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DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO              13.04.16 r.  Nr 188 ROK 12 

Arkadiusz Wick z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku kolejny rok nie dał sobie ode-
brać tytułu najlepszego zawodnika Pomorskiego Turnieju Warcabowego Domów Pomocy 
Społecznej. Już po raz czwarty zdobył Puchar Starosty Kwidzyńskiego. Pomysłodawcą i 
organizatorem zawodów jest Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Turniej tradycyjnie już 
odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. 

Fot. Jacek Kluczkowski
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Przypominamy!
21 kwietnia, w godz. 9.30-12.00, 

pracownicy Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Malborku, będą dyżurowali w 
siedzibie Starostwa Powiatowego 
przy ul. Kościuszki 29 B w Kwidzy-
nie (pokój nr 6). 

Regionalny oddział Olimpiady Specjal-
ne Polska-Pomorskie zaprasza do kibi-
cowania niepełnosprawnym jeźdźcom, 
którzy 14 kwietnia o godz. 8.00 wystartu-
ją w Pomorskim Mityngu Jazdy Konnej 
Olimpiad Specjalnych. Zawody odbędą 
się na Terenach Rekreacyjno-Wypoczyn-
kowych „Miłosna” w Kwidzynie. 

Kibicuj niepełnosprawnym jeźdźcom



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

www.fundacjamisericordia.pl 13.04.16II

IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych

Pobiegli z pochodnią ulicami Białegostoku
Funkcjonariusze Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji oraz Zakładu Karnego w Kwidzynie wzięli udział w „Biegu z 
Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”. Bieg zainaugurował Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olim-
piad Specjalnych, które odbyły się w Białymstoku. W sztafecie ze zniczem olimpijskim pobiegli: insp. Mirosław Iljin i  mł. insp. 
Wojciech Lorek ze Straży Miejskiej w Kwidzynie, sierż. Paweł Czarnik z Zakładu Karnego w Kwidzynie oraz nadkom. Jerzy 
Szatkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

W sztafecie ze zniczem olimpijskim pobiegli (od lewej): mł. insp. Wojciech Lorek i insp. Mirosław Iljin ze Straży Miejskiej w Kwidzynie, sierż. Paweł Czarnik z Zakładu Karnego w Kwidzynie oraz nadkom. Jerzy 
Szatkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.                                                                                                                                             Fot. Mirosław Iljin

Ewa Detko-Traczyk, dyrektor Olim-
piad Specjalnych w województwie 
pomorskim, podkreśla, że to jedno z 
najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją 
przed niepełnosprawnymi sportow-
cami. 

- Przygotowania do zawodów trwają 
wiele miesięcy i wymagają pokonania 
wielu barier. Zapraszam więc wszyst-
kich mieszkańców do kibicowania 
naszym zawodnikom, którzy już od  
samego rana będą startowali w tak 
trudnej konkurencji, jaką jest ujeżdże-
nie - mówi Ewa Detko-Traczyk.

Pierwsza konkurencja rozpocznie 
się jeszcze przed  ceremonią otwarcia, 
którą zaplanowano na godz. 8.30. 
Zawodnicy wystartują także w biegu 
z przeszkodami, wyścigu dookoła 
beczek oraz wyścigu sztafet. Zakoń-
czenie zawodów zaplanowano na 
godz. 14.00. Współorganizatorzy  mi-
tyngu to kluby Olimpiad Specjalnych 
przy Warsztacie Terapii Zajęciowej i 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzy-
nie oraz Klub Olimpiad Specjalnych 
„Olimp”, działający przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Kwidzynie.                                                                                          
                                                     (jk)

Pomorski Mityng Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych

Niepełnosprawni jeźdźcy z Pomorza będą walczyli o medale na Terenach Rekreacyjno-Wypoczyn-
kowych „Miłosna” w Kwidzynie. 14 kwietnia o godz. 8.00 rozpocznie się Pomorski Mityng Jazdy 
Konnej Olimpiad Specjalnych. Będzie to już siedemnasty mityng zorganizowany przez regionalny 
oddział Olimpiady Specjalne Polska-Pomorskie.

