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To już trzeci, w tym drugi przedświąteczny kiermasz wielkanocny, który nie odbędzie się z po-To już trzeci, w tym drugi przedświąteczny kiermasz wielkanocny, który nie odbędzie się z po-
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Papież Franciszek powiedział kiedyś, że gdy brakuje 
światła wszystko staje się niejasne, nie można odróżnić 
dobra od zła, drogi prowadzącej do celu od 

drogi, na której błądzimy bez kierun-
ku. Niech zatem Wielkanoc stanie się 
czasem, w którym dla każdego rozbłyś-
nie światło wskazując tylko właściwą 
drogę, pokazując kierunek ku szczęściu 

i spełnieniu. Niech ten wyjątkowy czas napełni wszystkie 
serca spokojem, radością i miłością, niech przyniesie wy-
tchnienie od codziennych trosk i nadzieję na lepszą przy-
szłość. Radosnych, pogodnych, a przede wszystkim zdro-
wych i bezpiecznych Świąt Wielkanocnych życzą: 
Zarząd i Rada Fundacji „Misericordia”, pracownicy i uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach. 

Zdrowych Świąt Wielkanocnych!Zdrowych Świąt Wielkanocnych!

Pierwsze dostawy w kwietniu?

Czwarta szczepionka zatwierdzonaCzwarta szczepionka zatwierdzona
Czwarta szczepionka przeciw Covid-19 została zatwierdzona przez Unię 

Europejską. 11 marca Europejska Agencja Leków dopuściła do użytku 
szczepionkę firmy Johnson & Johnson. Jest to już czwarta szczepionka, 
która będzie stosowana w Unii � wcześniej Europejska Agencja Leków 
zatwierdziła szczepionki firm Pfizer, Moderna oraz AstraZeneca.

Szczepionka firmy John-
son & Johnson jest szcze-
pionką wektorową � dzia-
ła na bazie niezdolnego 
do replikacji adenowirusa 
Ad26. Tę samą technologię 
wykorzystuje szczepionka 
przeciw gorączce Ebola oraz 
kandydaci na szczepionki 
przeciw wirusom Zika, syn-
cytialnemu wirusowi odde-
chowemu (RSV) oraz HIV. 
W odróżnieniu od stosowa-
nych do tej pory preparatów 

szczepionkę firmy Johnson 
& Johnson będzie podawać 
się w tylko jednej dawce. Po 
rozmrożeniu można przecho-
wywać ją w zwykłej lodówce 
w temperaturze od 2 do 8 
°C przez okres do 3 mie-
sięcy. Ogólną skuteczność 
tej szczepionki ocenia się 
na około 66%. Skuteczność 
w ochronie przed ciężkim 
przebiegiem choroby 14 dni 
po podaniu szczepionki oce-
nia się na około 76%, a 28 

dni po podaniu wartość ta 
rośnie do około 85%.

Według deklaracji produ-
centa Polska powinna do 
końca drugiego kwartału 
otrzymać około 2,5 miliona 
szczepionek, a pierwsze do-
stawy mogą dotrzeć do nas 
już w kwietniu. W sumie od 
firmy Johnson & Johnson 
do Polski ma trafić około 16 
milionów dawek.

Przemysław Rutkowski

Bus dla osób niepełnosprawnych

Nowe auto dla MOPSNowe auto dla MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwi-

dzynie ma nowy samochód do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Auto zostało kupione w 
ramach �Programu wyrównywania różnic 
między regionami� Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pro-
gram funkcjonuje od 2003 roku. Nowym po-
jazdem będą dowożone osoby niepełnospraw-
ne do placówek oświatowo-wychowawczych 
i środowiskowych domów samopomocy

Bus marki Mercedes może 
przewozić 19 osób niepełno-
sprawnych. Wyposażony jest 
w windę do transportu wózków 
inwalidzkich, szyny podłogo-
we do mocowania oraz pasy 
bezpieczeństwa dla osób na 
wózkach. Koszt pojazdu to 
ponad 313 tys. zł, w tym 189 
tys. zł to środki z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Samorząd 
miasta przeznaczył na zakup 
busa ponad 124 tys. zł. W 
ramach �Programu wyrówny-
wania różnic między regionami 
III�  dofinansowany został 
zakup wyposażenia do dwóch 
warsztatów terapii zajęciowej 

w Ryjewie i Kwidzynie. Dofi-
nansowanie, w kwocie 60 tys. 
zł, uzyskał także  Powiatowy 
Urząd Pracy w Kwidzynie. 
Pieniądze zostały przezna-
czone na refundację kosztów 
wyposażenia stanowiska pra-
cy osoby niepełnosprawnej. 
Dzięki środkom z programu 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie otrzymało 137 tys. zł 
na budowę windy oraz dostoso-
wanie łazienek do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w swojej 
siedzibie przy ul. Hallera w 
Kwidzynie. realizacja zadania 
została zakończona w grudniu 
ubiegłego roku.                 

