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Do 25 marca została zawieszona między innymi działalność placówek wsparcia dziennego, środowiskowych 
domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Dzisiaj mija termin zawieszenia działalności. Prawdo-
podobnie termin ten zostanie przedłużony. W chwili oddania do druku tego wydania nie było jeszcze decyzji 
w tej sprawie. Na zdjęciu: zajęcia prowadzone w Warsztatcie Terapii Zajęciowje w Kwidzynie, z siedzibą w 
Górkach przed zawieszem działalności.                                                                                    str. IV

Fot. archiwum

Działalność warsztatów terapii zajęciowej, w związku 
z zagrożeniem koronawirusem, została zawieszona.
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Niepełnosprawne osoby przebywają w domach

Warsztaty i środowiskowe domy zamknięte
Do 25 marca, zgodnie z decyzją Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego, została zawieszo-

na działalność placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji 
społecznej, dziennych domów i klubów seniora oraz środowiskowych domów samopomocy i 
warsztatów terapii zajęciowej. Dzisiaj mija termin zawieszenia działalności tych placówek, 
ale w chwili oddania do druku tego wydania nie było jeszcze decyzji w tej sprawie.

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, wykonany 
podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych w Warszta-
cie Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, z siedzibą w Górkach. 
WTZ prowadzi Fundacja „Misericordia” w Kwidzynie.  

                    Górki 4  82-500 Kwidzyn
                 tel./faks  55 279 35 64
             e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
          www.fundacjamisericordia.pl

www.seniorzy.ckj.edu.pl

Osoby niepełnosprawne, 
które uczestniczyły w zaję-
ciach wszystkich  placówek, 
przebywają w domach. Pra-
cownicy zgodnie z zaleceniami 
wojewody mogli podjąć pracę 
zdalną. Tak jest w przypadku 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie, z siedzibą w 
Górkach. Pracownicy są w 
stałym kontakcie z uczestni-
kami warsztatu. Zajmują się 
też na bieżąco prowadzeniem 
na bieżąco dokumentacji. 
Ograniczenia dotyczą także 
funkcjonowania Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie.

- Zwracam się z prośbą do 
wszystkich klientów Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Rodzinie, aby ograni-
czyli bezpośrednie składanie 
dokumentów tylko do sytuacji 
szczególnie uzasadnionych. 
Należy kontaktować się przez 
telefon lub za pomocą poczty 
elektronicznej. W razie ko-
nieczności wszelkie spotkania 
należy uzgodnić wcześniej z 
właściwymi pracownikami 
merytorycznymi - informuje 

Renata Majda, kierownik Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie.

Numery telefonów do 
PCPR to: 55 279 99 15 i 
55 646 18 00. Adres poczty 
elektronicznej: sekretariat@
pcprkwidzyn.pl

W związku z sytuacją do-

tyczącą rozprzestrzeniania 
się koronawirusa zawieszona 
została działalność Dziennego 
Domu Pobytu dla Seniorów 
przy ul. Warszawskiej w Kwi-
dzynie oraz Kwidzyńskiego 
Centrum Seniora, w którym 
funkcjonują organizacje po-
zarządowe, w tym Związek 

Emerytów i Rencistów, Liga 
Kobiet czy Stowarzyszenie 
Seniorzy 50+. Zawieszone 
zostały także wszystkie za-
planowane spotkania, któ-
re miały się odbyć w Kwi-
dzyńskim Centrum Seniora.                                                                                            
                                       (jk)

Ograniczenia w domach pomocy społecznej 

Zakaz odwiedzin
Zakaz odwiedzin obowiązuje w domach pomocy 

społecznej w Kwidzynie oraz w Ryjewie. Ogra-
niczenia wprowadzono zgodnie z poleceniem 
wojewody pomorskiego w związku z sytuacją 
dotyczącą zwalczania koronawirusa COVID-19.

Rodziny mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie mogą się kon-
taktować pod numerami te-
lefonów 55 279 3721 lub 603 
537 395. Wszelkie sprawy 
urzędowe można realizować 
za pomocą poczty elektronicz-
nej: e-mail:dom@dpskwidzyn.
pl lub ePUAP. Zakaz wstępu 
na teren obiektów placówki 
oraz ich opuszczania przez 
mieszkańców obowiązuje w 

Domu Pomocy Społecznej 
„Słoneczne Wzgórze” w Ry-
jewie. Z domem można się 
kontaktować dzwoniąc pod 
numer 55 277 42 36. Sprawy 
urzędowe można załatwić 
również drogą elektroniczną 
poprzez pocztę elektronicz-
ną: dom@dpsryjewo.pl lub 
pozostawiając wniosek w 
skrzynce na portierni przy 
bramie wjazdowej. 