Na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna” w Kwidzynie 14 kwietnia odbędzie się XVII Pomorski Mityng Jazdy Konnej 
Olimpiad Specjalnych.                                                                                                                                                 Fot. archiwum

Ujeżdżenie i wyścig dookoła beczek Pracownicy Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności będą dyżuro-
wali 21 kwietnia w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego 
przy ul. Kościuszki 29 B w 
Kwidzynie (pokój nr 6). W 
godz. 9.30 - 12.00 będzie moż-
na uzyskać informacje na te-
maty związane z działalnością 
zespołu. W trakcie dyżuru pra-
cownicy zespołu będą wydawać 
druki wniosków, przyjmować 
wnioski o wydanie orzeczenia 
o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności, przyjmo-
wać wnioski o wydanie legity-
macji osoby niepełnosprawnej, 
przyjmować wnioski o wydanie 
karty parkingowej, wydawać 
legitymacje osoby niepełno-
sprawnej oraz wydawać karty 
parkingowe. Należy jednak 
pamiętać, że komisje orzeka-
jące nadal będą zbierały się w 
siedzibie zespołu w Malborku.

Harmonogram kolejnych 
dyżurów: 9 maja, 16 czerw-
ca, 21 lipca, 18 sierpnia, 15 
września, 20 października, 
17 listopada i 15 grudnia.

Dyżury Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 

- To już tradycja, że płonie znicz, 
znajdujący się w miejscu ceremonii 
otwarcia igrzysk. Ogień przynoszo-
ny jest przez sztafetę składającą 
się z członków organizacji „Bieg 
z Pochodnią Strzegących Prawa 
na rzecz Olimpiad Specjalnych”. 
Naszą sztafetę powitał nadkom. 
Jacek Kumpiałowski, pełniący 
obowiązki zastępcy komendanta 
wojewódzkiego policji w Białym-
stoku, który zapalił pochodnię. 
Sztafeta biegła głównym ulicami 
miasta do hali sportowej Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, w 
której odbyła się ceremonia roz-
poczęcia igrzysk - mówi inspektor 
Mirosław Iljin ze Straży Miejskiej 
w Kwidzynie.

Światowa organizacja „Bieg 
z Pochodnią Strzegących Prawa 
na rzecz Olimpiad Specjalnych” 
to ruch, który narodził się w Sta-
nach Zjednoczonych. Jego celem 
jest działalność na rzecz osób z 
upośledzeniem intelektualnym. 
Członkami organizacji zostają 
osoby, które pracują w mundurach 
lub stoją na straży prawa. Wszyscy 
są wolontariuszami. Działalność 
ruchu w Polsce rozpoczęła się w 

1993 roku. Zalążek organizacji 
powstał w wyniku działań kilku 
funkcjonariuszy policji. Organi-

zacja zaczęła działać w ramach 
Związku Zawodowego Policjantów. 
Strażnicy miejscy w Kwidzynie 

byli pierwszymi wolontariuszami 
ruchu w województwie pomorskim.                                                                                          
                                              (jk)
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Przekaż 1% - Olimpiady Specjalne Polska - Pomorskie Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która 
wspiera rozwój aktywności fizycznej osób z niepełno-
sprawnością 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 społecz-
nej i pogłębienie wiedzy na temat możliwości osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. Serdecznie zachę-
camy do wsparcia działalności Olimpiad Specjalnych 
Polska poprzez przekazanie 1 proc. podatku należnego 
za 2015 rok na rzecz naszej organizacji.
Zachęcamy Państwa do wsparcia działalności nasze-
go Stowarzyszenia poprzez wpisanie nazwy Olim-
piady Specjalne Polska-Pomorskie oraz numeru KRS 
0000190280 do zeznania rocznego PIT-36, PIT-36L, PIT-
37 lub PIT-38. Kwotę wynikającą z zeznania podatkowe-
go prześle na konto naszej organizacji Urząd Skarbowy. 
Jeszcze nigdy wspieranie innych nie było tak proste!
Jak przekazać 1% podatku na rzecz Olimpiad Specjal-
nych?
- wpisz numer KRS 0000190280 w pozycji „Wniosek 
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP” 
formularza rozliczeniowego PIT;
- wpisz nazwę Olimpiady Specjalne Polska - Pomorskie 
w pozycji „Informacje uzupełniające” w rubryce „Cel 
szczegółowy 1%”

