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Gmina Kwidzyn. Zapraszamy do pałacu

CENTRUM REHABILITACJI
OFICJALNIE OTWARTE

W NUMERZE

Najlepsi
w Polsce
El¿bieta Pi³kowska i Wies³aw Nowakowski z Kwidzyna zostali niepe³nosprawnymi mistrzami Polski w regatach ¿eglarskich. Pokonali oni
trzynacie za³óg, które startowa³y w zawodach w Gi¿ycku. Dla Eli by³y to pierwsze
tej rangi zawody i od razu
ogromny sukces. Organizatorem zawodów by³ Polski
Zwi¹zek ¯eglarzy Niepe³nosprawnych.
Zwyciêzcy myl¹ ju¿ o kolejnych zmaganiach z wiatrem i innymi ¿eglarzami.
Czytaj na str
str.. II

Prawo jazdy
dla wszystkich

David Bailey, (od prawej) wiceprezydent International Paper w Europie, Jerzy Majewski, prezes International Paper Kwidzyn S.A.,
Bogdan Muchowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej, Ma³gorzata Barganowska z International Paper i Aleksandra Lasecka,
instruktorka pracowni plastycznej z uczestnikami zajêæ.
Fot. Jacek Kluczkowski

- To udany projekt, przyk³ad partnerstwa prywatnopublicznego, kolejnego w naszym miecie i powiecie z
udzia³em International Paper. Uratowalimy wspólnie
zabytek, zachowamy na zawsze pamiêæ o jego polskoci
i co najwa¿niejsze ofiarujemy to miejsce osobom niepe³nosprawnym - powiedzia³
Kazimierz Gorlewicz, prezes
Fundacji Misericordia, podczas uroczystego otwarcia
Centrum Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych w Górkach. Ju¿ wiosn¹ ropoczêto
pierwsze zajêcia w Warsztatcie Terapii Zajêciowej, prowadzonym przez kwidzyñsk¹
Fundacjê Misericordia. Wyposa¿anie pracowni i prace
wykoñczeniowe trwa³y jednak
przez ca³e wakacje. W ceremonii otwarcia uczestniczyli
miêdzy innymi David Bailey,
honorowy obywatel miasta

Kwidzyna oraz wiceprezydent
International Paper na Europê rodkowo-Wschodni¹,
Jerzy Majewski, prezes International Paper Kwidzyn S.A.,
Danuta Grodzicka-Kozak,
prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska,
Leszek Czarnobaj, starosta
kwidzyñski, Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna
i Edmund Wierzba, wójt gminy Kwidzyn. Gociem wyj¹tkowym by³ Ryszard Zamojski, wnuk dawnego w³aciciela zabytkowego dworku.
Budowa CRON trwa³a ponad dwa lata. To jedyny taki
orodek w województwie pomorskim. Najwiêcej pieniêdzy na inwestycjê przekaza³a Fundacja Opiekuñcza International Paper Kwidzyn,
ok. 2 mln z³. 660 tys. z³ przekaza³ Urz¹d Marsza³kowski
w Gdañsku ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabi-

litacji Osób Niepe³nosprawnych. Z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska, samorz¹d powiatu przeznaczy³
170 tys. z³. Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
przyzna³ na budowê 140 tys.
z³. Samorz¹du Kwidzyna
przeznaczy³ na odbudowê zabytkowego dworu 160 tys. z³.
Inwestycjê wspar³ równie¿
samorz¹d gminy Kwidzyn.
Koszt budowy centrum wyniós³ ponad 3,2 mln z³.
David Bailey, wiceprezydent International Paper na
Europê rodkowo-Wschodni¹, podkreli³, ¿e z Kwidzynem zwi¹zany jest ju¿ prawie piêtnacie lat.
- Dla mnie to ogromna
przyjemnoæ byæ tutaj i widzieæ jak miasto wzrasta w
si³ê. Dla International Paper
bardzo wa¿nym zadaniem
jest wspieranie spo³ecznoci
lokalnej. Chcia³bym podziê-

