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Przez ponad tydzień niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fun-
dację „Misericordia” w Górkach rywalizowali w turnieju bocce. Z powodu pandemii zawody miały cha-
rakter zamknięty i rywalizowały w nich pracownie działające w warsztacie.                                         str. V
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Piąta fala pandemii

Bezpłatne testy antygenowe, 
krótsza kwarantanna

Piąta fala pandemii COVID-19 w Polsce jest już faktem. W dużej mie-
rze jest za nią odpowiedzialny nowy wariant koronawirusa Omikron. W 
związku z tym rząd podjął nowe działania w walce z pandemią. Jedną 
z istotniejszych zmian są bezpłatne testy antygenowe.

Od 27 stycznia można wyko-
nać je w każdej aptece, która 
spełnia odpowiednie standardy 
bezpieczeństwa (m.in. wydzie-
lone pomieszczenie do przepro-
wadzania testów). Mapa aptek, 
które biorą udział w programie, 
jest dostępna na stronie pacjent.
gov.pl/aktualnosc/test-w-mobil-
nym-punkcie-pobran. Do wyko-
nania testu nie jest potrzebne 
skierowanie, a koszty testów 
pokrywa Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Liczba testów, które 
może wykonać jedna osoba, nie 
jest ograniczona. W przypadku 
pozytywnego wyniku testu po 10 
dniach pacjent nie otrzyma sta-
tusu ozdrowieńca ani Unijnego 
Certyfikatu COVID, lecz certyfi-
kat krajowy, który będzie ważny 
tylko w Polsce - Unijny Certyfi-
kat COVID dla ozdrowieńców 

przyznawany jest jedynie oso-
bom, które wykonały test PCR 
w punkcie pobrań. Negatywny 
wynik testu antygenowego wciąż 
jednak uprawnia do otrzymania 
Unijnego Certyfikatu COVID, 
który będzie ważny przez 48 
godzin. Od 25 stycznia skrócono 
o 3 dni czas kwarantanny po 
kontakcie z osobą zakażoną lub 
otrzymaniu skierowania na test 
- teraz trwa ona 7 dni, a nie jak 
poprzednio 10. Skrócenie okresu 
kwarantanny jest uzasadnio-
ne szybszym pojawianiem się 
objawów u osób zakażonych 
wariantem Delta lub Omikron. 
Zmiana ta nie dotyczyła osób, 
które zostały skierowane na 
kwarantannę 24 stycznia lub 
wcześniej - w ich przypadku 
kwarantanna wciąż trwała 10 
dni. Okres izolacji po stwier-

dzeniu zakażenia koronawiru-
sem nie uległ zmianie i wciąż 
wynosi 10 dni, o ile u pacjenta 
nie wystąpią objawy COVID-19. 
Nie są to jedyne działania, które 
podjął rząd - oprócz bezpłatnych 
testów antygenowych i skróce-
nia kwarantanny zapowiedziano 
badania zakażonych koronawi-
rusem osób powyżej 60. roku 
życia przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej w ciągu 48 go-
dzin od stwierdzenia zakażenia, 
zwiększenie bazy łóżek covido-
wych, wydanie większej liczby 
środków ochrony indywidualnej 
przez Rządową Agencję Rezerw 
Strategicznych oraz zwiększenie 
zaplecza ratownictwa i transpor-
tu medycznego o dodatkowych 
95 Zespołów Ratownictwa Me-
dycznego.

       Przemysław Rutkowski

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Użyczają sprzęt nieodpłatnie
Fundacja „Misericordia” od 1992 roku prowadzi wypożyczal-

nię sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia znajduje się przy 
zabytkowym dworku w Górkach, który jest siedzibą Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez fundację. Można w niej 
wypożyczyć wózki inwalidzkie, kule, balkoniki oraz specjalne 
łóżka do opieki nad obłożnie chorymi.