W turnieju nie zabrakło warcabistów 
z domów pomocy oraz warsztatów terapii 
zajęciowej w Kwidzynie i Ryjewie. Naj-
lepszy wynik osiągnął  Mariusz Kobus z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzy-
nie, który zajął piąte miejsce.

- Warcabiści indywidualnie walczyli 
o Puchar Starosty Kwidzyńskiego, nato-
miast drużynowo o Puchar Burmistrza 
Kwidzyna. W zawodach wzięło udział 
ponad 50 zawodników z 16 domów 
pomocy społecznej, warsztatów terapii 
zajęciowej oraz środowiskowych domów 
samopomocy. Walka była bardzo zacięta. 
Z roku na rok poziom warcabistów jest 
coraz wyższy o czym świadczy finał, w 
którym poszczególne partie rozgrywane 
były długo. Organizacja tak dużej impre-
zy nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc 
samorządów powiatu i miasta, a także 
dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1. Podziękowania należą się także 
wszystkim wolontariuszom, bez których 
nie można zorganizować takiej imprezy. 
Mieliśmy także wolontariuszki, które 
prowadziły kawiarenkę dla uczestników 
turnieju. Podziękowania należą się 
Aleksandrowi Cichockiemu, Martynie 
Kaczorowskiej, Małgorzacie Budzińskiej, 
Klaudii Zalewskiej, Jolancie Czajkowskiej 
i Marii Dziemidzik. Oczywiście już teraz 
zapraszam do udziału w przyszłorocznym 
turnieju - mówi Wiesława Cichowicz z 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

XIV Pomorski Turniej Warcabowy Domów Pomocy Społecznej

Puchar starosty pojechał do Strzebielinka
Arkadiusz Wick z Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku kolejny rok nie dał sobie odebrać tytułu najlepszego zawodnika Pomor-
skiego Turnieju Warcabowego Domów Pomocy Społecznej. Już po raz czwarty zdobył puchar starosty kwidzyńskiego. Pomysłodawcą 
i organizatorem zawodów jest Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Turniej tradycyjnie już odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Drugie miejsce zajął Jarosław Delikat z Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach. NA trzecim 
miejscu uplasował się Władysław Wasiński, reprezentujący Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku. 

Najlepszą zawodniczką turnieju zo-
stała Marzena Wilk ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kolniku. Orga-
nizatorzy wyróżnili także najstarszego 
uczestnika turnieju. Okazał się nim Er-

win Went  z Domu Pomocy Społecznej 
w Pelplinie. Najlepszym zawodnikom w 
turnieju gratulowali i nagrody wręczali 
Włodzimierz Dawidowski z zarządu 
powiatu kwidzyńskiego, Kazimierz Gor-

lewicz, przewodniczący rady miejskiej w 
Kwidzynie oraz Wiesław Kita, dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
1.                                                    (jk)

             Fotoreportaż na str. VIII

W turnieju nie zabrakło warcabistów z domów pomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej w Kwidzynie i Ryjewie. Najlepszy wynik osiągnął  Mariusz Kobus z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, 
który zajął piąte miejsce.                                                                                                                                                                                                                                           Fot. Jacek Kluczkowski
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Harcerski Krąg Seniorów Hufca Związku Harcer-
stwa Polskiego w Kwidzynie zaprasza do odwiedzania 
Punktu Porad Obywatelskich. Porady udzielane są 
bezpłatnie w poniedziałki i czwartki, w godz. 11.00-13.00, 
w siedzibie Kwidzyńskiego 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

Podarunek prosto z Filharmonii Berlińskiej

Wsparcie dla dzieci i szpitala w Barze
Dr Chrystian Meyl z Zakonu Johannitów przekazał czek na 1000 euro. Pieniądze zostanę przeznaczone na wsparcie dla dzieci z 
ukraińskiego Baru. To partnerskie miasto dla Kwidzyna, do którego w przyszłym miesiącu dostarczone zostaną także inne dary, 
zebrane z inicjatywy dr Chrystiana Meyla. To między innymi  sprzęt i urządzenia medyczne dla szpitala w Barze.

