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DODATEK BEZPŁATNY        WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KWIDZYNIE           08.12.21 r.  Nr 291 ROK 17 

Artur Jurczak, uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, zwyciężył w Turnieju Tenisa 
Stołowego o Puchar Prezesa Fundacji „Misericordia”. Turniej przy zachowaniu wszystkich za-
sad sanitarnych odbył się w zabytkowym dworku w Górkach, który jest siedzibą WTZ.        str. V

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach trwa świątecz-
ny kiermasz. Do 10 grudnia (piątek), w godz. 7.30 - 14.30,  
można kupować ozdoby świąteczne. Kiermasz odbywa 
się  w zabytkowym dworku, w sąsiedztwie Kwidzyńskiego 
Parku Przemysłowo Technologicznego. Szczegóły na str. III.
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza do nowej placówki

Nowy dom dla seniorów
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa w Kwi-

dzynie prowadzi dom dziennej opieki dla seniorów Silver Club. Placówka funk-
cjonuje w zabytkowym budynku przy ulicy Braterstwa Narodów.

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, 
wykonany podczas zajęć terapeutycznych prowa-
dzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gór-
kach. WTZ prowadzi Fundacja „Misericordia”.  

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

Najwięcej w Kwidzynie i gminie Ryjewo

Raport szczepień
Polska obecnie zmaga się z czwartą 

falą pandemii COVID-19, a na horyzon-
cie czai się już nowy wariant korona-
wirusa znany jako Omikron. Jedną z 
najlepszych broni przeciw COVID-19 
są szczepienia - dzięki nim w przypad-
ku zakażenia znacząco zmniejsza się 
ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, 
hospitalizacji i zgonu. 

- Ofertę swą kierujemy do 
czynnych zawodowo miesz-
kańców naszego miasta 
i okolic, opiekujących się 
swoimi rodzicami w pode-
szłym wieku, wymagający-
mi opieki pod nieobecność 
pracujących dzieci. Z prze-
prowadzonych przez nas 
badań wynika, że problem 
ten w naszym środowisku 
staje się coraz bardziej 
istotny. Przyjmujemy osoby 
poruszające się samodziel-
nie, choć i z trudnościami 
np. parkinsonizm, demen-
cją, a także z Alzhaimerem 
- informuje Wojciech Ko-
walczyk, prezes Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich 
Diecezji Elbląskiej.

Seniorzy mają zapewnio-
ną opiekę, terapię zajęcio-
wą, rehabilitację oraz spa-
cery. Mogą także skorzystać 
z posiłków (dodatkowo płat-
ne). W przyszłości planowa-
ne są także wycieczki oraz 
różnego rodzaju imprezy, 
których celem jest aktywi-
zacja seniorów. Pomieszcze-
nia w zabytkowym budynku 
dawnego Wyższego Sądu 
Ziemskiego zostały dostoso-
wane do potrzeb seniorów.                                                                                           
                                    (jk)

Osoby zainteresowane 
ofertą domu dziennej opie-
ki dla seniorów Silver Club 
mogą uzyskać szczegółowe 
informacje pod numerem 
telefonu 884 637 080 . Można 
także kontaktować się za 
pomocą poczty elektronicz-
nej: biuro@silverclub.pl                    

Pierwsze szczepionki 
przeciw COVID-19 podano 
w Polsce pod koniec grud-
nia ubiegłego roku. Od 9 
maja na szczepienie może 
zarejestrować się każda 
chętna osoba pełnoletnia, 
a 1września rozpoczęto 
podawanie dawek przypo-
minających. W Polsce łącz-
nie wykonano już około 41 
milionów szczepień przeciw 
COVID-19. Prawie 21 mln 
osób zostało zaszczepionych 
co najmniej jedną dawką, 
a w pełni zaszczepionych 
jest około 20,4 mln. Poda-
no również około 2,5 mln 
dawek przypominających. 
Pod względem łącznej liczby 
wykonanych szczepień naj-
lepiej wypada województwo 
mazowieckie, gdzie podano 
około 6,5 miliona dawek, a 
w pełni zaszczepiono prawie 
3 miliony osób. Najmniejszą 
liczbę szczepień odnotowano 
natomiast w województwie 
opolskim, łącznie wykonano 
ich ok. 900 tysięcy, zaś licz-
ba osób, które odbyły pełny 
cykl szczepień, wynosi oko-
ło 400 tys. Województwo 
pomorskie zajmuje szóste 
miejsce pod względem łącz-
nej liczby szczepień i siódme 
miejsce pod względem licz-