W 1992 roku była pierw-
szą taką placówką w byłych 
województwach elbląskim 
i gdańskim. Pomysłodawcą 
i inicjatorem utworzenia 
wypożyczalni jest Kazimierz 
Gorlewicz, prezes Fundacji „ 
Misericordia”. Wypożyczalnia 
użycza sprzęt nieodpłatnie. 
Podpisywana jest jedynie 

umowa na jego użyczenie. 
Po zakończeniu rehabilitacji 
sprzęt wraca do wypożyczalni. 
Każdego roku wypożyczonych 
jest ok. 600 szt. sprzętu reha-
bilitacyjnego, w tym między 
innymi łóżek do opieki nad 
obłożnie chorymi, chodzików, 
wózków inwalidzkich oraz 
kul. W sprawie wypożyczenia 

sprzętu rehabilitacyjnego 
najlepiej kontaktować się 
osobiście w czasie pracy War-
sztatu Terapii zajęciowej w 
Górkach, od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.00-15.00. 
Fundacja „Misericordia”, 
Warsztat Terapii Zajęciowej, 
Górki 4, tel. 55 279 35 64.

                                   (jk)

Rowery rehabilitacyjne dla osoby niepełnosprawnej

Wypożyczają organizacjom
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” we współ-

pracy z Fundacją EcoTextil, której partnerem jest Polski Czer-
wony Krzyż, od 2019 roku prowadzi wypożyczalnię trójkołowych 
rowerów rehabilitacyjnych. Rowery wypożyczane są organiza-
cjom, działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wszystkie rowery zostały 
zakupione ze środków pocho-
dzących z recyklingu odzieży, 
w ramach programu „Rower 
dla Niepełnosprawnego”. To 
program realizowany przez 
Fundację EcoTextil. W Kwi-
dzynie akcja zbiórki odzieży 
prowadzona była na podsta-
wie umowy z miastem.

- Chciałam pozyskać rowe-
ry z myślą o stowarzyszeniu 
i oczywiście moim synu z 
autyzmem, który nie będzie 
nigdy jeździł na zwykłym 
rowerze. Zależało mi na ro-
werach trójkołowych. Ktoś 
mi podpowiedział, że jest 
Fundacja Eco Textil, która 
udostępnia rowery poprzez 
wypożyczalnie. Ponieważ 
pracuję z osobami niepełno-
sprawnymi, nie tylko z au-
tyzmem, postanowiliśmy, 
że nie będziemy wypożyczać 
rowerów indywidualnie, 
ale udostępnimy je organi-
zacjom, które działają na 
rzecz osób niepełnospraw-

nych. W ten sposób skorzy-
sta z nich większa liczba 
osób niepełnosprawnych 
- mówiła po otwarciu wypo-
życzalni Iweta Jabłońska, 
prezes Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób z Autyzmem 
„SNOA” w Kwidzynie.

Konstrukcja rowerów daje 
możliwość korzystania z nich 
osobom, które mają ograni-

czoną koordynację ruchową 
lub sprawność fizyczną.

Organizacje zainteresowa-
ne wypożyczeniem roweru 
mogą uzyskać szczegółowe 
informacje w siedzibie Sto-
warzyszenia Na Rzecz Osób 
z Autyzmem „SNOA” przy ul. 
Warszawskiej 18 w Kwidzy-
nie (tel. 603 969 555).

                                   (jk)

Trójkołowy rower został wypożyczony Fundacji „ Misericordia”, prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Górkach.                                                                                                                        Fot. archiwum

Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego prowadzi Fundacja „Misericordia” przy zabytkowym dworku w Górkach. 

Fundacja „Żyć Zgodnie” poprowadzi OIK

Wsparcie dla rodzin w kryzysie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej kolejny rok poprowadzi Fun-

dacja „Żyć zgodnie” im. Ks. Piotra Świtajskiego w Kwidzynie. 
Organizacja została wybrana w drodze konkursu otwartego 
dotyczącego zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, 
ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.

Do udziału w konkursie zgło-
siły się dwie organizacje.

- Komisja konkursowa zde-
cydowała, że Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej poprowadzi 
Fundacja „Żyć zgodnie” im. 
Ks. Piotra Świtajskiego. To 
organizacja, która do tej pory 
prowadzi ośrodek. Bardzo nam 
zależało na rozstrzygnięciu tego 
konkursu. Z pomocy ośrodka 
korzysta wielu mieszkańców 
powiatu kwidzyńskiego - mówi 
Wiesław Wosiak, wicestarosta 
kwidzyński. 