                                   (op)

Rodziny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie mogą się kontaktować pod numerami 
telefonów 55 279 3721 lub 603 537 395.

Z Domem Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie można się kontaktować dzwoniąc pod numer 
55 277 42 36.                                                                                                                Zdjęcia: archiwum

Nie będzie sprzedaży wyrobów

Kiermasz Warsztatu Terapii Zajęciowej odwołany
Nie odbędzie się zaplanowany na 27 i 28 marca w Centrum Handlowym Liwa w Kwidzynie 

przedświąteczny kiermasz wielkanocny, którego organizatorem od wielu lat jest kwidzyński War-
sztat Terapii Zajęciowej, z siedzibą w Górkach. Współorganizatorem kiermaszu już kolejny rok 
miało być Centrum Handlowe „Liwa”. Decyzja związana jest z zagrożeniem koronawirusem.

- Decyzję podjęliśmy wspólnie 
z dyrekcją Centrum Handlowego 
„Liwa” jeszcze przed ogłoszeniem 
stan zagrożenia epidemicznego w 
związku z zakażeniami korona-
wirusem. Nie rezygnujemy jed-
nak z tegorocznego kiermaszu. 
Zamierzamy, jak tylko sytuacja 
na to pozwoli, zorganizować 
kiermasz wyrobów wykonanych 
podczas zajęć prowadzonych 
dla niepełnosprawnych miesz-
kańców naszego powiatu kwi-
dzyńskiego, w innym terminie 
- twierdzi Bogdan Muchowski, 
kierownik Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Kwidzynie, z siedzibą 
w Górkach. 

To pierwsza taka sytuacja pod 
czas której trzeba było odwołać 
przedświąteczny kiermasz orga-
nizowany już od ponad dwudzie-
stu lat.                                (jk)

Do 25 marca została zawieszona działalność placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów 
seniora oraz środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Na zdjęciu: opustoszała obecnie siedziba kwidzyńskiego WTZ w Górkach.

W związku  z  zagrożeniem koronawirusem 
przedświąteczny kiermasz został odwołany.

Fot. archiwum
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Technologia dla osób niepełnosprawnych

Urządzenia przydatne w domu i w życiu codziennym
Nowe rozwiązania technologiczne dla osób niepełnosprawnych wykorzystywane są w produkcji urządzeń przydatnych w 

domu i w życiu codziennym. To m.in. mówiąca ładowarka do akumulatorów AA, AAA i podobnych, urządzenie do sprawdza-
nia poziomu naładowania baterii i ultradźwiękowe urządzenie do wykrywania przeszkód dla osób niewidomych i niedowi-
dzących, a także krzesła ewakuacyjne, które w wypadku zagrożenia ułatwią wyprowadzenie z zagrożonego obiektu osób 
niebędących w stanie samodzielnie poruszać się po schodach.

Mówiąca waga kuchenna 
i pojemnik z miarkami
Omawiana dzisiaj mó-

wiąca waga kuchenna jest 
przyrządem, który zdecy-
dowanie przyda się osobom 
z zaburzeniami wzroku w 
kuchni. Odmierzona waga 
jest wyświetlana na wy-
świetlaczu i wypowiadana 

głosowo w języku angiel-
skim. Waga jest wyposażona 
w dobrze wyczuwalne przy-
ciski do tarowania i wyboru 
jednostki pomiaru (gramy 
lub przybliżona wartość w 
mililitrach). Maksymalne 
dopuszczalne obciążenie 
wynosi 5 kg. W zestawie 
znajduje się pojemnik z 
miarkami o pojemności 1,3 
litra. Jego uchwyt jest ter-
moizolowany, co umożliwia 
bezpieczne ważenie 
produktów gorących. 
Waga jest zasilana 
dwiema bateria-
mi AAA, które 
należy dokupić 
osobno. Kosz-
tuje około 
370 zł.

Power-Max
K o l e j -

nym przy-
d a t n y m 
na co dzień 
urządzeniem 
dla osób z zabu-
rzeniami wzroku 
jest mówiąca ładowarka 
Power-Max. Urządzenie 
służy do ładowania aku-
mulatorów AA („paluszki”), 
AAA („małe paluszki”), C 

(R14), D (R-20) i 9-wolto-
wych. O zaletach stosowa-
nia akumulatorów, które 
można ładować wielokrot-
nie zamiast baterii jedno-
krotnego użytku nie trzeba 
chyba przypominać. Power-
Max informuje o poziomie 
naładowania akumulato-
rów głosowo i przy użyciu 

bezpieczne ważenie 
produktów gorących. 
Waga jest zasilana 
dwiema bateria-
mi AAA, które 
należy dokupić 
osobno. Kosz-
tuje około 

na co dzień 
urządzeniem 
dla osób z zabu-
rzeniami wzroku 
jest mówiąca ładowarka 

wyświetlacza. Dodatkowo 
jest wyposażony w jedno 
wyjście do ładowania urzą-
dzeń USB. Jej cena wynosi 
około 880 zł.