by osób w pełni zaszczepio-
nych. Wykonano tu łącznie 
ok. 2,7 miliona szczepień i 
zaszczepiono w pełni ok. 1,2 
miliona osób. W wojewódz-
twie pomorskim najwyższą 
wyszczepialnością może 
pochwalić się gmina miej-
ska Gdańsk, gdzie w pełni 
zaszczepiono prawie 66% 
mieszkańców. Najniższy 
poziom wyszczepienia w 
województwie zanotowano 
natomiast w gminie wiej-
skiej Sierakowice (powiat 
kartuski) - tam pełny cykl 
szczepień odbyło jedynie 
około 34% mieszkańców. W 
powiecie kwidzyńskim na-
tomiast najwyższy poziom 
wyszczepialności mają gmi-
na miejska Kwidzyn oraz 
gmina wiejska Ryjewo - w 
każdej z tych gmin w pełni 
zaszczepionych jest około 
50% mieszkańców. Kolejne 
miejsca zajmują gmina 
miejsko-wiejska Prabuty 
(ok. 45% mieszkańców), 
gmina wiejska Kwidzyn 
(ok. 42% mieszkańców), 
gmina wiejska Gardeja (ok. 
39% mieszkańców) i gmina 
wiejska Sadlinki (ok. 37% 
mieszkańców). 

Przemysław Rutkowski
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Świąteczny kiermasz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach

Kupisz ozdoby, pomożesz osobom niepełnosprawnym
Niepowtarzalne, oryginalne, wykonane ręcznie i niedrogie ozdoby świąteczne można kupić w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach. 

Kiermasz świąteczny potrwa do 10 grudnia. Ozdoby, które zostały wykonane przez niepełnosprawnych uczestników warsztatu, można 
kupować w godz. od 7.30 do 14.30 w zabytkowym dworku, w sąsiedztwie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego.

Z powodu zagrożenia ko-
ronawirusem już drugi rok 
kiermasz ma inny charakter 
niż poprzednie i odbywa się 
w siedzibie warsztatu, a nie 
jak wcześniej w galeriach 
handlowych. Zakupy w 
warsztacie odbywają się 
z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Do budynku 
można wejść tylko w ma-
seczce i po dezynfekcji rąk. 
Dochód ze sprzedaży wszyst-
kich wyrobów przeznaczony 
zostanie w całości na rehabi-
litację społeczną i zawodową 
niepełnosprawnych uczest-
ników Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Górkach, pro-
wadzonego przez Fundację 

„Misericor- dia”. Siedziba 
kwidzyńskiego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej znajduje 

się w zabytkowym dworku w 
Górkach, w gminie Kwidzyn. 
Od stycznia 2004 roku prowa-
dzi go Fundacja „Misericor-
dia”. Podczas zajęć niepełno-
sprawni, dorośli mieszkańcy 
powiatu kwidzyńskiego uczą 
się samodzielności oraz 
zdobywają umiejętności, 
które przydają się zarówno 
w codziennym życiu, jak i 

w pracy zawodowej. Osoby 
zainteresowane zakupem 
świątecznych ozdób mogą 
kontaktować się pod numer 
telefonu 55 279 35 64 lub za 
pomocą poczty elektronicznej: 
wtzkwidzyn@gmail.com

Świąteczny kiermasz odbywa się w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach. 
Osoby zainteresowane zakupem świątecznych ozdób mogą kontaktować się pod numer 
telefonu 55 279 35 64 lub za pomocą poczty elektronicznej: wtzkwidzyn@gmail.com

Niepowtarzalne, oryginalne, wykonane ręcznie i niedrogie ozdoby świąteczne można kupić w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Górkach, prowadzonym przez Fundację „Misericordia”. Kiermasz świąteczny potrwa do 10 grudnia (piątek). Ozdoby, które 
zostały wykonane przez niepełnosprawnych uczestników warsztatu, można kupować w godz. od 7.30 do 14.30 w zabytkowym 
dworku, w sąsiedztwie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego. 
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Konkurs plastyczny w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach

Malowali na ekologicznych torbach
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzonego przez Fundację „ Misericordia”, wzięli udział w 

konkursie plastycznym. Konkurs zorganizowała pracownia plastyczna, jedna z dziewięciu funkcjonującym w warsztacie. 
Płótnem były ekologiczne torby, a tematem zakupy. Uczestnikom nie brakowało pomysłów, aby ozdobić torbę na zakupy.