Z pomocy specjalistów Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej będą 
mogły nadal korzystać osoby 
lub rodziny, które zmagają się 
z różnymi problemami, w tym 
dotyczącymi uzależnienia czy 
przemocy. Specjaliści ośrodka 

zapewniają nie tylko wsparcie 
poprzez wspólne rozpoznanie sy-
tuacji, ale także wyznaczą drogę 
do wyjścia z trudnego momentu 
w życiu osób, które zgłoszą się 
do placówki. Pomoc w OIK 
udzielana jest bezpłatnie przez 
wykwalifikowaną kadrę, w tym 

pedagogów, psychologów i psy-
choterapeutów. Na działalność 
ośrodka powiat przyznał dotację 
w wysokości 100 tys. zł. Siedziba 
Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej mieści się w budynku przy 
ul. Braterstwa Narodów 59 w 
Kwidzynie.                         (jk)

            Dyżury pierwszego kontaktu:
                  Poniedziałek-piątek 9.00 - 14.00
                           Sobota 10.00 - 15.00
                  Dyżury interwencyjne:
                     Poniedziałek 17.00 - 20.00
                         Wtorek 17.00 – 19.00
                           Środa 17.00 – 20.00
                        Czwartek 17.00 – 19.00
                           Piątek 17.00 – 19.00
            Kontakt tel. 730 784 439, 730 784 539
 Więcej informacji na stronie www.zyc-zgodnie.pl
               e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl
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Jubileusz Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych

Piętnaście lat pod żaglami
Jubileusz 15-lecia obchodziło Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Nie-

pełnosprawnych w Kwidzynie. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, 
podczas którego podsumowano dotychczasową działalność.

W spotkaniu uczestniczyły 
Ewa Nowogrodzka, dyrektor  
Kwidzyńskiego Centrum 
Kultury, Agnieszka Gołąbek, 
przewodnicząca Rady Senio-
rów miasta Kwidzyna oraz 
Teresa Gwóźdż-Pelowska, 
przewodnicząca Polskiego 
Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, które 
złożyły życzenia wszystkim 
niepełnosprawnym żegla-
rzom działającym w orga-
nizacji. Życzenia w imieniu 
wszystkich członków przyjął 
Bogdan Jałoszyński, prezes 
Pomorskiego Stowarzyszenia 
Żeglarzy Niepełnosprawnych 
w Kwidzynie. Na jubileu-
szowym spotkaniu nie 
zabrakło Wiesława 
Nowakowskiego, 
założyciela Po-
morskiego Sto-
warzyszenia 
Żeglarzy Nie-
pełnospraw-
nych,  który 
opowiedział o 
początakch organizacji, jej 
działalności i sukcesach. 

- Pomorskie Stowarzyszenie 
Żeglarzy Niepełnosprawnych 
jest organizacją zrzeszającą 
ludzi niepełnosprawnych, 
których pasją jest żeglarstwo. 
Ludzie ci nie tylko żeglują, 
ale też promują i zachęcają do 
uprawiania tego sportu. Orga-
nizowane są imprezy żeglar-
skie o zasięgu ogólnopolskim 
na wodach śródlądowych, jak 
również rejsy turystyczne po 

morzach i oceanach. Przykła-
dem jest dwutygodniowy rejs 
na Wyspach Kanaryjskich, w 
grudniu 2021 r. Uczestnicy 
mieli okazję zdobyć nowe 
doświadczenia żeglarskie i 
zwiedzić wyspy La Gomera, 
Gran Canaria i Teneryfa. 
Członkowie Stowarzyszenia 
na bieżąco podnoszą swoje 
kwalifikacje - zdobywają 
patenty żeglarza jachtowego 
i sternika motorowodnego. 
Są wśród nas również in-

struktorzy sportu z dzie-
dzinie żeglarstwa i moto-
rowodniactwa - twierdzi 
Elżbieta Gelios, sekretarz 