kowaæ wszystkim mieszkañcom oraz wolontariuszom,
którzy byli zaanga¿owani w
ten projekt - mówi David
Bailey.
Jerzy Kozdroñ, radny sejmiku województwa pomorskigo, który podczas uroczystoci reprezentowa³ Jana
Koz³owskiego, marsza³ka
woewództwa pomorskiego
stwierdzi³, ¿e nie uda³oby siê
zbudowaæ centrum bez International Paper.
- To otwarte, gor¹ce serca
tych ludzi spowodowa³y, ¿e ta
inicjatywa mia³a szansê na
realizacjê. Nasi s¹siedzi czêsto nas pytaj¹, dlaczego my
tak bardzo lubimy Amerykanów. Ano za to w³anie, ¿e dostrzegaj¹ problemy spo³ecznoci lokalnej - mówi Jerzy
Kozdroñ.
(jk)
Czytaj na str. III

Osoby niepe³nosprawne
skar¿¹ siê, ¿e maj¹ problem
ze znalezieniem orodka
szkolenia kierowców, który
by³by w stanie podj¹æ siê
nauki jazdy. Ewentulany
zakup samochodu nale¿y
skonsultowaæ z odpowiednim serwisem.
Fachowcy podpowiedz¹,
czy okrelony pojazd nadaje siê do adaptacji na potrzeby osoby niepe³nosprawnej. Podpowiadamy tak¿e,
gdzie mo¿na zrealizowaæ
marzenia o samodzielnym
prowadzeniu samochodu.
Czytaj na str.VI

Opiekuńcza
fundacja
Powsta³a dok³adnie pierwszego stycznia 1995 roku. Ma
zasiêg ogólnokrajowy, ale zajmuje siê przede wszystkim
problemami mieszkañców
Kwidzyna i okolicznych miejscowoci. Fundacja Opiekuñcza International Paper Kwidzyn S.A. finansuje ca³y proces leczenia oraz rehabilitacji. Kupuje niezbêdny sprzêt
medyczny, implanty oraz protezy. Tylko w ubieg³ym roku
o pomoc do fundacji zwróci³o
siê ponad 1700 osób i instytucji.
Czytaj na str
str.. VII
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Wielkie święto

Terapia w zabytku

Leszek Czarnobaj
starosta kwidzyñski
- To wielkie wiêto
dla tych, którzy przyczynili siê do
powstania
tego obiektu,
oraz dla tych,
którzy z tego obiektu bêd¹
korzystali. Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê Interantional Paper nie tylko za
pomoc przy tworzeniu centrum, ale za realizacjê innych inwestycji w powiecie
kwidzyñskim. Przypomnê
tylko, ¿e pan David Bailey
jest honorowym obywatelem
Kwidzyna, natomiast Jerzy
Majewski honorowym ambasadorem powiatu kwidzyñskiego.

Potrzebne centrum

Ksi¹dz pra³at Ignacy Najmowicz powiêci³ Centrum Reahabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Górkach.

Oddanie do u¿ytku zabytkowego pa³acu w Górkach nie oznacza koñca
prac. Do zagospodarowania pozosta³ zabytkowy
park. Trwa jego renowacja. Obecnie w zajêciach
terapeutycznych w wyspecjalizowanych pracowniach bierze udzia³ 42
niepe³nosprawnych
uczestników. Osoby niepe³nosprawne z miasta
dowo¿one s¹ na zajêcia
warsztatowym samochodem lub przychodz¹ sami.
Dzia³alnoæ WTZ finansowana jest w 100 proc. ze
rodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych.
Uczestnikami mog¹ zostaæ osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce znaczny
lub umiarkowany stopieñ

niepe³nosprawnoci w
orzeczeniu o stopniu niepe³nosprawnoci, wydanym przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Stopniu Niepe³nosprawnoci
oraz posiadaj¹ce dodatkowo zapis we wskazaniach - uczestnictwo w
terapii zajêciowej.
Danuta Grodzicka-Kozak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska, nie kryje zadowolenia z zakoñczenia
prac.
- Gratulujê wspania³ego obiektu i wspania³ych
ludzi. By³am ju¿ tutaj,
aby zobaczyæ efekty pracy i muszê powiedzieæ, ¿e
to co zobaczy³am zrobi³o
na mnie du¿e wra¿enie twierdzi Danuta Grodzicka-Kozak.