Z 
p o w o d u 

pandemii konkurs 
miał charakter wewnętrzny, 
ale  objął mieszkańców całego 
powiatu, gdyż jego uczestnicy 
mieszkają w różnych miejsco-
wościach powiatu kwidzyń-
skiego. Pierwsze miejsce w 

konkursie zajął Leszek Śmi-
gielski. Nagroda za drugie 
miejsce trafiła do rąk Aleksan-
dry Kozikowskiej, natomiast 
trzecie miejsce zajął Artur 
Jurczak. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali dyplomy i 
upominki.

Podczas zajęć terapeutycz-
nych prowadzonych w pracowni 
plastycznej niepełnosprawni 
uczestnicy poznają podczas za-
jęć wiele różnych technik, takich 

jak 
m a l a r -

stwo, rysunek, pa-
pieroplastyka, rzeźba, szy-
dełkowanie czy malarstwo 

ceramiczne. To dobre miejsce 
do odkrywania często ukry-
tych talentów. Konkurs miał 
zachęcić niepełnosprawnych 
uczestników z innych pracow-
ni do spróbowania swoich sił 
w malarstwie. Płótnem były 
ekologiczne torby. Pomysłów 

nie brakowało, a efekty zaska-
kiwały udowadniając, że nie-
pełnosprawność intelektualna 
nie ogranicza wyobraźni i ma-
larskich zdolności. Uczestnicy 
konkursu podczas głosowania 
sami wybrali najlepsze prace, 
wskazując na zwycięzców. (jk)

Uczestnicy i organizatorzy konkursu plastycznego zorganizowanego w Warsztacie Terapii Zajęciowej  
w  Górkach, prowadzonego przez Fundację „Misericordia”.

Bożena Jaworska, instruktorka terapii zajęciowej, prowadząca pracownię plastyczną w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej w Gorkach, udziela ostatnich wskazówek przed rozpoczęciem konkursu.

Nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie odbiera Leszek Śmigielski.
Płótnem były ekologiczne torby. Pomysłów nie brakowało, a efekty zaskakiwały udowadniając, że 
niepełnosprawność intelektualna nie ogranicza wyobraźni i malarskich zdolności.

Aleksandra Kozikowska odebrała z rąk Bogdana Muchowskiego, kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Gorkach, nagrodę za zajęcie drugie miejsca w konkursie.
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Turniej tenisa stołowego w zabytkowym dworku

Walczyli o Puchar Prezesa Fundacji „Misericordia”
Artur Jurczak, uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach, zwyciężył w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Pre-

zesa Fundacji „Misericordia”. Drugie miejsce zajął Daniel Kuriata, natomiast na trzecim miejscu zakończył Łukasz Hartman. 
Puchary i dyplomy zawodnikom wręczył Kazimierz Gorlewicz, prezes Fundacji „Misericordia”.

Tenisiści z WTZ w Gór-
kach, trenowani przez Maria-
na Behnke, zajmują czołowe 
miejsca w Pomorskiej Lidze 
Tenisa Stołowego, jednak z 
powodu pandemii już drugi 
rok nie mogli uczestniczyć w 
rozgrywkach. Turniej przy 
zachowaniu wszystkich za-
sad sanitarnych odbył się 
w zabytkowym dworku w 
Górkach, który jest siedzibą 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej, prowadzonego przez 
Fundację „Misericordia”. 
Zawody trwały dwa dni. W 
pierwszym dniu rozegrano 
eliminacje, natomiast w dru-
gim odbyły się finałowe me-
cze z udziałem najlepszych 
tenisistów. Artur Jurczak 
po zdobyciu  pierwszego 

miejsca  zagrał z Kazimie-
rzem Gorlewiczem, prezesem 
Fundacji „Misericordia”, a 
także z  Marianem Behnke, 
trenerem tenisistów z War-
sztatu Terapii Zajęciowej w 
Górkach. Niepełnopsrawni 
tenisiści mają nadzieję, że 
w przyszłym roku uda się 
wrócić do rozgrywek w ra-
mach Pomorskiej Ligi  Tenisa 
Stołowego. Zależeć to jednak 
będzie od sytuacji związanej 
z pandemią. Rozegrany tur-
niej pozwolił jednak chociaż  
w części zrekompensować 
brak możliwości udziału w 
rozgrywkach ligowych. 