       MARIA MT-512
Era smartfonów nie ozna-

cza, że telefony stacjonarne 
wymarły. MARIA MT-512 
jest telefonem wyposażo-
nym w duże klawisze i 
wyświetlacz, co ułatwi jego 
obsługę seniorom i osobom z 

zaburzeniami funk-
cji wzro-

ku lub ruchu. Telefon jest 
w stanie wypowiadać gło-

sowo informacje o połą-
czeniach przychodzących 

i potwierdzać dźwiękiem 
wciskane przyciski. Wśród 
innych przydatnych funkcji 

można znaleźć 
m.in. „nianię” 
(wybieranie 

ustalonego nu-
meru jednym 

przyciskiem) i 
możliwość wybie-

rania numeru oraz 
oddzwaniania bez 

konieczności podno-
szenia słuchawki. Te-

lefon można kupić za 
około 75 zł.
   Wooffy i Wooffy T
Choć Wooffy jest urządze-

niem skierowanym do osób 
z zaburzeniami wzroku, 

znajdzie ono wykorzystanie 
także wśród osób pełno-

sprawnych. Urządzenie 
służy do sprawdzania po-
ziomu naładowania baterii 

1,5- i 9-woltowych. Woof-
fy wykorzystuje sygnały 
dźwiękowe, a droższy mo-
del Wooffy T dodatkowo wy-
korzystuje wibracje. Trzy 
sygnały oznaczają pełne 
naładowanie, dwa oznacza-
ją, że bateria naładowana 
jest w połowie, a jeden 
sygnał oznacza konieczność 
naładowania lub wymiany 
baterii. Podstawowy model 
Wooffy kosztuje około 220 
zł. Za model Wooffy T na-
leży z kolei zapłacić około 
360 zł.

Krzesła ewakuacyjne

To urządzeni  w które po-
winno być wyposażone każde 
miejsce w którym regularnie 
przebywają osoby niepeł-
nosprawne – na przykład 
zakłady pracy i warsztaty te-
rapii zajęciowej. Umożliwia-
ją one bezpieczną ewakuację 
osób z zaburzeniami funkcji 
ruchu. W sklepie in-
ternetowym Altix 
można znaleźć 
kilka ich wersji 
– do ewakuacji 
w dół i w górę 
schodów, do 
obsługi przez 
jedną lub dwie 
o s o b y ,  a 
t a k ż e 
wspo-
ma-

gane 
e l e k -
t r y c zn i e . 

Zakres cenowy krzeseł ewa-
kuacyjnych dostępnych we 
wspomnianym sklepie wy-

nosi od około 8 do 21 tysięcy 
złotych.

         BuzzClip
To niewielkie urządzenie, 

które informuje osoby nie-
widome i niedowidzące o 
przeszkodach przy użyciu 
wibracji. Do wykrywania 
przeszkód urządzenie sto-
suje ultradźwięki. BuzzClip 
można trzymać w dłoni albo 
przymocować do ubrania lub 

białej laski. Urzą-
dzenie wy-

kry-
w a 

prze-
szkody 

w odle-
głości do 

3  metrów. 
BuzzClip kupi-

my za około 1250 
zł.

  BlindShell 2
Urządzenie jest  smart-

fonem przystosowanym do 
potrzeb osób niewidomych i 
niedowidzących. Istotną jego 
funkcją jest możliwość wy-

konywania 
wielu ope-
racji przy 
u ż y c i u 
gestów do-
tykowych. 
Klawiatu-
rę obsłu-
g u j e  s i ę 
p o r u s z a -
jąc po niej 
j e d n y m 
palcem i 
p o t w i e r -
d z a j ą c 
wciśnięcia 
k lawi szy 
d r u g i m . 
Wśród in-
nych funk-
cji przydat-
nych oso-
bom z za-
burzenia-
mi wzroku 
m o ż n a 
z n a l e ź ć 
m.in. roz-

poznawanie kolorów i 
banknotów. BlindShell 2 moż-
na kupić za około 1600 zł.