Dr Chrystian Meyl przekazał klarnet Julii Filbrandt, uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Kwidzynie ( na zdjęciu z rodzicami).                            Fot. Państwowa Szkoła Muzyczna w Kwidzynie

Dr Chrystian Meyl jest z zawodu lekarzem. Po przejściu na eme-
ryturę zajął się działalnością charytatywną. Od ponad 25 lat, wraz z 
niemieckim zakonem Johannitów, wspiera chorych i niepełnospraw-
nych oraz ubogich mieszkańców Polski. Od 2002 pomocą objęci są 
także mieszkańcy Kwidzyna, poprzez stację socjalną. W ubiegłym 
roku dr Christian Meyl trzymał tytuł Człowieka Roku. 

Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący rady miejskiej w Kwidzynie z czekiem, który przekazał dr Chrystian Meyl na pomoc dla dzieci 
w ukraińskim Barze.

Wśród darów są między innymi 
urządzenia do EKG i USG, stół ope-
racyjny, lampy oraz inne elementy 
wyposażenia sali operacyjnej, a 
także igły, wenflony, fartuchy oraz 
opatrunki i podobne materiały. 
Urządzenia takie jak ultrasonograf 
wprawdzie są używane, ale są 
sprawne i posiadające gwarancję. 
Wartość darów Johannitów to ok. 
25 tys. euro. 

- Dodatkowo dr Chrystian Meyl 
przywiózł zestaw narzędzi chirur-
gicznych i sterylizator, który trafi 
do szpitala w Barze. Planujemy 
wszystkie dary, w tym także pienią-
dze dla dzieci dostarczyć 12 maja 
do Baru. Okazją do wyjazdu będzie 
otwarcie Domu Polskiego w Barze. 
Dary są przygotowane  do transportu 
- podkreśla Kazimierz Gorlewicz, 
przewodniczący rady miejskiej w 
Kwidzynie, który jest inicjatorem 
wsparcia szpitala w Barze.

Dr Chrystian Meyl, podczas swojej  
wizyty w marcu, przekazał rodzinie 
z niepełnosprawnym dzieckiem z 
Kwidzyna wózek ze specjalnym me-
chanizmem, który może pokonywać 
schody. Dar odebrał w stacji socjalnej 
Johannitów w Kwidzynie ojciec nie-
pełnosprawnej córki. To drugi tego 
typu dar, który trafił do rodziny w 
Kwidzynie. Podobne urządzenie dr 
Chrystian Meyl przywiózł do Kwi-
dzyna w ubiegłym roku. Johannita 
przywiózł również nietypowy dar. 
To profesjonalny klarnet dla Julii 
Filbrandt, uczennicy Państwowej 

Szkoły Muzycznej w Kwidzynie.
- Instrument był własnością klar-

necistki z Filharmonii Berlińskiej. 
Klarnet przekazał naszej uczennicy 
dr Chrystian Meyl. To bardzo utalen-
towana dziewczynka, uczestniczka 

wielu ogólnopolskich konkursów. W 
jej muzyczną edukację bardzo anga-
żują się rodzice - podkreśla Jarosław 
Golder, dyrektor Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Feliksa No-
wowiejskiego w Kwidzynie.

Pomoc zakonu Johannitów to nie 
tylko dary. Zakon od lat współpracuje 
z samorządem Kwidzyna. Owocem 

współpracy jest stacja socjalna, 
która pomaga przede wszystkim 
osobom starszym, obłożnie chorym 
oraz niepełnosprawnym. Najbardziej 
potrzebujący mieszkańcy mogą ko-
rzystać z usług apteki funkcjonującej 
w ramach stacji. 