                                   (jk)

Turniej tenisowy odbył się w zabytkowym dworku w Górkach, który jest siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Fundację „Misericordia”. 
Na zdjęciu: Artur Jurczak i Łukasz Hartman.   

Uczestnicy i organizatorzy Turnieju Tenioswego o Puchar Prezesa Fundacji „ Misericordia”. Niepełnosprawni tenisiści mają nadzieję, że w przyszłym roku uda 
się wrócić do rozgrywek w ramach Pomorskiej Lidze Tenisa Stołowego.

Drugie miejsce w turnieju zajął Daniel Kuriata.

Artur Jurczak po zdobyciu  pierwszego miejsca  zagrał z Kazimierzem Gorlewiczem, prezesem Fundacji 
„Misericordia”.                                                                                                                        Zdjęcia: JK

Artur Jurczak, uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach zwyciężył w Turnieju Tenisa Stołowego 
o Puchar Prezesa Fundacji „Misericordia”. Puchar wręcza Kazimierz Gorlewicz, prezes fundacji.

Daniel Kuriata odbiera nagrodę za drugie miejsce w turnieju tenisowym.

Na trzecim miejscu zawody zakończył Łukasz Hartman.

Specjalne wyróżnienie dla Michała Wiącka za wyjątkowe zaangażowanie i sportową postawę podczas turnieju.
Na zdjęciu: Marian Behnke, który od lat trenuje tenisistów z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Górkach.
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     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 kwidzyń-
skiego. Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 40-letnia tradycja i doświadczenie gwarantują fachową opiekę 
pielęgniarską, medyczną, rehabilitacyjną, socjalną i duszpasterską oraz szeroka ofertę kulturalno-
oświatową. Dom przeznaczony jest dla 115 przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Posiada 
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 do-
raźnej 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 miesz-
kańcom 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 organi-
zacyjną powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i 
niepełnosprawnych intelektualnie. Dom funkcjonuje od 1966 roku. Na terenie Domu Pomocy Spo-
łecznej 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 Doświad-
czania 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 Społecznej 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 udzielają pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej  „Słoneczne Wzgórze” 
w Ryjewie: Wioletta Kowalska, Sylwia Szefer, Krzysztof Wiottstock i 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 (pierwszy kontakt) : poniedziałek - piątek, w godz. 8.00-15.00 oraz 17.00-19.00 
                                                  sobota 10.00 – 15.00
Konsultacje specjalistów: (prawnik, psycholog, pedagog, psychoterapeuta) - poniedziałek                                                                                        

                                                      i środa – dyżur w godz. 17.00 – 20.00
                                                  wtorek, czwartek, piątek – dyżur w godz. 17.00 – 19.00
                        (Po wcześniejszym umówieniu przez osobę pierwszego kontaktu)
Ośrodek zapewnia profesjonalną pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w sytuacjach
kryzysowych a także  wszystkim doświadczającym trudności w pełnieniu swoich 
podstawowych funkcji, gdy dochodzi do zaburzenia ich równowagi i załamania 
jako konsekwencji doświadczanych sytuacji kryzysowych. Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej jest prowadzony (od 1 stycznia 2021 roku ) na zlecenie powiatu kwidzyńskiego
przez Fundację „Żyć zgodnie”.

                                                                                ul. Braterstwa Narodów 59
                                                      82-500 Kwidzyn
                          tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)
                                      tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)
                                         e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl
                                                     www.zyc-zgodnie.pl 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie

Organizuje spotkania dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się regularnie, w ramach 
programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i 
rodzinnych domów dziecka”. Rodziny zastępcze, które chcą uczestniczyć w spotkaniach mogą zgła-
szać 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
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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 Seniorzy 50+ w Kwidzynie
Stowarzyszenie prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdro-

wotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej. Zajmuje się między innymi 
włączaniem osób starszych, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zawodowo do systemu 
kształcenia ustawicznego. Organizacja promuje i organizuje wolontariat oraz działa na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Angażuje też wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywno-
ści fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.  