                                      (jk)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ma nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.                                                                                  
                                                                                                               Fot. Urząd Miejski w Kwidzynie

Powiatowe Centrum Pomocy RodziniePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące funkcjonowania Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. W związku 
z obostrzeniami dotyczącymi zagrożenia koronawirusem osoby 
udające się do PCPR będą obsługiwane tylko w holu na parte-
rze budynku. Na parterze znajduje się biurko z zamontowanym 
dzwonkiem , za pomocą którego można przywołać pracownika. 
Przy wejściu do budynku jest zamontowana skrzynka poczto-
wa, do której należy wrzucać korespondencję. Pracownicy będą 
wykonywać swoje obowiązki w formie rotacyjnej, pozostając w 
kontakcie z klientami w formie telefonicznej oraz mailowej oraz 
przez platformę ePUAP. Poza tym Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia składanie wniosków 
drogą elektroniczną poprzez  System Obsługi Wsparcia (SOW), 
który działa od początku bieżącego roku. Korzystanie z systemu 
jest nieodpłatne. Elektroniczny wniosek np. dotyczący dofinan-
sowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych można złożyć 
w każdym dniu. System działa 24 godziny na dobę, 365 dni w 
roku. Potrzebny jest jedynie dostęp do internetu. System działa 
pod adresem: ww.sow.pfron.org.plww.sow.pfron.org.pl
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Pandemia dyktuje warunki

Kiermasz odwołanyKiermasz odwołany
To już trzeci, w tym drugi przedświąteczny kiermasz wielka-

nocny, który nie odbędzie się z powodu pandemii. Organizatorem 
kiermaszów od ponad 20 lat jest kwidzyński Warsztat Terapii Za-
jęciowej, prowadzony przez Fundację �Misericordia�. W ubiegłym 
roku odwołany został zarówno kiermasz organizowany przed 
Wielkanocą, jak i przed świętami Bożego Narodzenia.

- Sądziliśmy, że sytua-
cja związana z pandemią 
pozwoli nam zorganizo-
wać kiermasz wyrobów 
wykonanych podczas zajęć 
prowadzonych dla niepeł-
nosprawnych mieszkańców 
naszego powiatu, ale od 
2 listopada, na podstawie 
decyzji wojewody pomor-
skiego, działalność warszta-
tów terapii zajęciowej jest 
zawieszona do odwołania. 

Ostatni, gwałtowny wzrost 
zakażeń spowodował, że nie 
możemy w żadnej bezpiecz-
nej formie zorganizować 
kiermasz. Mam nadzieję, 
że to już ostatni raz, gdy 
odwołujemy go z powodu 
pandemii i będziemy mogli 
nasze wyroby zaprezen-
tować podczas kiermaszu 
przed tegorocznymi świę-
tami Bożego Narodzenia 
- mówi Bogdan Muchowski, 

kierownik Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Kwidzynie, 
z siedzibą w Górkach. 

Kiermasz to nie tylko 
sprzedaż wyrobów wyko-
nanych podczas terapii za-
jęciowej, ale także okazja do 
promocji i prezentacji form 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej prowadzonej w 
warsztacie dla niepełno-
sprawnych mieszkańców 
powiatu kwidzyńskiego. 
Cały dochód ze sprzeda-
ży był przeznaczany na 
rehabilitację uczestników 
warsztatu. Współorganiza-
torem kiermaszów od kilku 
lat było Centrum Handlowe 
�Liwa�, które także musi 
zmagać się z ograniczenia-
mi związanymi z pandemią. 
Siedziba kwidzyńskiego 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej znajduje się w zabytko-
wym dworku w Górkach, w 
gminie Kwidzyn. Od stycz-
nia 2004 roku prowadzi go 
kwidzyńska Fundacja �Mi-
sericordia�. Podczas zajęć 
niepełnosprawni mieszkań-
cy powiatu kwidzyńskiego 
zdobywają wiele umiejęt-
ności, które przydają się 
w życiu codziennym, ale 
przede wszystkim w przy-
szłej pracy zawodowej. W 
Warsztacie funkcjonuje 
dziewięć specjalistycznych 
pracowni. W zajęciach tera-
peutycznych uczestniczy 47 
niepełnosprawnych osób.    
                                    (jk)

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

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

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Gór-
kach zaprasza do kupowania ozdób świątecznych wykonanych 

podczas terapii zajęciowej. Po wcześniejszym, 
telefonicznym umówieniu się (tel. 55 279 35 64) 
zamówione wyroby będzie można odbierać, z za-
chowaniem reżimu sanitarnego, od poniedziałku 

do piątku, w godz. 8.00-14.00.