niepełnosprawnym żegla-
rzom działającym w orga-
nizacji. Życzenia w imieniu 
wszystkich członków przyjął 
Bogdan Jałoszyński, prezes 
Pomorskiego Stowarzyszenia 
Żeglarzy Niepełnosprawnych 
w Kwidzynie. Na jubileu-
szowym spotkaniu nie 
zabrakło Wiesława 
Nowakowskiego, 
założyciela Po-
morskiego Sto-
warzyszenia 

opowiedział o Elżbieta Gelios, sekretarz 

Jubileusz 15-lecia obchodziło Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie.                                                                                          
                                                                                              Zdjęcia: archiwum PSŻN w Kwidzynie 

Pomorskiego Stowarzyszenia 
Żeglarzy Niepełnosprawnych 
w Kwidzynie.

Stowarzyszenie jest orga-
nizatorem między innymi 
warsztatów żeglarskich i  

motorowodnych, które odby-
wają się w Międzynarodowym 
Centrum Żeglarstwa i Tury-
styki Wodnej w Giżycku. W 

ubiegłym roku wzięło w nich 
udział 24 niepełnospraw-
nych pasjonatów żeglarstwa, 
którzy przyjechali z różnych 
regionów Polski. 

                                    (jk)

Na jubileuszowym spotkaniu nie zabrakło Wiesława Nowakowskiego, założyciela Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie jest organizatorem imprez żeglarskich o zasięgu ogólnopolskim na wodach śródlądowych, 
jak również rejsów turystycznych po morzach i oceanach. Przykładem jest dwutygodniowy rejs na Wyspach 
Kanaryjskich, w grudniu 2021 r. 

Członkowie stowarzyszenia nie tylko żeglują, ale też promują i zachęcają do uprawiania tego sportu - uważa 
Elżbieta Gelios, sekretarz Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie.

Opieka wytchnieniowa i usługa asystenta

Wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych

Samorząd powiatu kolejny rok będzie realizował 
programy, które zapewnią wsparcie chorym oraz nie-
pełnosprawnym mieszkańcom. To programy „Opieka 
wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej”. Pieniądze na ich realizację pochodzą ze 
środków Funduszu Solidarnościowego, który ma na 
celu między innymi wsparcie społeczne, zawodowe, 
zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych.

Programy przygotowa-
ło Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej, a ich 
realizatorem w powiecie kwi-
dzyńskim będzie Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kwidzynie. Celem programu 
„Opieka wytchnieniowa” jest 
wsparcie członków rodzin 
lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad 
dziećmi z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności i osobami 
posiadającymi orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

- Będziemy kontynuowali 
w tym roku realizację pro-
gramu „Opieka wytchnienio-
wa”. Otrzymaliśmy na jego 
realizację ponad 97 tys. zł. 
Wsparciem zostanie objętych 
10 osób niepełnosprawnych. 
Usługi opieki wytchnienio-
wej będą świadczone łącznie 
przez 2400 godzin - mówi 
Wiesław Wosiak, wicestaro-
sta kwidzyński. 

Świadczenie usługi opieki 
wytchnieniowej obejmuje za-
równo pobyt dzienny, czyli w 
miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej, jak i w 
ośrodku wsparcia lub w in-
nym miejscu, które zostanie 
wskazane przez uczestnika 
programu i które otrzyma 
pozytywną opinię powiatu.

Kolejny program to „Asy-
stent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej”. 

-  Wsparcie asystenta 
otrzyma 17 osób niepełno-
sprawnych. Na jego realiza-
cję otrzymaliśmy środki w 
wysokości ponad 388 tys. zł. 
Program ma między innymi 
zapewnić możliwość skorzy-
stania przez osoby niepełno-
sprawne z pomocy asystenta 
osobistego przy wykonywa-
niu codziennych czynności 
i funkcjonowaniu w życiu 
społecznym, takimi jak wyj-
ście do kina, parku, urzędu 
czy dotarcie na rehabilitację. 
Usługa asystenta osobistego 
będzie realizowana przez sie-
dem dni w tygodniu i obejmie 
łącznie 8160 godzin - twierdzi 
Wiesław Wosiak. 