    Stowarzyszenie Seniorzy 50+, plac Plebiscytowy 2 w Kwidzynie (pokój 46, drugie piętro) 
                     Biuro czynne we wtorki i piątki, w godz. 10.00 - 12.00. 
                                      Tel. 793 625 889 oraz 793 005 572. 
                                 E-mail: seniorzy.kwidzyn@gmail.com



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 występu-
jącym 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 inte-
lektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, 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 psycholo-
giczno-pedagogiczną. Kadrę pedagogiczną szkoły tworzy 30 nauczycieli w tym pedagog, psycholog, logopeda i 
rehabilitant oraz 9 pracowników administracji i obsługi. Cała kadra pedagogiczna szkoły posiada pełne kwalifi-
kacje zawodowe oraz przygotowanie specjalistyczne do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Oferta edukacyjna Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
w roku szkolnym 2020/ 2021 dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną do 24 roku życia obejmuje kierunki kształcenia z zajęciami 
praktycznymi u lokalnych przedsiębiorców: pomocnik ogrodnika i sadownika, pomocnik kucharza, pomocnik 
pracownika gospodarczego, pracownia życia codziennego oraz Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do 25 roku życia. 

W placówce funkcjonują: wczesne wspomaganie, Przedszkole, Oddział dla dzieci z upośledzeniem 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: sekretariat@spdpkwidzyn.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wycho-
wanie 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 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 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 intelektu-
alnie. 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

www.fundacjamisericordia.pl 08.12.21 VII

       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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Wirus, który budzi obawy

Wariant Omikron - co wiemy?
Pojawienie się nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 znanego jako Omikron to  obecnie jeden z 

głównych tematów dotyczących pandemii. Wariant ten po raz pierwszy zaobserwowano 24 listopada 
w Republice Południowej Afryki. Dwa dni później Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowała 
nowy wariant jako „budzący obawy” (ang. variant of concern) i nadała mu nazwę „Omikron”.

To dwunasty nazwany 
wariant SARS-CoV-2, ale 
omikron jest piętnastą li-
terą alfabetu greckiego 
- Światowa Organizacja 
Zdrowia zdecydowała się 
pominąć nazwy „Nu” oraz 
„Xi” ponieważ „Nu” zbyt 
mocno przypomina angiel-
skie słowo „new” (nowy), 
a „Xi” jest powszechnym 
nazwiskiem w Chinach. 
Nazywając choroby Świa-
towa Organizacja Zdro-
wia rekomenduje unikanie 
„obrażania jakichkolwiek 
grup kulturowych, spo-
łecznych, narodowych, re-
gionalnych, zawodowych 
lub etnicznych”. Wariant 

Omikron charakteryzuje 
się wyjątkowo dużą liczbą 
mutacji, co może budzić 
obawy w związku z zaraźli-
wością, zdolnością omijania 
układu odpornościowego i 
odporności na szczepionki. 
Według części ekspertów 
nowy wariant koronawiru-
sa może być nawet o 500% 
bardziej zaraźliwy niż wa-
riant Delta. Wczesne dowo-
dy sugerują też, że wariant 
Omikron w porównaniu 
z innymi wariantami bu-
dzącymi obawy ma zwięk-
szone ryzyko ponownego 
zakażenia osób, która już 
przeszły COVID-19. Nie 
wiadomo jeszcze czy nowy 

wariant prowadzi do cięż-
szego przebiegu choroby niż 
inne warianty, ani w jakim 
stopniu obecnie stosowane 
szczepionki są przeciw nie-
mu skuteczne - potrzeba od 
kilku dni do kilku tygodni 
aby lepiej poznać nowy 
wariant i ustalić jak bardzo 
jest groźny w porówna-
niu z innymi wariantami. 
Według koncernu Pfizer 
szczepionkę można dosto-
sować do nowego warian-
tu koronawirusa w ciągu 
sześciu tygodni, ale może 
się okazać, że nowe szcze-
pionki nie będą konieczne 
- w przypadku na przykład 
najbardziej obecnie zaraźli-

wego wariantu Delta istnie-
jące szczepionki okazały się 
skuteczne. Aby ograniczyć 
rozprzestrzenianie się wa-
riantu Omikron, Światowa 
Organizacja Zdrowia tak 
jak w przypadku innych 
wariantów zaleca wietrze-
nie pomieszczeń, unikanie 
skupisk ludzi i słabo wen-
tylowanych pomieszczeń, 
zachowanie dystansu spo-
łecznego, zasłanianie ust 
zgiętym łokciem kaszląc lub 
kichając, noszenie dobrze 
przylegających do twarzy 
maseczek, częste mycie rąk 
i zaszczepienie się przeciw 
COVID-19. 

 Przemysław Rutkowski