                                              (jk)



str. 5www.wpomorskie.pl
Nr 50 – 14.12.2006 r.

www.fundacjamisericordia.pl 13.04.16 V
Światowy Dzień Autyzmu
Niebieski świat w galerii Liwa

Niebieskie baloniki, niebieska wata cukrowa oraz konkurs rysunkowy 
„Niebieski Świat” dla najmłodszych to niektóre z atrakcji przygo-
towanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” 
w Kwidzynie w galerii handlowej Liwa. Okazją był Światowy Dzień 
Autyzmu. Organizację tworzą rodzice, specjaliści oraz wolontariusze, 
których celem jest doprowadzenie do możliwie największej samodziel-
ności dzieci autystycznych. Stowarzyszenie powstało w 2005 roku.  

- opóźniony rozwój mowy lub częste powtarzanie słów 
albo usłyszanych wcześniej wypowiedzi, które nie 
służą komunikacji
- unikanie kontaktu wzrokowego, niewielkie 
wykorzystanie mimiki twarzy
- zwracanie większej uwagi na przedmioty niż ludzi, 
brak zainteresowania rówieśnikami lub 
nieumiejętność nawiązywania z nimi kontaktu
- brak spontanicznej potrzeby dzielenia się swoimi 
doświadczeniami
- dziwne zachowania (np. kręcenie się w kółko, 
machanie rączkami, wydawanie dziwnych dźwięków, 
zatykanie uszu)
- brak zabawy w udawania, zabawa powtarzająca się 
lub nietypowa (np. wprowadzanie przedmiotów 
w ruch obrotowy)
- potrzeba niezmienności i opór przed zmianami
- koncentracja na cząstkowych i niefunkcjonalnych 
właściwościach przedmiotów (zapach, struktura itp.)

Niepokojące objawy:

źródło: SNOA

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które 
najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech 
lat życia jako rezultat zaburzeń neurologicznych, 
które oddziałują na funkcje pracy mózgu. 

- Prowadzimy terapię behawioralną dla 
dzieci z autyzmem, w systemie jeden na 
jeden. Terapia prowadzona jest w naszych 
pomieszczeniach, które znajdują się na placu 
Plebiscytowym w Kwidzynie oraz w Szkole 
Podstawowej nr 6 i na terenie Ryjewa, w 
przedszkolu oraz szkole. Część naszych dzie-
ci jest także w przedszkolu Gama, z którym 
współpracujemy. Pomagamy rodzinom w 
ich codziennych problemach, związanych z 
wychowaniem dzieci autystycznych. Organi-
zujemy także szereg imprez integracyjnych, 
a także wspólne wyjazdy i obozy - mówi 
Iweta Jabłońska z zarządu Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” w 
Kwidzynie.

Dodaje, że autyzm jest zaburzeniem 
rozwojowym o szerokim spektrum, które 
najczęściej ujawnia się w pierwszych trzech 
latach życia. Obejmuje ono różne typy osób 
o cechach autystycznych.

- Mamy dzieci o ponadprzeciętnym inte-
lekcie, czyli bardzo inteligentne oraz dzieci 
nisko funkcjonujące, u których występuje 
upośledzenie, dlatego spektrum autyzmu 
jest takie szerokie. Wśród dzieci autystycz-
nych jest duża rozpiętość intelektu i różnych 
zachowań, dlatego fachowa pomoc jest bar-
dzo potrzebna. Chodzi o postawienie trafnej 
diagnozy i rozpoczęcie odpowiedniej terapii, 

która dla każdej osoby jest inna, gdyż 
osoby z autyzmem różnią się stopniem 
upośledzenia i potencjałem - wyjaśnia 
Iweta Jabłońska.

Dodaje, że istotne jest rozpoczęcie tera-
pii po zauważeniu nietypowych objawów.