Uczestnikami programu 
mogą być dzieci do 16. roku 
życia z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczno-
ści stałej lub długotrwałej 
opieki, lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością sa-
modzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego lecze-
nia, rehabilitacji i edukacji 
oraz osoby niepełnosprawne, 
posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności o stop-
niu znacznym lub stopniu 
umiarkowanym, lub posiada-
jące orzeczenie równoważne.                                                                                         
                                      (jk)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. 
Hallera 5 w Kwidzynie, z powodu gwałtownego 
wzrostu liczby zakażeń na COVID-19, wprowa-
dziło ograniczenia w bezpośredniej obsłudze 
mieszkańców. Do odwołania kontakt osobisty 
z pracownikami jest obecnie możliwy tylko w 
uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po 
uprzednim uzgodnieniu wizyty telefonicznie lub 
za pomocą poczty elektronicznej. Z pracownikami 
PCPR można skontaktować się, dzwoniąc pod 
numery telefonów: 55 279 99 15 lub 55 646 18 00. 
Adres e-mail: sekretariat@pcprkwidzyn.pl
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Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Będzie można składać wnioski
Weszła w życie ustawa o Funduszu Kompensacyjnym Szcze-

pień Ochronnych. Celem funduszu, który zaczął funkcjono-
wać od 27 stycznia, jest możliwość uzyskania odszkodowania 
w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszcze-
piennych po otrzymaniu szczepionki przeciw COVID-19.

Od przyszłego roku Fun-
duszem Kompensacyjnym 
będą objęte również wszyst-
kie szczepienia obowiązko-
we. Wnioski o przyznanie 
świadczenia kompensacyj-
nego będzie można składać 
od 12 lutego. Świadczenia 
będą wypłacane w dwóch 
przypadkach - w przypadku 
wystąpienia działań niepo-
żądanych wymienionych w 
Charakterystyce Produk-
tu Leczniczego otrzymanej 
szczepionki, które wymagają 
hospitalizacji przez co naj-
mniej 14 dni lub wstrząsu 
anafilaktycznego wymagają-
cego obserwacji w szpitalnym 
oddziale ratunkowym lub 
izbie przyjęć bez względu 
na czas jej trwania. Osoby 
u których wystąpi wstrząs 
anafilaktyczny mogą liczyć 
na świadczenie w wysokości 
3000 zł jeśli zostaną skiero-
wane na obserwację lub 10 
000 zł jeśli będzie wymagana 
hospitalizacja trwająca do 
14 dni. W przypadku pozo-
stałych działań niepożąda-
nych kwota świadczenia jest 

zależna od czasu trwania 
hospitalizacji i wynosi od 
10 000 zł za hospitalizację 
trwającą 14 dni do 100 000 
zł za hospitalizację trwającą 
powyżej 120 dni. Świadczenie 
kompensacyjne może również 
zostać podwyższone w nastę-
pujących przypadkach:

- zabieg operacyjny w znie-
czuleniu ogólnym - o 15 000 zł,

- inny zabieg operacyjny 
albo metoda leczenia lub 
diagnostyki stwarzająca pod-
wyższone ryzyko - o 5000 zł,

- hospitalizacja na oddziale 
intensywnej terapii lub in-
tensywnej opieki medycznej 
trwająca co najmniej 7 dni 
- o 10 000 zł,

- hospitalizacja na oddzia-
le intensywnej terapii lub 
intensywnej opieki medycz-
nej trwająca dłużej niż 30 
dni - o 20 000 zł.