Przemysław Rutkowski 

Źródło: www. sklep.altix.pl/pl/mowiaca-waga-kuchenna-i-pojemnik-z-miarkami

Źródło: www.comproom.co.uk

Źródło: www.shop.rnib.org.uk/acoustic-battery-tester.html

Źródło: www.safety-chair.com/evacuation-chair-models/safety-chair-ev-4000/

Źródło: http://sklep.altix.pl/pl/blindshell

Źródło: www.bridges-canada.com/products/buzzclip
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Nie tylko koronawirus, grypa też groźna

Nie wychodźmy z domu, dbajmy o higienę
Jolanta Mielniczak-

Biesiekierska, państwo-
wy powiatowy inspek-
tor sanitarny w Kwi-
dzynie, podkreśla, że 
podstawą zapobiegania 
zakażeniu i rozprze-
strzeniania się wirusa, 
oprócz przestrzegania 
zasad kwarantanny i 
unikania spotkań w 
większym gronie, jest 
przede wszystkim higie-
na osobista. Wirus jest 
wrażliwy na podstawo-
we detergenty i proste 
środki dezynfekcyjne.

- Wystarczy dokładne 
mycie rąk, ale nie zwykłe 
opłukanie. Umyta musi 
być każda część ręki wodą 
z mydłem. Kichać należy 
w łokieć lub w chusteczkę 
higieniczną, którą należy 
wyrzucić do zamykanego po-
jemnika i umyć ręce. Należy 
pamiętać, że wirus może 
się przenosić przez zwykłe 
przedmioty. Podstawowy 
gadżet, który ma każdy, 
to komórka. Telefony ko-
mórkowe nie powinny leżeć 
na stole na którym je się 
posiłki. Telefon można kilka 
razy w ciągu dnia przetrzeć 
chusteczką nasączoną pły-
nem dezynfekcyjnym - radzi 
Jolanta Mielniczak-Biesie-
kierska. 

Zaapelowała też, że nale-
ży zdrowo się odżywiać i pić 
dwa litry płynów na dobę, 
spożywać owoce i unikać du-
żych skupisk ludzi. Propo-

nuje również, aby zawiesić 
spotkania towarzyskie. 

- Nie należy witać się 
przez podanie ręki. Należy 
w kontakcie z innymi osoba-
mi, zwłaszcza z osobą chorą, 
kaszlącą utrzymać odległość 
co najmniej 1,5 m. Seniorzy 
powinny unikać kontaktów 
z małymi dziećmi. Raczej nie 
powinno się im powierzać 
opieki nad dziećmi. Senio-
rzy nie powinni wychodzić z 
domu, jeżeli mają taką moż-
liwość, to rodzina powinna 
im dostarczyć produkty 
spożywcze. Dzieci i młodzież 
w okresie zawieszenia zajęć 
w szkołach powinni unikać 
kontaktów zewnętrznych - 
apeluje Jolanta Mielniczak-
Biesiekierska.

Wirus w 80 proc. przypad-
ków ma przebieg łagodny. 

- Przebieg ciężki dotyczy 
to głównie osób starszych 
z obciążeniami. To między 
innymi osoby z cukrzycą, 
chorobami układu krąże-
nia, przewlekłą obturacyjną 
chorobą płuc, czyli chorobą 
wieloletnich palaczy. Ryzy-
ko ciężkiego przebiegu jest 
u takich osób dziesięcio-
krotnie wyższe - podkreśla 
Jolanta Mielniczak-Biesie-
kierska, państwowy powia-
towy inspektor sanitarny w 
Kwidzynie.

Zwraca też uwagę, że luty 
i marzec to każdego roku 
okres zachorowań na infek-
cje przeziębieniowe. W tej 
chwili notuje się dużo zacho-
rowań na zwyczajną grypę. 
Zaapelowała, aby szczepić 
się przeciw grypie. 

- Robi to tylko 4% Po-
laków. W skali Europy to 
jedno z ostatnich, jak nie 
ostatnie miejsce. Grypa daje 
bardzo ciężkie powikłania w 
postaci zapalenia mięśnia 
sercowego. Znam młodych 
ludzi, którzy  po przebytej 
grypie musieli mieć prze-
szczepiany mięsień sercowy. 
Są też powikłania neurolo-
giczne i szereg innych groź-
nych powikłań - ostrzega 
Jolanta Mielniczak-Biesie-
kierska.