Cały dochód 
ze sprzeda-
ży jest prze-

znaczany 
na re-
habi-

litację zawodową i społeczną 
niepełnosprawnych uczest-
ników warsztatu. Z powodu 
pandemii tradycyjny, przed-
świąteczny kiermasz wielka-
nocny, organizowany przez 

warsztat, nie może odbyć się 
w tradycyjnej formie. Współ-
organizatorem kiermaszów 
od kilku lat było Centrum 
Handlowe �Liwa�. 

                                   (op)

Kup świąteczne ozdobyKup świąteczne ozdoby

To już trzeci, w tym drugi przedświąteczny kiermasz wielkanocny, który nie odbędzie się z powodu pandemii. Organizatorem kiermaszów od ponad 20 lat jest kwi-
dzyński Warsztat Terapii Zajęciowej, prowadzony przez Fundację �Misericordia�.                                                                                        Zdjęcia. archiwum

Kiermasz to nie tylko sprzedaż wyrobów wykonanych podczas terapii zajęciowej, ale także okazja do 
promocji i prezentacji form rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzonej w warsztacie dla niepełno-
sprawnych mieszkańców powiatu kwidzyńskiego. 
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Dyżury i zajęcia zawieszone

Zachęcają do szczepieńZachęcają do szczepień
Do końca kwietnia zawieszone zostały dyżury pełnione 

przez członków zarządu Stowarzyszenia Seniorzy 50+. Sie-
dziba organizacji mieści się w budynku przy placu Plebiscy-
towym. Z powodu pandemii wstrzymane zostały także inne 
zajęcia organizowane dla seniorów.

- Niestety z powodu pan-
demii zawieszamy pełnienie 
dyżurów. Już wcześniej 
zawiesiliśmy zajęcia gim-
nastyczne w basenie oraz 
gimnastykę rozciągającą 
dla naszych seniorów. To 
kolejny, bardzo trudny rok 
dla naszej organizacji. Z po-
wodu koronawirusa musi-
my ograniczać działalność. 
Nie poddajemy się jednak. 
Wierzymy, że wszystko wró-
ci do normalności i nadal 
będziemy aktywnie działać 
na rzecz naszych seniorów. 
Zachęcamy też wszystkich 
seniorów do szczepień. Tyl-
ko w ten sposób uchronimy 
się przed poważnymi skut-
kami zakażenia, a także 
ograniczymy rozprzestrze-
nianie się wirusa. W imie-
niu zarządu i wszystkich 
członków naszej organizacji 
życzę seniorom w całym 
powiecie kwidzyńskim ra-
dosnych, spokojnych, spę-
dzonych w gronie rodziny 
i przede wszystkim zdro-
wych Świąt Wielkanocnych 
- mówi  Ewa Stec, prezes 
Stowarzyszenia Seniorzy 
50+ w Kwidzynie. 

Organizacja zrzesza ok. 
200 osób. Seniorzy bar-
dzo aktywnie działają na 
rzecz mieszkańców miasta 
i powiatu kwidzyńskiego, 
organizując wiele różnych 
spotkań, zajęć rekreacyj-
nych oraz imprez. Członko-

- W imieniu zarządu i wszystkich członków naszej organizacji życzę seniorom w całym powiecie kwidzyńskim 
radosnych, spokojnych, spędzonych w gronie rodziny i przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych 
- mówi  Ewa Stec, prezes Stowarzyszenia Seniorzy 50+ w Kwidzynie.                              Fot. archiwum

wie stowarzyszenia czynnie 
angażują się między innymi 
w działania Kwidzyńskiej 
Rady Seniorów i Powiślań-
skiej Lokalnej Grupy Dzia-
łania. Ewa Stec, prezes 
Stowarzyszenia Seniorzy 
50+, jest członkiem Powia-
towej Społecznej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych. 
W tym roku stowarzysze-

nie planuje między inny-
mi zorganizowanie takich 
imprez, jak �Przy ognisku 
o powiecie kwidzyńskim  
- spotkania międzypoko-
leniowe� i �Roztańczony 
senior�. Zarząd organizacji 
ma nadzieję, że uda się je 
zorganizować. 