Otwarte serca na integrację
Andrzej Krzysztofiak, burmistrz Kwidzyna
- Takich obiektów do renowacji jak ten
w Górkach jest wiele. Bardzo dobrze się
stało, że gorące serca osób w International Paper, dostrzegły potrzebę odbudowy tego pałacu, gdyż uległyby on
dalszej dewastacji. Znakomicie, że znaleziono nie byle jakie, ale bardzo znaczące i bardzo potrzebne przeznaczenie tego miejsca. Jeszcze kilkanaście lat temu problem osób niepełnosprawnych traktowany był jako wstydliwy. Osoby te jednak nie chcą żyć w izolacji, ale razem z nami
i czerpać z życia wszystko co tylko się da. Takie obiekty
jak ten i otwarte serca pozwolą na wielką integrację
wszystkich. Kiedy rozmawiałem przed rozpoczęciem
inwestycji z Kazimierzem Gorlewiczem na temat finansowania tego przedsięwzięcia, zrozumiałem, że
nasze plany mogą zaczekać a przeznaczenie tego
obiektu dla osób niepełnosprawnych czekać nie może.

Zadowoleni z otwarcia
centrum s¹ rodzice.
- Jestemy bardzo
wdziêczni za to, co zrobiono w Górkach. Mamy dla
wszystkich, którzy przyczynili siê do powstania
centrum co szczególnego,
nasze serca. To miejsce
jest bardzo potrzebne.
Widaæ to szczêliwych
minach uczestników i terapeutów. Jako rodzice
zrobimy wszystko, aby
wspomóc dzia³alnoæ centrum - mówi Gra¿yna
Neubauer.
Przy planowaniu realizacji zadania korzystano
z dowiadczeñ niemieckiej
organizacji Lebenshilfe,
która zajmuje siê osobami niepe³nosprawnymi w
Celle, miecie partnerskim dla Kwidzyna.
Pa³acyk przed wojn¹
by³ ostoj¹ polskoci. Gocili w nim Stefan ¯eromski i Jan Kasprowicz.
Wspierali oni w 1920 roku
Polaków, którzy mieli siê
opowiedzieæ w og³oszonym
plebiscycie za przy³¹czen i e m Wa r m i i , M a z u r i
Powila do Polski. Posiad³oæ nale¿a³a do Jana
Kowalskiego.
W latach dwudziestych
i trzydziestych by³ to jedyny polski maj¹tek w rejonie Kwidzyna. Na pocz¹tku lat trzydziestych
administracja niemiecka
wydziedziczy³a Jana Kowalskiego.
Dwór wraz z przyleg³ym terenem trafi³ w

Fot. JK

rêce niemieckie. Po wojnie posiad³oæ sta³a siê
czêci¹ PGR. Pa³acyk
wraz z piêknym parkiem
powoli popada³ w ruinê.
 Ojcem Fundacji Misericordia, która zrealizowa³a projekt budowy
CRON, by³ ksi¹dz pra³at
Wojciech Kruk, zmar³y w
styczniu tego roku. By³
honorowym obywatelem
kwidzyna.
W styczniu przysz³ego
roku, w rocznicê jego
mierci, Centrum Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zostanie nazwane jego imieniem.
(jk)