Pod numerem alarmo-
wym 697 038 7000 czynna 
jest infolinia Stacji Sani-
tarno- Epidemiologicznej.                                                                                  
                                     (jk)

Informacja z 22  marca 
związana z koronawi-
rusem w województwie 
pomorskim opublikowa-
na przez Wojewódzką 
Stację Sanitarno-Epide-
milogiczną w Gdańsku:

- Liczba osób poddanych kwa-
rantannie domowej  -  1005

- liczba osób hospitalizowa-
nych z powodu podejrzenia 
zakażenia COVID-19 - 24

- liczba osób pozostają-
cych pod nadzorem epide-
miologicznym - 4100

- liczba decyzji o izolacji 
domowej - 13

- liczba próbek zbada-
nych w ostatnich 24 go-
dzinach dla województwa 
pomorskiego - 174

- liczba próbek zbada-
nych dla województwa po-
morskiego łącznie – 737

- liczba osób, u których stwier-
dzono wynik dodatni - 17

Jolanta Mielniczak-Biesiekierska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Kwidzynie, podkreśla, że podstawą zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzeniania się wirusa, oprócz przestrzegania zasad kwarantanny 
i unikania spotkań w większym gronie, jest przede wszystkim higiena osobista. Wirus jest wrażliwy na podstawowe detergenty i proste środki dezynfekcyjne.                                                           Fot. archiwum 
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Można złożyć wniosek on-line 

System Obsługi Wsparcia 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia składanie drogą 

elektroniczną wniosków dotyczących dofi-
nansowania do turnusów rehabilitacyjnych 
oraz do zakupu przedmiotów ortopedycz-
nych, a także dofinansowania w ramach 
programu „Aktywny samorząd”. System 
działa od początku roku.

Korzystanie z Systemu Ob-
sługi Wsparcia SOW jest dar-
mowe. Elektroniczny wniosek  
można złożyć w  każdym dniu, 
także wolnym od pracy i o 
każdej godzinie. System działa 
bowiem 24 godziny na dobę, 
365 dni w roku. Potrzebny jest 
jedynie dostęp do internetu. 
System działa pod adresem: 
ww.sow.pfron.org.pl. 

Profil zaufany, czyli iden-
tyfikacja elektroniczna, dzię-
ki której można potwierdzić 
swoją tożsamość w interne-
cie, można potwierdzić w 
wielu instytucjach oraz on-
line przy pomocy dziesięciu 
różnych banków. PFRON 
przygotował materiał w 
serwisie YouTube, w któ-
rym wyjaśniono w przy-
stępny sposób w jaki moż-

Osoby, które chcą uzy-
skać pomoc w sprawie 
funkcjonowania Sy-
stemu Obsługi Wspar-
cia lub w innych spra-
wach mogą kontakto-
wać się z PFRON za 
pomocą bezpłatnej 
infolinii: 800 889 777 
(czynna w dni ro-
bocze, w godz. 9.00 
-17.00).

na to zrobić (www.youtube.
com/watch?v=OnHWBuFV_
bY&feature=youtu.be). Moż-
na także skorzystać z krea-
tora, który usprawnia proces 
składania wniosku (www.
sow.pfron.org.pl/wniosko-
dawca/kreator).

Zmiany w przychodni szpitalnej w Kwidzynie

Teleporady
Dyrekcja szpitala w Kwidzynie poinformowa-

ła, że w związku z sytuacją epidemiologiczną 
w kraju z Poradnią Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej należy kontaktować się telefonicznie.

Numery telefonów do Przy-
chodnii POZ spółki „Zdrowie” 
to 882 365 730, 55 645 84 15, 
55 645 84 23, w godzinach 
8.00 - 18.00 (poniedziałek - 
piątek). Pod tymi numerami 
udzielane są teleporady, któ-
re obejmują ogólne konsulta-
cje i zalecenia, e-zwolnienie 

i e-receptę. Ograniczeni, z 
godnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia, obejmują 
też funkcjonowanie Gabi-
netu Położnej. Telefoniczne 
konsultacje dla pacjentek 
odbywają się w każdą środę, 
w godz. 11.00-13.00, pod nu-
merem: 795 501 848.

Porady także psychologiczne

Doradztwo online dla imigrantów
Punkt Doradczy dla Imigrantów w Kwidzynie będzie udzielał porad tylko online. Kontak-

tować się można tylko za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą programu Skype.

- Porady udzielane są on-
line poprzez adres e-mail: 
doradca.kwidzyn@cwii.org.pl 
lub za pośrednictwem skype: 
Doradca Kwidzyn. Podjęte 
działania związane są ze 
zminimalizowaniem rozprze-
strzeniania się koronawirusa. 
Taki sposób poradnictwa 
będzie prowadzony do odwoła-

nia. Uruchomione zostały też 
zdalne usługi psychologiczne 
- informuje Renata Majda, 
kierownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. 

Można z nich skorzystać 
kontaktując się z psycholo-
gami: Svietlana Rosliakova 
(nazwa użytkownika Skype’a 

- svetochkin_s), messenger 
- Svietlana Rosliakova oraz 
Luda (Ludmila Polyakova, 
nazwa użytkownika Skype’a 
- poludmila1), messenger 
- Ludmila Poliakova. Zaplano-
wane zostały także spotkania 
z psycholożkami. Pierwsze 
odbyło się  20 marca. Pod-
czas spotkań online  można 

porozmawiać o tym co ważne 
i trudne w czasie zagrożenia 
epidemicznego. Spotkania 
prowadzone są w języku rosyj-
skim. Aby wziąć w nich udział 
należy skorzystać z adresu: 
https://join.skype.com/pz6o-
rUQeqbsv. Nie trzeba posia-
dać programu Skype.