                                 (jk)

Pościeli, ręczniki oraz środki medyczne

Dary Joannitów dla DPSDary Joannitów dla DPS
Nowe komplety pościeli, ręczniki oraz środki medyczne to 

niektóre z darów zakonu joannitów dla mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Dary zebrał i przygotował 
dr Christian Meyl, który od wielu lat pomaga mieszkańcom 
miasta nie tylko jako przedstawiciel zakonu, ale także jako 
osoba prywatna. To kolejne w tym roku wsparcie dla kwi-
dzyńskiego DPS od zakonu joannitów. 

Dary odebrały Joanna 
Stasińska, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie oraz Krystyna Cho-
dara, kierownik Działu Opie-
kuńczo-Terapeutycznego w 
kwidzyńskim DPS. 

- Wśród ofiarowanych na-
szym mieszkańcom rzeczy 
znajdują się między inny-
mi nowe komplety pościeli, 
ręczniki, kapcie, skarpety, 
rajstopy, spodnie, pieluchy, 
wkładki oraz opatrunkowe 

środki medyczne. Ubrania 
i kapcie zostały rozdane 
mieszkańcom od razu, co 
sprawiło im dużą radość. 
Pozostałe rzeczy trafiły do 
naszego magazynu i będą 
używane według potrzeb. 
Dostarczone rzeczy z pew-
nością się nam przydadzą. Za 
pomoc, którą otrzymujemy 
od Zakonu Joannitów, za 
pośrednictwem dr Christia-
na Meyla, jesteśmy bardzo 
wdzięczni - podkreśla Jo-
anna Stasińska, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie.

Dr Christian Meyl, z zawo-
du lekarz, w 2018 roku został 
Honorowym Obywatelem 
miasta Kwidzyna. Zakon 
Joannitów razem z samorzą-
dem miasta i przy współpra-
cy Towarzystwa Kulturalne-
go Mniejszości Niemieckiej 
�Ojczyzna� prowadzi stację 
socjalną, która pomaga mię-
dzy innymi osobom starszym, 
obłożnie chorym oraz niepeł-
nosprawnym. Potrzebujący 
mieszkańcy mogą korzystać 
z usług apteki funkcjonującej 
w jej ramach, zaopatrując się 
w bezpłatne leki. 

                                   (jk)

To kolejne w tym roku wsparcie dla kwidzyńskiego DPS od zakonu joannitów. Na zdjęciu: Joanna Stasińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
przy darach dostarczonych przez joannitów.                                                                                                                                       Zdjęcia: DPS w Kwidzynie

- Dary odebrały Joanna Stasińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz Krystyna Chodara, 
kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w kwidzyńskim DPS.

Mimo pandemii członkowie Stowarzyszenia �Seniorzy 50+� staraja sie organizować różne spotkania zachowując wszelkie środki ostrożności.                
                                                                                                                                                                                                                Fot. Roman Wiśniewski
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Świąteczne podarunki dla uczestników WTZ

Zajączek w siedzibie Zajączek w siedzibie WTZWTZ
Zajączek nie zapomniał o uczestnikach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą 

w Górkach. Mimo zawieszenia działalności pracownicy warsztatu prowadzonego przez Fun-
dację �Misericordia� przygotowali dla wszystkich paczki. 

Z powodu pandemii nie 
można było spotkać się pod-

Zajączek nie zapomniał o uczestnikach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach. Mimo zawieszenia działalności pracownicy warsztatu prowadzonego przez Fundację �Misericordia� przygotowali 
dla wszystkich paczki.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zdjęcia: JK

czas tradycyjnego śniadania 
w siedzibie warsztatu, dlate-

go z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących obostrzeń 
sanitarnych każdy mógł ode-
brać paczkę samodzielnie. 
Do osób, które z różnych 
przyczyn nie mogły odebrać 
paczki osobiście, paczki zo-
stały dowiezione. To już 

drugie Święta Wielkanocne 
podczas których uczestnicy, 
wolontariusze i pracownicy 
kwidzyńskiego warsztatu 
nie mogą się spotkać przy 
wielkanocnym stole. 

                                   (jk)

Osoby przebywające w kwarantannie mogą uzyskać pomoc 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 
Dzwoniąc można pod numery telefonów: 55 646 18 00 i 55 279 
99 15 w godzinach od 7.00-15.00. Można także wysłać wiado-
mość pocztą elektroniczną na adres psycholog@pcprkwidzyn.
pl, podając swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu. W tytule 
wiadomości należy wpisać: �pomoc psychologiczna�. Psycho-
log skontaktuje się najszybciej jak to będzie możliwe. 

