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PROTOKÓŁ NR 32/17 

WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

z dnia 10 lipca 2017 r. 

  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:00 i trwało do godz. 11:30 w Domu Pomocy 

Społecznej w Moryniu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 

Krzyża Chrystusowego przy ul. Rynkowej 27. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków 

komisji (lista obecności - zał. nr 1) oraz Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej s. Małgorzata Kałdowska. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum  

i obrady poprowadził przewodniczący komisji Arkadiusz Augustyniak. Głównym tematem 

posiedzenia była wizyta w Domu Pomocy Społecznym w Moryniu prowadzonym przez 

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Moryniu – 

zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki. 

 

Ad. 2  

Porządek obrad 32. posiedzenia Komisji Spraw Społecznych został przedstawiony, stanowi  

zał. nr 2.  

 

Ad. 3 

Protokół nr 31/17 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 21 czerwca 2017 r. został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 Wizyta w Domu Pomocy Społecznym w Moryniu prowadzonym przez 

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego  

w Moryniu – zapoznanie się z bieżącą działalnością jednostki. 

 

Komisja Spraw Społecznych odbyła wizytę w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. 

Jednostka prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego. Jednostka jest koedukacyjnym domem pobytu stałego, który zapewnia 

mieszkańcom całodobową opiekę na poziomie obowiązującego standardu oraz zaspokaja 

potrzeby bytowe zdrowotne, edukacyjne i religijne. Dom przeznaczony jest dla 120 

niepełnosprawnych intelektualnie osób dorosłych, w którym utworzonych jest 9 grup  

tzw. rodzinek oraz zatrudnia 80 pracowników.  

 

Komisja Spraw Społecznych swoją wizytacje rozpoczęła od zwiedzana ogrodu, który jest 

miejscem wypoczynku i zabaw rekreacyjnych mieszkańców. Następnie przeszła  

do trzypiętrowego  budynku mieszkalnego z 1993 r., w którym znajdują się m.in. tzw. grupy 

rodzinkowe, pracownia plastyczna, gabinet doraźnej pomocy medycznej, a także 

pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji mieszkańców. Komisja swoją wizytację 

zakończyła na zapoznaniu się z funkcjonowaniem budynku głównego, zabytkowego  

z 1874 r., w którym znajduje się pion administracyjny, kaplica, pracownie terapeutyczne 

(techniczna i krawiecka), grupy rodzinkowe oraz kuchnia. Ponadto na terenie jednostki 

znajdują się budynki pomocnicze, które również zostały zaadaptowane i przystosowane na 

cele mieszkalne dla pensjonariuszy.  

 

Podczas wizytacji obiektu Komisja miała możliwość zobaczenia zrealizowanej w 2014 r. 

przez Zarząd Powiatu inwestycji dot. montażu kolektorów słonecznych, służących  

do ogrzewania wody użytkowej, a także zrealizowanej w bieżącym roku inwestycji  

dot. budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy jednym z budynków mieszkalnych 

pensjonariuszy.  
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Na zakończenie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu s. Małgorzata Kałdowska 

przybliżyła Komisji historię obiektu, w którym obecnie działa dom pomocy społecznej oraz 

biografię Założycielki Zgromadzenia Matki Jadwigi Jaroszewskiej (żyła w latach 1900-1937). 

Charyzmat Założycielki Zgromadzenie realizuje w kilku placówkach w Polsce i jednej  

na Białorusi, służąc samarytańską pomocą najbardziej potrzebującym. Pracę w Moryniu 

Zgromadzenie podjęło w 1945 r., natomiast budynek główny powstał 1874 r. z inicjatywy 

fundatora dr. Christiana Friedricha Kocha jako zakład opiekuńczy w Moryniu. Przeznaczony 

był dla ok. 80 dzieci (głównie sierot) i nosił nazwę „Kinderglück”. Zabudowania otoczone 

były rozległymi terenami zielonymi wykorzystywanymi do celów rekreacyjno-sportowych.  

W 1903 r. przed głównym budynkiem zakładu ustawiono pomnik z popiersiem fundatora oraz 

figurami dwojga dzieci. Autorem pomnika był berliński rzeźbiarz. Zarówno pomnik jak  

i zielony teren rekreacyjny zachowały się do dnia dzisiejszego.  

 

Ad. 5 Sprawy różne, informacje i wnioski. 

 

- brak; 

 

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11:30. 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

 

Magdalena Romankiewicz 

 

  

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

 Arkadiusz Augustyniak 