Oprócz tego świadczenie 
może obejmować zwrot kosz-
tów dalszego leczenia lub 
rehabilitacji po zakończeniu 
obserwacji lub pobytu w szpi-
talu do wysokości 10 000 zł. 
Maksymalna łączna kwota 

świadczenia kompensacyjne-
go wynosi 100 000 zł. Wzór 
wniosku o przyznanie świad-
czenia kompensacyjnego 
będzie dostępny na stronie 
internetowej Rzecznika Praw 
Pacjenta. Złożenie wniosku 
wymaga wniesienia opłaty w 
wysokości 200 zł, która zosta-
nie zwrócona w przypadku 
przyznania świadczenia. 
Rzecznik Praw Pacjenta 
ma 60 dni na rozpatrzenie 
wniosku. Jeśli leczenie lub 
obserwacja spowodowana 
niepożądanym zdarzeniem 
poszczepiennym miała 
miejsce przed 27 stycznia, 
wniosek o świadczenie kom-
pensacyjne będzie można 
złożyć do końca tego roku. 
W przypadku zdarzeń do 
których doszło po 27 stycz-
nia wniosek będzie można 
złożyć przed upływem roku 
od ostatniego dniu obser-
wacji lub hospitalizacji, 
ale nie później niż 5 lat 
od dnia przeprowadzenia 
szczepienia.

  Przemysław Rutkowski

Nowa broń do walki z COVID-19

Piąta szczepionka zatwierdzona
Nuvaxovid to nowa broń w walce z COVID-19. Europejska Agencja Leków 

dopuściła nową szczepionkę przeciw COVID-19 do obrotu na terenie Unii 
Europejskiej. Decyzja została podjęta 20 grudnia ubiegłego roku. Szcze-
pionkę wyprodukował amerykański koncern Novavax.

Jest to już piąta szcze-
pionka przeciw COVID-19, 
która będzie stosowana na 
terenie Europy. Nuvaxovid 
jest szczepionką białkową 
- zawiera białko S wirusa 
SARS-CoV-2, które zostało 
wytworzone w komórkach 
owadzich. Do wzmocnienia 
odpowiedzi immunologicznej 
szczepionka wykorzystuje 
adiuwant pochodzenia ro-
ślinnego oparty na saponi-
nie. Technologia białkowa 

jest stosowana w szczepion-
kach od dawna, co może 
przekonać osoby sceptycznie 
nastawione wobec bardziej 
współczesnej technologii 
na bazie mRNA. Badania 
przeprowadzone w Wielkiej 
Brytanii, Stanach Zjedno-
czonych i Meksyku wykazały 
około 90-procentową skutecz-
ność szczepionki Nuvaxovid 
w zapobieganiu objawowemu 
przebiegowi COVID-19. Na-
leży zaznaczyć, że badania 

te zostały przeprowadzone w 
okresie, gdy wśród populacji 
krążyły głównie warianty 
Alfa i Beta SARS-CoV-2, a 
dane na temat skuteczności 
szczepionki wobec innych 
wariantów takich jak Omi-
kron są ograniczone. Za-
obserwowane niepożądane 
objawy poszczepienne miały 
zwykle charakter łagodny lub 
umiarkowany i ustępowały w 
ciągu kilku dni. Odnotowy-
wano je częściej po podaniu 
drugiej dawki. Szczepionka 
Nuvaxovid jest przeznaczona 
dla osób od 18. roku życia. 
Podaje się ją w schemacie 
dwudawkowym, w odstępie 
co najmniej trzech tygodni. 
Nowa szczepionka prawdo-
podobnie będzie dostępna w 
Polsce od 21 lutego.

Przemysław Rutkowski

Rada przyjęła program profilaktyczny

Powalczą z rakiem płuc
Rada powiatu kwidzyńskiego jednogłośnie przyjęła 

uchwałę w sprawie programu dotyczącego wczesnego wy-
krywania raka płuca wśród mieszkańców. „Program poli-
tyki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród 
mieszkańców powiatu kwidzyńskiego na lata 2022-2025” 
ma pomóc w zatrzymaniu rosnącego poziomu zachorowań 
na nowotwór złośliwy oskrzela i płuca.

- Chcemy, aby mieszkańcy 
mogli skorzystać z badań, 
dzięki którym będzie można 
wykryć nowotwór na jego 
wczesnym etapie. Rak płuc 
od kilku lat jest dużym prob-
lemem. Liczba osób, które 
zapadają na nowotwór płuc 
w województwie pomorskim, 
a także w naszym powiecie 
rośnie. Na najbliższej sesji 
zaproponujemy radzie przy-
jęcie tego programu – mówił 
przed sesją  rady Jerzy Go-
dzik, starosta kwidzyński.