                                  (op)

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeń-
stwo zwracamy się z prośbą o ogranicze-
nie wizyt w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie do zała-
twiania spraw niezbędnych wymagających 
osobistego stawiennictwa. W pozostałych 
przypadkach prosimy o kontakt telefo-
niczny, za pośrednictwem poczty e-mail 
lub poczty tradycyjnej. Punkt podawczy i 
informacyjny czynny dla wszystkich klien-
tów w godzinach 8:00 – 12:00 znajduje się 
na parterze budynku w pokoju nr 9.

MOPS informuje

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o zmianie formy obsługi 
Klientów. Zmiany związane są z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa 
COVID-19. W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych PFRON prosi o korzystanie z 
drogi elektronicznej za pośrednictwem platform internetowych sow.pfron.org.pl oraz sod.pfron.org.
pl. Można też korzystać z infolinii PFRON dostępnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-
15.00 pod numerem telefonu 22 581 84 10. Dodatkowo w godz. 9.00-20.00 uruchomiona została 
specjalna infolinia dla osób niepełnosprawnych, która dostępna jest pod numerem 517 373 975. 
PFRON informuje też, że została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w 
zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. 
Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800 190 590. Fun-
dusz zachęca również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w rządowym serwisie 
www.gov.pl/koronawirus oraz na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

PFRON - zmiany w obsłudze klientów



                            ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl  

Placówki wsparcia dziennego funkcjonują w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katoli-
ckich. Zapewniają pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych, organizują czas wolny, 
rozwijaj1 zainteresowania, w tym taneczne, wokalne, teatralne i sportowe. Placówki 
wsparcia dziennego są także organizatorem wypoczynku, między innymi półzimowisk, 
półkolonii, wycieczek oraz rajdów. Odbywają się w nich również zajęcia socjoterapeu-
tyczne. W placówkach zapewniane jest też wsparcie wychowawcze, oparte na stałej 
współpracy z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dobra dziecka. Placówki 
działająw trzech miejscach na terenie Kwidzyna.

                                               
                                                 ul. Hallera 5, od 12.00 do 17.00 
                                                ul. Miłosna 1, od 14.30 do 18.30 
                                                  (dzieci dowożone są busem).
                                   ul. Braterstwa Narodów 59, od  12.00 do 17.00
                                (wszystkie placówki funkcjonują od poniedziałku do piątku)

                                      Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
                                                        82-500 Kwidzyn 
                                              ul. Braterstwa Narodów 59 
                                                      tel. 55 279 70 13
                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl

 Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną powiatu 
kwidzyńskiego. Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 40-letnia tradycja i doświadczenie 
gwarantują fachową opiekę pielęgniarską, medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i dusz-
pasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-oświatową. 

Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Po-
siada w pełni wyposażone pokoje 1,2 i 3- osobowe ze swobodnym dostępem do łazienek i 
WC, pokoje dziennego pobytu, własną kuchnię i kuchenki oddziałowe, salę wielofunkcyjną 
z jadalnią, gabinet fryzjerski i krawiecki, kaplicę, sale rehabilitacji i terapii zajęciowej z 
punktem bibliotecznym oraz gabinet doraźnej pomocy medycznej. 

Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i przeciwpożarowy 
oraz monitoring. Budynek domu przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (winda, 
podjazdy, uchwyty, podnośnik, sprzęt ortopedyczny i pomocniczy). 

Odpoczynkowi i rekreacji sprzyjają skwery zielone z oczkiem wodnym oraz altany. 
Przyjazna atmosfera domu zapewnia mieszkańcom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. 
Osoby zainteresowane mogą odwiedzić dom. Bliższych informacji udziela Anna Flader, 
pracownik socjalny. 

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostka or-
ganizacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psy-
chicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjonuje od 1966 roku. 
Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 budynki mieszkalne, w 
których oferuje się pokoje 1,2,3- osobowe z umywalkami lub łazienkami, WC, pokoje 
dziennego pobytu, gabinety doraźnej pomocy medycznej, 4 pracownie terapeutyczne, 
gabinet rehabilitacji i fizjoterapii  oraz  salę gimnastyczną, Salę Doświadczania Świata  
(obecnie pełniąca funkcje sali dziennego pobytu) kaplicę, pralnię podręczną, palarnię, 
kuchnie główną  oraz kuchenki i jadalnie  w każdym budynku. Rodziny mieszkańców 
mogą skorzystać z pokoju gościnnego z samodzielnym wejściem. 