Pomoc dla osób w kwarantannie

Osoby niepełnosprawne, 
które mają trudności w 
samodzielnym dotarciu do 
punktów szczepień przeciw-
ko wirusowi SARS-CoV-2 
mogą skorzystać z moż-
liwości dojazdu. Trans-
port przeznaczony jest dla 
osób posiadających aktu-
alne orzeczenie o niepeł-
nosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub 
N (niezależnie od wieku).
Dowiezienie może doty-
czyć osób starszych, które 
nie mają własnego środka 
transportu i nie posiadają 
bezpośredniego połącze-
nia komunikacji lokalnej 
z miejsca zamieszkania do 
punktu szczepień. Osoby, 
które z uwagi na wiek czy 
niepełnosprawność nie są w 
stanie dostać się do punktu 
szczepień, po uzyskaniu 
terminu szczepienia po-
winny skontaktować się z 
gminnym koordynatorem 
do spraw szczepień. Oso-

ba taka składa wówczas 
oświadczenie o braku moż-
liwości samodzielnego do-
tarcia do punktu szczepień 
lub o posiadaniu orzeczenia 
o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności (pacjent może 
zostać poproszony przez 
gminę o okazanie takiego 
orzeczenia). Poza tym osoba 
taka może wyrazić zgodę na 
przekazanie przez personel 
medyczny koordynatorowi 
gminnemu do spraw szcze-
pień informacji o miejscu, 
dacie i godzinie szczepienia. 
Jeśli taka zgoda nie zosta-
nie udzielona, to osoba, 
które nie może samodzielnie 
dotrzeć do punktu szcze-
pienia musi samodzielnie 
zadzwonić do koordynatora 
gminnego w sprawie organi-
zacji transportu do punktu 
szczepień. Dane osobowe 
przekazywane są dobro-
wolnie, ale ich niepodanie 
może skutkować odmową 
świadczenia. 

          Urząd Miejski w Kwidzynie
                   Tel. 783 882 500, 
poniedziałek � piątek, w godz. 7.00-15.00
            Urząd Gminy Kwidzyn
                 Tel. 55 261 41 56, 
poniedziałek, wtorek i czwartek, w godz. 7.00 
-15.00, środa w godz. 7.00-16.00 i piątek 
w godz. 7.00 - 14.00
     Urząd Miasta i Gminy Prabuty
       Tel. 55 262 41 43 lub 55 262 41 76,
 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz.
 7.30-15.30 i piątek w godz. 7.30-14.00
              Urząd Gminy Ryjewo
                  Tel. 55 277 42 70,
 poniedziałek, wtorek i czwartek, w godz. 7.30 
 - 15.30, środaw godz. 7.30 - 17.00 i piątek
 w godz. 7.30-14.00.
             Urząd Gminy Sadlinki
                 Tel. 789 387 461, 
poniedziałek, wtorek i czwartek w godz.
 7.15 - 15.15,  środa w godz. 7.00 - 16.00
 i piątek w godz. 7.15 - 14.15
             Urząd Gminy Gardeja
     Tel. 55 275 14 11 lub 535 351 445,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30
Na stronie internetowej: www.gdansk.uw.gov.pl 

na bieżąco publikowane są aktualne informacje 
dotyczące Narodowego Programu Szczepień.

Infolinie gminne dotyczące szczepień

Dowozy osób niepełnosprawnych na szczepienie



                            ul. Hallera 5ul. Hallera 5
     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00     Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
              e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm               e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                      pcprkwidzyn@o2.pl                        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 KatolickichStowarzyszenie Rodzin Katolickich
                                                        82-500 Kwidzyn                                                         82-500 Kwidzyn 
                                              ul. Braterstwa Narodów 59                                               ul. Braterstwa Narodów 59 
                                                      tel. 55 279 70 13                                                      tel. 55 279 70 13
                                              e-mail: srk.swietlice@wp.pl                                              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� Dom Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze� 
                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14                       82-420 Ryjewo, ul. Słoneczna 14
                     tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57                      tel./faks: (55) 277 42 36, 277 42 57 
         www.dpsryjewo.pl         www.dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl, e-mail: dom@dpsryjewo.pl

           Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
                82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18                82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
                tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67                 tel. (55) 279 37 21; faks (55) 279 38 67 
             www.dpskwidzyn.pl, e-mail: dom@dpskwidzyn.pl             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, Malbork,  ul. Armii Krajowej 70ul. Armii Krajowej 70
                                                                                                      55 247 26 96 i 55 272 80 8055 247 26 96 i 55 272 80 80
                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl                                             orzecznictwo1@poczta.onet.pl
IInteresanci przyjmowani są od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8.00 do 15.00. nteresanci 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 20Miejsko-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 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 Ryjewie, ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82Gminny 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 26Miejski 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 47Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

Ośrodki pomocy społecznej

                                            ul. Grudziądzka 8ul. Grudziądzka 8
                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89                                Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl                                       e-mail: ppp@pppkwidzyn.pl
                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl                                        dyrektor@pppkwidzyn.pl
                                            Filia w Prabutach                                            Filia w Prabutach
                                  ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16                                  ul. Reymonta 1, tel. 55 278 21 16

Dyżury 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 59ul. Braterstwa Narodów 59
                                                      82-500 Kwidzyn                                                      82-500 Kwidzyn
                          tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)                          tel. 730 884 539 (czynny w godzinach dyżuru OIK)
                                      tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)                                      tel. 55 629 18 18 (czynny całodobowo)
                                         e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl                                         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, Tel. 55 277 42 36 wew. 211, 
      e-mail: dom@dpsryjewo.ple-mail: dom@dpsryjewo.pl

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

www.fundacjamisericordia.pl 31.03.21 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 00tel. 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�Stowarzyszenie Pomocy Społecznej �Słoneczne Wzgórze�
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Słoneczna 18, 
                           82-420 Ryjewo                           82-420 Ryjewo
           tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57            tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57 
             www.sps.ryjewo.fm.interia.pl             www.sps.ryjewo.fm.interia.pl

                    Fundacja �Misericordia� Fundacja �Misericordia� 
Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 KwidzynWarsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                            tel./fax: 55 279 3564                            tel./fax: 55 279 3564
                                  www.fundacjamisericordia.plwww.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 18aul. Warszawska 18a
                             tel. 55 646 44 04                             tel. 55 646 44 04

              Stowarzyszenie Klub AbstynentaStowarzyszenie Klub Abstynenta
           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10           82-500 Kwidzyn, ul. Odrowskiego 10
tel. 55 261-08-46, w godz. 16.00 - 20.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt)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-Stowarzyszenie Klub Abstynenta, to promowanie abstynencji w życiu codziennym, spę-
dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja dzanie wolnego czasu, odpoczynek i zabawa bez alkoholu. To także edukacja oraz informacja 
z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, z zakresu uzależnień od alkoholu, współpraca z wszelkimi środowiskami i organizacjami, 
instytucjami, w zakresie profilaktyki alkoholowej. 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 95Telefon i faks: 55 277 16 95
      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl      e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl                 www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

                               ul. Ogrodowa 6 ul. Ogrodowa 6          
          Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
         www.soswkwidzyn.edupage.org         www.soswkwidzyn.edupage.org
       e-mail: sekretariat@spdpkwidzyn.pl       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:Domy dla Dzieci:
                                                    Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w KwidzynieDom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                       Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie                       Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie
                          tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja)                           tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) 

i 55 279 33 47 (pokój pracowników socjalnych).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 �w. 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 ul. Malborska 18 
             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)             tel. 55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê)

Hospicjum Kwidzyńskie św. Wojciecha

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

                     ul. Grudzi¹dzka 6ul. Grudzi¹dzka 6
                       tel. 55 646 16 26                       tel. 55 646 16 26

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

Ośrodki adopcyjne

Ośrodek Adopcyjny w GdańskuOśrodek Adopcyjny w Gdańsku  
ul. Hallera 14, ul. Hallera 14, 

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

ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, 
tel. 58 511 03 75tel. 58 511 03 75

www.fundacjamisericordia.pl 31.03.21 VII

       82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 1882-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18
Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim Informacja i rekrutacja uczestników w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy 
       ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26       ul. Grudziądzkiej 6. Tel. 55 646 16 26

Dzienny Dom Pobytu „Senior +”

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

Informator - niepełnosprawność, pomoc społeczna
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Sposób na radzenie sobie ze skutkami pandemii

Pięć gier komputerowych, które mogą złagodzić stresPięć gier komputerowych, które mogą złagodzić stres
Pandemia Covid-19 jest stresująca dla nas wszystkich. Dobrym sposobem na walkę ze stresem mogą być gry komputerowe. Warto wybrać takie przy 

których można się zrelaksować - bez presji, z niewymagającą rozgrywką i z pięknym światem. Oto wybrane przykłady takich gier.