Program jest zgodny z re-
komendacją Prezesa Agencji 
Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji w spra-
wie zalecanych technologii 
medycznych, działań prze-
prowadzanych w ramach 
programów polityki zdro-
wotnej, w tym dotyczących 
wykrywania raka płuca. Z 
danych Krajowego Rejestru 
Nowotworów wynika, że w 
latach 2015-2018 największą 
liczbę zachorowań i zgonów 
związanych z nowotworami 

w powiecie kwidzyńskim 
zanotowano z powodu nowo-
tworu złośliwego oskrzela i 
płuca. Poza tym w powiecie, 
w latach 2009-2018, liczba 
zachorowań na raka płuca 
wzrosła o 35 proc., a liczba 
zgonów z tego powodu wzro-
sła o 10 proc. Na realizację 
programu powiat zamierza 
przeznaczyć 532 tys. zł. W 
tym roku planowane są wy-
datki w kwocie 169 tys. zł.

                                 (jk)
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Niepełnosprawni uczestnicy WTZ rywalizowali w bocce

Pierwszy taki warsztatowy turniej
Przez ponad tydzień niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację „Misericordia” w Górkach rywa-

lizowali w turnieju bocce. Z powodu pandemii zawody miały charakter zamknięty i rywalizowały w nich pracownie działające w warsztacie.
Uczestnicy warsztatu bio-

rą udział w wielu różnych 
zawodach organizowanych 
w ciągu roku nie tylko w 
powiecie kwidzyńskim, ale 
także poza nim. Pandemia 
znacznie ograniczyła moż-
liwości uczestniczenia w 
nich. Turnieje i konkursy 
organizowane w warsztacie 
pozwalają chociaż częścio-
wo zrekompensować brak 
możliwości rywalizacji poza 
warsztatem oraz poczuć at-
mosferę zawodów. Pierwsze 
miejsce zajęła reprezentacja 
pracowni ogrodniczo-gospo-
darczej, drugie miejsce zdo-
byli ex aequo uczestnicy pra-
cowni edukacyjno-stolarskiej 
oraz wikliniarskiej. Taką 
samą liczbę punktów uzyska-
li uczestnicy pracowni terapii 
życia codziennego oraz ar-
tystycznej, zajmując trzecie 
miejsce w turnieju. Dyplomy 
i nagrody dla zwycięzców 
oraz wszystkich uczestników 
turnieju wręczyli Kazimierz 
Gorlewicz, prezes Fundacji 
„Misericordia” oraz Bogdan 
Muchowski, kierownik War-
sztatu Terapii Zajęciowej w 
Górkach. Zawody przygoto-
wała Wanda Wierucka, re-
habilitantka w WTZ. Sędzią 
głównym był Łukasz Olszew-
ski. To pierwszy turniej bocce 
zorganizowany w warsztacie 
i już wiadomo, że nie ostatni.                                                                                            
                                       (jk)

Przez ponad tydzień niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację „Misericordia” w Górkach rywalizowali w turnieju bocce. Na zdjęciu: uczestnicy i organizatorzy turnieju.                                                             Zdjęcia:JK



                            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 
                                   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
                                         Świetlica przy ul. Hallera 5
                      od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 - 17.00
                                                  tel. 783 152 042 
                        e-mail: swietlica.hallera@mopskwidzyn.pl
                                        Świetlica przy ul. Miłosnej 1
                     od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 - 17.00
                                                 tel. 783 154 405, 
                           e-mail: swietlica.milosna@mopskwidzyn.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną powiatu kwi-
dzyńskiego. 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 swo-
bodnym 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 me-
dycznej. Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewnia dodatkowo system przyzywowy i przeciw-
pożarowy 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 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 wspoma-
gające zgodnie z obowiązującym standardem dla 180 mieszkańców. Opiekę zapewnia doświadczony 
zespół pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, fizjote-
rapeuci, 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 samorządu 
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 regular-
nie, w ramach 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
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Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki, wsparcie ubogich i bezdom-
nych, a także dożywianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z zadań realizo-
wanych 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 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 prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, szkoleniowej, 
prozdrowotnej, 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 aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie 
do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.  