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z obowiązującym 
standardem dla 180 mieszkańców. Opiekę zapewnia doświadczony zespół pracowników 
działu opiekuńczo-terapeutycznego: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjoterapeuci, 
pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, kapelan. 

Mieszkańcy są objęci stałą opieką lekarza rodzinnego i psychiatry.Dom Pomocy Spo-
łecznej w Ryjewie położony jest na wzgórzu, stad nazwa „ Słoneczne Wzgórze”.  Dom 
jest otoczony lasem, na jego terenie jest park, który sprzyja odpoczynkowi i  rekreacji. 
Na terenie Domu znajduje się boisko z bramkami i koszami do gry w koszykówkę, co 
zachęca do czynnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Bliższych informacji udziela pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej 
„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie: Wioletta Kowalska, Iwona Schultz, 
Krzysztof Wiottstock, Ewelina Dysko. 

         Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” 
                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                     tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57 
         www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

           Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67 
             www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl

Realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy 
o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Główne cele działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 
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 
  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 rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie

Dom Pomocy Społecznej 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 profilaktyką uzależnień oraz i innymi 
problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w wyborze kie-
runku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej, związanej 
z wychowaniem i kształceniem. 

                                             Malbork,  ul. Armii Krajowej 70
                                                   55 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie

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

Ośrodki pomocy społecznej

                                            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

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).

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

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się regularnie, w ra-
mach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, 
zawodowych i rodzinnych domów dziecka”. Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć 
w spotkaniach mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie oraz telefoniczne. 

Zespół Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

   Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
   e-mail: dom@dpsryjewo.pl

        Tel. 55 279 37 21,
e-mail:  dom@dpskwidzyn.pl

www.fundacjamisericordia.pl 25.03.20 VI

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.

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 55 279 99 15 i 55 646 18 00



Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, 
                           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

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. Le-
karstwa wydawane s¹ tylko osobom, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

To organizacja pożytku publicznego, działającą na rzecz osób z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wychowawców. Stowarzyszenie 
prowadzi działania obejmujące bezpośrednią pomoc terapeutyczną, udziela 
wsparcia, jak również organizuje szkolenia i konsultacje dla rodziców, wychowawców
i innych osób mających styczność z osobami z autyzmem. 

Stacja socjalna Johannitów w Kwidzynie

Przychodnia udziela pomocy psychologicznej, teraputycznej, dla osób z problemem własnym lub wy-
stępującym w rodzinie, związanych z uzależnieniem, 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.

                          ul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04

              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, spę-
dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. 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 informacyjny 
55 261 08 46 czynny w godz. 16.00-20.00, w czasie otwarcia Klubu Abstynenta i Punktu 
Konsultacyjnego od Uzależnień (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie

Warsztaty terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Klub Abstynenta

Punkt Konsultacyjny od Uzależnień

Szkoła zajmuje się kształceniem, wychowaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznymoraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 
autyzmem. Praca z dzieckiem odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, 
opracowane dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Struktura organizacyjna szkoły w roku szkolnym 2017/2018 to: 
Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Oddział Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dla młodzieży z lekkim upośledzeniem 
umysłowym szkoła zapewnia możliwość kontynuowania kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
znajdującej się obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie w kierunkach: cukiernik, 
kucharz małej gastronomii i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledze-
niem umysłowym w stopniu 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 (uczniowie z lekkim 
upośledzeniem umysłowym, uczniowie z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym i 
sprzężonymi niepełnosprawnościami) oraz grupy wychowawcze (internat dla 48 wychowanków).

                   Telefon i faks: 55 277 16 95
      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

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

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okreso-
wą 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).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

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 realizuje porozumienie z Narodowym Funduszem 
Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacji 
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym. Zapewnia między innymi rehabilitację 
ruchową, zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, stymulację 
widzenia, zajęcia grupowe stymulujące rozwój małego dziecka oraz konsultacje medyczne.

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci  w Kwidzynie

Zapewnia zajęcia grupowe dla dzieci, wypożyczalnię specjalistycznych peryferii komputerowych i 
urządzeń wspomagających porozumiewanie się (AAC), konsultacje diagnostyczne dla dzieci z ciężkimi 
zaburzeniami porozumiewania się, szkolenia dla terapeutów i rodziców, sprzedaż urządzeń i pomocy dla 
porozumiewania się. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumienia w Kwidzynie jest 
wydawcą wielu podręczników oraz innych publikacji, z których korzystają nauczyciele oraz rodzice. 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

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. Prowadzeniem placówki 
zajhmuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Kwidzynie. 