Euro Truck Simulator 2,
American Truck Simulator
Stworzone przez czeskie 

studio SCS Software gry Euro 
Truck Simulator i American 
Truck Simulator są symula-
torami kierowcy ciężarówki. 
Jak sugerują nazwy gier, ich 
akcja toczy się odpowiednio 
w Europie i Stanach Zjedno-
czonych. Gracz ma za zadanie 
przewożenie różnych ładunków 
- często podróżując przez kilka 
krajów. Na początku gry gracz 
nie ma własnej ciężarówki i 
musi przyjmować zlecenia od 
różnych firm, które udostępnia-
ją swoje ciężarówki i pokrywają 
wydatki na paliwo i opłaty dro-
gowe. Za zarobione pieniądze 
gracz może rozwijać własną 
firmę przewozową kupując 
własne ciężarówki oraz garaże 
i zatrudniając kierowców. W 
miarę postępów w grze gracz 
otrzymuje punkty umiejętności, 

które może wydać na możli-
wość przewożenia cenniejszych 
towarów na dłuższych dystan-
sach, możliwość przewożenia 
towarów niebezpiecznych oraz 
rozwijanie umiejętności ecodri-
vingu, aby zmniejszyć zużycie 
paliwa. Stopień realizmu gier 
można dostosować do własnych 
upodobań. Świat obu gier oczy-

wiście ma mniejszą skalę niż 
w rzeczywistości, ponieważ w 
przeciwnym razie ukończenie 
nawet jednego zlecenia mogło-
by potrwać wiele godzin. Do 

sterowania oprócz klawiatury, 
myszy lub kontrolera można 
korzystać z takich akcesoriów 
jak kierownice, pedały i skrzy-
nie biegów. Obie gry kosztują 
po około 70 zł.

       House Flipper
Gra House Flipper została 

stworzona przez polskie stu-
dio Empyrean. Wcielamy się 

w niej we właściciela firmy 
remontowej. Gracz wykonu-
je różne zlecenia, takie jak 
sprzątanie, malowanie ścian, 
układanie płytek ściennych i 

podłogowych, montaż urządzeń 
sanitarnych, wyburzanie ścian 
i urządzanie wnętrz zgodnie z 
życzeniami klientów. Zlecenia 
można wykonywać częściowo 
kosztem mniejszego wynagro-
dzenia. Gracz w miarę wykony-
wania prac otrzymuje punkty 
umiejętności, których wydanie 
umożliwia wykonywanie po-
szczególnych prac szybciej i 
efektywniej. Po zarobieniu 
odpowiedniej ilości pieniędzy 
gracz może kupować opuszczo-
ne i zaniedbane domy, które 
może wyremontować i sprze-
dać z zyskiem albo zatrzymać 
i urządzić według własnego 
uznania. Grę można kupić za 
około 70 zł. Za dodatkowe 50 zł 
można kupić rozszerzenie, któ-
re dodaje możliwość wykonywa-
nia prac ogrodowych, takich jak 
koszenie trawników, sadzenie 
roślin i ścinanie drzew.

           Minecraft
Stworzona przez szwedzkie 

studio Mojang gra Minecraft 
osiągnęła ogromny sukces. 
Obecnie jest najlepiej sprzeda-
jącą się grą na świecie - sprze-
dano już ponad 200 milionów 
kopii. Gracz zostaje umiesz-
czony w losowo generowanym 
świecie zbudowanym z bloków 
- głównie sześcianów o wielko-
ści jednego metra sześciennego. 
Bloki można budować, nisz-
czyć i wytwarzać z nich inne 
bloki oraz różne przedmioty. 
Ważnym elementem gry jest 
tryb kreatywny, który daje 
graczowi nieograniczony dostęp 
do prawie wszystkich bloków i 
przedmiotów w grze, umożliwia 
latanie i uniemożliwia śmierć. 
W tym trybie gracz nie musi 
martwić się o przetrwanie i 
może skupić się na tworzeniu i 
kształtowaniu świata. Społecz-
ność graczy w świecie bloków 
stworzyła imponujące kreacje 
takie jak miasta, podziemne 
budowle, rekonstrukcje po-

pularnych zabytków, a nawet 
proste działające komputery. 
Gracze mogą grać z innymi 
osobami w sieci lokalnej lub 
przez internet. Minecraft jest 
grą wieloplatformową - oprócz 
komputerów możną ją znaleźć 

na wszystkich popularnych 
konsolach i urządzeniach mo-
bilnych. Gra kosztuje około 100 
zł w wersji na komputery i na 
konsole, a w wersji na urządze-
nia mobilne około 30 zł.

