 30 
                                       e-mail:aac@aac.pl 
                                      www.aac.netidea.pl

Samodzielny Publiczny Ośrodek 
Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci 

Zapewnia specjalistyczną opiekę i pomocy dzieciom niepełnosprawnym 
fizycznie i intelektualnie, w tym także dzieciom z ciężkimi zaburzeniami 
zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną 
pomoc terapeutyczną, rehabilitacyjną, diagnostyczną i konsultacyjną na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Ośrodek realizu-
je porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilita-
cji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. 

                              ul. Kołłątaja 4 w Kwidzynie
                                    tel./faks 55 279 30 22 
                                       e-mail:otir@post.pl
                                              www.aac.pl

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne                   
Centrum Rozwoju Porozumiewania
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Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób 
z problemem własnym lub występującym w rodzinie, związanych z uza-
leżnieniem, w tym problemy dotyczące spożywania alkoholu. Przyjmuje 
także pary w kryzysie oraz osoby doświadczające przemocy. Wspiera 
osoby z problemem alkoholowym, ich partnerki i partnerów, dorosłe dzieci 
alkoholików (DDA) i dzieci dysfunkcyjnych domów (DDD). W przychodni 
udzielana jest pomoc psychologiczna dzieciom i nastolatkom, których 
jedno lub dwoje rodziców zmaga się z problemem alkoholowym. Placówka 
realizuje pełny program terapii zarówno podstawowej, jaki i pogłębionej. Program 
terapeutyczny realizowany jest podczas sesji grupowych, indywidulanych oraz w 
czasie maratonów terapuetycznych.

               Przychodnia Leczenia Uzależnień 
           Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                             82-500 Kwidzyn
                         ul. Warszawska 18a
                            tel. 55 646-44-04

Przychodnia Leczenia Uzależnień

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodki adopcyjne

                     Stowarzyszenie Klub Abstynenta
                   82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)

Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu 
codziennym, spędzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoho-
lu. To także edukacja oraz informacja z zakresu uzależnień od alkoholu, 
współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, instytucjami, w 
zakresie profilaktyki alkoholowej. 

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta. Telefon in-
formacyjny 55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu Abs-
tynenta i Punktu Konsultacyjnego od Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Malborku 
                                       ul. Armii Krajowej 70
                                    tel. 55 272 3793 wew. 311. 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień
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Pomorski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych

Pływacy startowali na dystansach 25 i 50 m, w różnych grupach sprawnościowych oraz w sztafecie 4 x 25 m. 

W organizacji mityngu pomogli ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.                 Zdjęcia: Jacek Kluczkowski 

Zawodnicy o nieco mniejszych możliwościach pływackich mieli do pokonania dystans 15 m. 

Olimpijska piłka dla Włodzimierza Dawidowskiego z zarządu powiatu od Ewy Detko Traczyk, dyrektora Oddziału Regionalnego 
Olimpiad Specjalnych Polska - Pomorskie. Włodzimierz Dawidowski od lat kibicuje niepełnosprawnym sportowcom.

Niemożliwa byłaby organizacja mityngu bez wsparcia wolontariuszy.

W zawodach wzięło udział dziesięć klubów Olimpiad Specjalnych z całego województwa.

Mityng udowadnia, że osoby niepełnosprawne mogą z powodzeniem stratować w tak trudnych dyscyplinach, jak pływanie.

Zawodnicy dali z sibie wszystko, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.