                            ul. Malborska 18 
             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

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

                     ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26

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

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, 

tel. (58) 326 84 30 do 36
Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku 

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75
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       82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18
Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy 
       ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

   e-mail: iwetka1974@wp.pl, tel. 603 969 555
               ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn
                               www.snoa.pl 
           www.facebook.com/snoa.autyzm.kwidzyn                      
                  stowarzyszeniesnoa@gmail.com

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna
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Stowarzyszenie Seniorzy 50+

Bezpłatna pomoc prawna tylko telefonicznie 
Zawieszona została działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i po-

radnictwa obywatelskiego. Porady świadczone będą tylko telefonicznie. Zmiany 
wymusiła konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przed 
udzieleniem porady niezbędne jest wysłanie (na adres poczty elektronicznej: biuro@
ovum.org.pl) wniosku o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na 
odległość. Wniosek dostępny jest na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.
pl. W sytuacji braku dostępu do internetu można złożyć wniosek ustnie przez telefon 
wraz z oświadczeniem. Po przesłaniu wniosku prawnicy kontaktować się będą w 
godzinach pracy punktów, w kolejności zgłoszeń.

Do odwołania zawieszona została działalność punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Porady świadczone 

będą tylko telefonicznie.

   Stowarzyszenie OVUM (poradnictwo prawne i obywatelskie),                                                                                      
                tel. 58 350 15 15, e-mail biuro@ovum.org.pl
            Poniedziałek - piątek - 7.00 - 11.00 i 12.00 -16.00
        Radca prawny Szymon Czaplewski, tel. 660 209 353 
                            e-mail s.czaplewski@gmail.com
                                Poniedziałek - 12.00 -16.00
                              Wtorek i środa - 12.00-14.00
       Adwokat Natalia Hajdamowicz-Rydel, tel. 605 656 607 
                            e-mail: nhajdamowicz@wp.pl
                                      środa - 14.00 -16.00
                              czwartek-piątek - 13.00-17.00 

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej, w związku

 z zagrożeniem koronawirusem, została zawieszona.

Odwołane imprezy dla seniorów

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowała, 
że zawieszona została działalność Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów 
przy ul. Warszawskiej w Kwidzynie oraz Kwidzyńskim Centrum Seniora, w 
którym funkcjonują organizacje pozarządowe, w tym Związek Emerytów i 
Rencistów, Liga Kobiet czy Stowarzyszenie Seniorzy 50+.

Zawieszono działalność

Zawieszone zostały także 
wszystkie zaplanowane spot-
kania, które miały się odbyć 
w Kwidzyńskiego Centrum 
Seniora. Zarząd Stowarzy-
szenia Seniorzy 50+ zdecydo-
wał o odwołaniu wyjazdu na 
koncert 10 tenorów 21 marca, 
wycieczki do Szczecina i na 
wyspę Wolin zaplanowaną na 
koniec maja oraz rezygnacji 
z wyjazdów na wycieczki 
jednodniowe. Imprezy, które 
nadal pozostają aktualne to 
musical „Hairspray”, który 
ma się odbyć w czerwcu, wy-
cieczka do Sandomierza i na 
Wyżynę Lubelską planowana 
na wrzesień i wycieczki do 

To nie inspekcja sanitarna

Pojawiają się sygnały z Polski, że do mieszkań prywatnych próbują dostać 
się osoby przebrane w kombinezony ochronne, proponując przeprowadzenie 
dezynfekcji. To oszuści wykorzystujący obecną sytuację związaną z korona-
wirusem, którzy pod pozorem dezynfekcji próbują okraść mieszkanie.

Uwaga na fałszywą dezynfekcję

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Kwi-
dzynie na swojej stronie 
informuje, że pracownicy 
Państwowej Inspekcji Sa-

nitarnej nie odwiedzają pry-
watnych mieszkań w celu 
ich dezynfekcji. Pracownicy  
inspekcji, którzy mogą mieć 
kontakt z mieszkańcami 

powinni okazać legitymacją 
służbową i nie są ubrani 
w uniformy ani inny strój 
roboczy.

Warszawy (październik) i 
miasta Truskawiec na Ukra-
inie (obwód lwowski). Odwo-
łane zostały także zajęcia na 
basenie i gimnastyka. Biuro 

Stowarzyszenia będzie nie-
czynne do 30 marca br. W 
marcu nie będzie również 
poniedziałkowych spotkań w 
piwnicy KCK.                 (jk)

Obchody Dnia Kobiet były ostatnią imprezą zorganizowaną przez Stowarzyszenie Seniorzy 50+ przed 
zawieszeniem wszystkich planowanych spotkań z powodu koronawirusa.                 Fot. R. Wiśniewski