- W przypadku stwierdzenia zachowań, 
które mogą świadczyć o autyzmie należy 
udać się do pedagoga lub psychologa, jeśli 
dziecko chodzi do przedszkola. Jeżeli dzie-
cko przebywa w domu można oczywiście 
przyjść także do nas, ale jeśli nie wiado-
mo czym spowodowane jest zachowanie 
dziecka, które może zaniepokoić rodziców, 
warto skorzystać z pomocy Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej. W placówkach 
oświatowo-wychowawczych w Kwidzynie 
jest wielu specjalistów, którzy wiedzą czym 
jest autyzm i wskażą miejsca, w których 
rodzic uzyska pomoc dla swojego dziecka 
- mówi Iweta Jabłońska.

Podkreśla, że działalność stowarzysze-
nia wspierane jest przez samorząd miasta. 
W budynku przy ul. Warszawskiej, w 
niedługim czasie, organizacja ma otrzymać 
pomieszczenia, które poprawią warunki 
terapii dzieci, która jest niezwykle ważna 
w osiąganiu ich jak największej samo-
dzielności.

                                                      (jk) 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”
         Plac Plebiscytowy 2/16, 82-500 Kwidzyn
                             www.snoa.pl 
        www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn
               stowarzyszeniesnoa@gmail.com

- Pomagamy rodzinom w ich codziennych problemach, związanych z wychowaniem dzieci autystycznych. Organizujemy także szereg 
imprez integracyjnych - mówi Iweta Jabłońska z zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” w Kwidzynie.

Konkurs rysunkowy „ Niebieski Świat” dla najmłodszych, to niektóre z atrakcji przygotowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Autyzmem „SNOA” w Kwidzynie w galerii handlowej Liwa z okazji Światowego Dnia Autyzmu.                                          Fot. JK
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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).

                                  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



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

www.fundacjamisericordia.pl 13.04.16VIII

XIV Pomorski Turniej Warcabowy Domów Pomocy Społecznej

I miejsce - DPS „Ostoja” Gdańsk
II miejsce - DPS Chojnice II
III miejsce - DPS Strzebielinek I

I miejsce - Arkadiusz Wick, DPS Strzebielinek
II miejsce - Jarosław Delikat, DPS Chojnice
III miejsce - Władysław Wasiński, DPS „Ostoja” Gdańsk
IV miejsce - Mirosław Ponka, DPS Strzebielinek II
V miejsce - Mariusz Kobus, WTZ Kwidzyn
VI miejsce - Marek Trubiło, DPS „Ostoja” Gdańsk
VII miejsce - Jan Kumpiń, DPS Chojnice
VIII miejsce - Marek Kwinta, DPS Ryjewo 
IX miejsce - Ryszard Mysiakowski, DPS Damaszka
X miejsce - Grzegorz Fierek, DPS stegna

Klasyfikacja indywidualna

Klasyfikacja drużynowa

Warcabiści indywidualnie walczyli o Puchar Starosty Kwidzyńskiego, natomiast drużynowo o Puchar Burmistrza Kwidzyna. Z 
zawodnikami na zdjęciu: Wiesława Cichowicz, czuwająca nad organizacją turnieju. 

Wiesław Kita, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, przygląda się partii warcabów, która decydowała o trzecim miejscu. 
Na zdjęciu: Władysław Wasiński (DPS „Ostoja” Gdańsk) i Mirosław Ponka (DPS Strzebielinek II).

W zawodach wzięło udział ponad 50 zawodników z 16 domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych 
domów samopomocy.

Najlepszą zawodniczką turnieju została Marzena Wilk ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolniku. Na zdjęciu także: Kazimierz 
Gorlewicz, przewodniczący rady miejskiej w Kwidzynie oraz Wiesław Kita, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Walka o pierwsze miejsce. Na zdjęciu: Arkadiusz Wick (DPS Strzebielinek) i Jarosław Delikat (DPS Chojnice).

Władysław Wasiński (DPS „Ostoja” Gdańsk) odbiera puchar za trzecie miejsce z rąk Włodzimierza Dawidowskiego z zarzadu 
powiatu kwidzyńskiego.

W turnieju udział wzięli warcabiści z powiatu kwidzyńskiego, w tym z domów pomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej w Kwidzynie 
i Ryjewie.                                                                                                                                                  Zdjęcia: Jacek Kluczkowski