Jedyny kupiec
Fundacja Misericordia
otrzyma³a pa³ac oraz park
od samorz¹du powiatu kwidzyñskiego trzy lata temu.
Nie by³o prawnej mo¿liwoci nieodp³atnego przekazania nieruchomoci.
Radni powiatu kwidzyñskiego zdecydowali, ¿e przeka¿¹ j¹ za za 1 proc. wartoci. Samorz¹d zgodzi³ siê na
zastosowanie przy sprzeda¿y bonifikaty w wysokoci
99 proc.
Fundacja Misericordia
by³a jedynym kupcem, który
chcia³ odnowiæ zrujnowany
obiekt.
W kwietniu 2002 roku
zosta³ podpisany akt notarialny, który koñczy³ formaln¹ stronê przekazania
fundacji tej nieruchomoci
przez samorz¹d powiatu.
(jk)

Edmund Wierzba
wójt gminy Kwidzyn
- Jestem
bardzo zadowolony,
¿e
uda³o siê odbudowaæ pa³ac
oraz zagospodarowaæ park.
Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê International Paper. Firma ta przekaza³a
najwiêcej pieniêdzy. Centrum jest potrzebne nie tylko miastu, ale tak¿e gminie
Kwidzyn, gdy¿ w zajêciach
Warsztatu Terapii Zajêciowej uczestnicz¹ mieszkañcy
naszej gminy.

Zawsze tutaj
była Polska
Ryszard Zamojski
wnuk Jana Kowalskiego, w³aciciela maj¹tku w
Górkach
- Muszê
wyraziæ
ogromn¹
wdziêcznoæ
za to co zosta³o w Górkach zrobione. Dwór by³
zawsze orodkiem polskoci.
Kupiony przez mojego dziadka w 1910 roku, goci³ ¯eromskiego i Kasprowicza, a
tak¿e póniejszego papie¿a
Piusa X. Zawsze tutaj by³a
Polska. Mylê, ¿e dziadek
by³by szczêliwy, gdyby móg³
to zobaczyæ. By³em kilka
razy w Górkach miêdzy innymi na pocz¹tku lat 80,
czyli po og³oszeniu stanu
wojennego. W pa³acu przebywa³o przez pewien czas
wojsko. Wszystko by³o
zniszczone. W k¹cie le¿a³a
dusza fortepianu. To by³
smutny widok. Cieszê siê i
akceptujê to, co zrobiono w
tym miejscu.
OBSERAWTOR 21.09.05

VIII
Pałacowe uroczystości

Goście w centrum
rehabilitacji

David Bailey i Jerzy Majewski z uwag¹ przygl¹daj¹ siê efektom
pracy uczestników zajêæ pracowni plastycznej.

Tomasz Szczukowski, uczestnik Warsztatu Terapii Zajêciowej, oprowadza po CRON Annê Skrobiszewsk¹, redaktora naczelnego Kuriera Kwidzyñskiego, Jerzego Godzika, przewodnicz¹cego
Rady Powiatu oraz m³. brygadiera Leszka Szczepañskiego, komendanta Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kwidzynie.
Kazimierz Gorlewicz, prezes Fundacji Misericordia jako ostatni przeci¹³ wstêgê symbolizuj¹c¹ otwarcie centrum.

Ryszard Zamojski, wnuk Jana
Kowalskiego, dawnego w³aciciela dworku, nie kry³ wzruszenia z odrestaurowania siedziby swojego dziadka.

All love you od Magdy dla Jerzego Kozdronia, radnego sejmiku
województwa pomorskiego.

Marta Kirstein, mieszkanka Górek i Adam Burczyk z Urzêdu
Miejskiego w Kwidzynie, zwiedzaj¹ pracownie centrum.

Na uroczyste otwarcie Centrum Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Górkach przybyli wszyscy, którzy wspierali inwestycjê, w tym przedstawiciele Interantional Paper, w³adz wojewódzkich
i lokalnych samorz¹dów. Nie zabrak³o lokalnych i regionalnych mediów.
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Kwiaty dla Edmunda Wierzby, wójta gminy Kwidzyn, od Magdy,
uczestniczki warsztatu.