Satisfactory lub Factorio
Kolejne szwedzkie studio - 

tym razem Coffee Stain Studios 
- stworzyło grę Satisfactory. W 
tej grze gracz zostaje wysłany 
na obcą planetę, a jego zada-
niem jest zbudowanie windy 
kosmicznej i wysyłanie przy jej 
użyciu skomplikowanych kom-
ponentów do użycia w projekcie 
prowadzonym przez korporację, 
w której zatrudniona jest po-
stać gracza. Głównymi cechami 
gry są budowanie fabryk i 
automatyzacja. Na początku 
gracz musi wydobywać surowce 
i tworzyć przedmioty ręcznie, 
ale wkrótce uzyskuje dostęp do 
pierwszych maszyn takich jak 
taśmociągi, maszyny górnicze i 
spalarnie biomasy służące jako 
źródło zasilania fabryki. Wy-
syłając komponenty do swojej 

korporacji i badając zebrane 
surowce gracz uzyskuje dostęp 
do coraz bardziej zaawanso-
wanych technologii takich jak 
pojazdy, elektrownie węglowe, 

rurociągi do transportu cieczy i 
gazów, rafinerie ropy naftowej, 
elektryczna kolej jednoszynowa 
i elektrownie jądrowe. Możliwa 
jest gra w kilka osób za pośred-
nictwem Internetu. Gra jest 
w fazie wczesnego dostępu, co 

oznacza, że można ją wypróbo-
wać mimo że jeszcze nie jest 
ukończona. Twórcy wciąż doda-
ją nową zawartość, naprawiają 
błędy i pracują nad wydajnoś-
cią. Cena gry wynosi około 100 
zł. Alternatywą dla Satisfactory 
może być gra Factorio stworzo-
na przez czeskie studio Wube 
Software. W odróżnieniu od 
Satisfactory, która jest grą 
trójwymiarową z widokiem 
pierwszej osoby, Factorio jest 
grą dwuwymiarową z widokiem 
z góry. Świat w Factorio jest 
generowany losowo, podczas 
gdy świat w Satisfactory został 
stworzony ręcznie. Factorio ma 
też niższe wymagania sprzęto-
we niż Satisfactory i również 
oferuje grę wieloosobową. Gra 
kosztuje 70 zł.

      Stardew Valley
Stworzona przez amery-

kańskiego programistę Erica 
Barone�a gra Stardew Valley 
jest symulatorem życia na far-
mie inspirowanym głównie se-
rią Harvest Moon. Bohater gry 

otrzymuje w spadku po dziadku 
farmę, do której przeprowadza 
się, aby uciec od pracy w kor-
poracji. Na farmie gracz może 
uprawiać rośliny i hodować 
zwierzęta. Gracz może również 
rozmawiać i nawiązywać więź 
z mieszkańcami miasteczka, 
a także wziąć ślub i założyć 
rodzinę. To nie wszystko co 
oferuje gra - możliwe jest także 
m.in. łowienie ryb, gotowanie, 
udział w festiwalach i zejście do 
jaskiń, w których można wal-
czyć z potworami i wydobywać 
minerały. W Stardew Valley 
można grać w pojedynkę lub z 
maksymalnie trzema innymi 
osobami - lokalnie lub przez 
internet. Gra jest dostępna 
na komputerach, konsolach 
i urządzeniach mobilnych. 
Kosztuje około 50 zł w wersji na 
komputery i konsole. Użytkow-
nicy urządzeń mobilnych mogą 
kupić ją za około 25 zł.

  Przemysław Rutkowski

Stworzone przez czeskie studio SCS Software gry Euro Truck Simulator i American Truck Simulator są symulatorami kierowcy ciężarówki.  
Fot. www.store.steampowered.com

Szwedzkie studio Coffee Stain Studios stworzyło grę Satisfactory.                                                                                                   www.minecraft.fandom.com

Stworzona przez amerykańskiego programistę Erica Barone�a gra Stardew Valley jest symulatorem życia 
na farmie inspirowanym głównie serią Harvest Moon.                                           www.mobygames.com

Stworzona przez szwedzkie studio Mojang gra Minecraft osiągnęła ogromny sukces. Obecnie jest najlepiej 
sprzedającą się grą na świecie.                                                                      www.minecraft.fandom.com

Gra House Flipper została stworzona przez polskie studio Empyrean. Wcielamy się w niej we właściciela 
firmy remontowej.                                                                                          www.steamcommunity.com
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