        Placówki wsparcia dziennego w Kwidzynie



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, terapeutycznej, 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, jak 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 przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i 
znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną do 24. roku życia. Kierunki kształcenia z zajęciami praktycz-
nymi u lokalnych przedsiębiorców obejmują: 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. Zajęcia 
obejmują w szczególności: naukę nawiązywania kontaktów społecznych, komunikowanie się z otoczeniem 
– AAC, usprawnianie ruchowe ( integracja sensoryczna, fizjoterapia), wdrażanie do osiągania optymalnego 
poziomu samodzielności rozwijanie zainteresowania otoczeniem i wzmacnianie aktywności.

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 pomoc dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, w tym także 
dzieciom z ciężkimi zaburzeniami zdolności komunikowania się z otoczeniem. Świadczy wielodyscyplinarną po-
moc 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 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 Dziecalz 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 
zajmuje się 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

Dom Dziennej Opieki dla Seniorów - Silver Club
Do placówki przyjmowane są osoby poruszające się samodzielnie, ale także z trudnościami 

np. parkinsonizm, demencja czy Alzheimer. Seniorzy mają zapewnioną opiekę, terapię 
zajęciową, rehabilitację oraz spacery. Mogą także skorzystać z posiłków (dodatkowo płatne). 
Dom funkcjonuje w godz. 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

                       ul.Braterstwa Narodów 59 w Kwidzynie                     
                    Tel. 884 637 080, e-mail: biuro@silverclub.pl 
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Zdjęcia: Starostwo Powiatowe

Zbierano pieniądze na okulistykę dziecięcą

WOŚP zagrała w Gardei
Nie tylko w dużych miastach zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy. W tym roku zbiórka pieniędzy odbywała się pod hasłem „Przej-
rzyj na oczy”. Do zbiórki na zakup nowoczesnego sprzętu dla okulistyki 
dziecięcej przyłączyli się mieszkańcy gminy Gardeja.

Za sprawą Enduro Garde-
ja Team & Plandeki Gardeja 
przygotowano wiele atrakcji. 
Były pokazy sprzętu, w tym ma-
szyn rolnicznych. Nie zabrakło 
strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Kolejny rok dochód z 
myjni bezdotykowej w Gardei z 
tego dnia został przekazany do 
puszki WOŚP. Jak podają or-
ganizatorzy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy oddziały i 
pododdziały okulistyki dziecięcej 

oraz wydzielone łóżka dziecięce 
w oddziałach okulistyki dla do-
rosłych działają w 25 ośrodkach 
w 17 miastach Polski. W całym 
kraju są też poradnie okulistyki 
dziecięcej, które również wyma-
gają wyposażenia w nowoczesny 
sprzęt okulistyczny. 

- Rokrocznie na oddziałach 
okulistyki dziecięcej hospitalizo-
wanych jest kilkanaście tysięcy 
pacjentów. Jednymi z najczęst-
szych powodów, dla których 
dzieci trafiają do specjalistów 

z zakresu okulistyki, są - poza 
pogorszeniem ostrości wzroku 
- jaskra, zaćma, różnego rodzaju 
urazy, anomalie rozwojowe i 
nowotwory Wiele tych schorzeń 
wymaga wykonania zabiegów 
operacyjnych - w 2019 roku 
przeprowadzono ich ok. 650, z 
czego najwięcej, ponad 25%, sta-
nowiły operacje guzów - podaje 
Fundacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.           (op)

          Placówki Wsparcia Dziennego
         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
                             w Kwidzynie

                      Świetlica przy ul. Hallera 5
                      od poniedziałku do piątku 
                    czynna w godz. 11.30 - 17.00
                                 tel. 783 152 042 
     e-mail: swietlica.hallera@mopskwidzyn.pl

                   Świetlica przy ul. Miłosnej 1
                     od poniedziałku do piątku 
                   w godz. 11.30 - 17.00
                                tel. 783 154 405 
 e-mail: swietlica.milosna@mopskwidzyn.pl

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.p
www.fundacjamisericordia.plZdjęcia: organizatorzy


