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Pobyt wychowanków SOSW w Wągrowcu na turnusie rehabilitacyjnym  

w Niechorzu w dn. 7-20 kwietnia 2010r. 

Już po raz trzeci  uczniowie i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w 
Wągrowcu mieli okazję wziąć udział w 
turnusie rehabilitacyjnym dla osób 
niepełnosprawnych. Po raz pierwszy byli 
na takim turnusie w okresie ferii zimowych 
w styczniu 2007r. Odbywał się on  w 
górach. W kwietniu 2008r. dzieci  
pojechały  nad morze do Niechorza. 
Dokładnie w tym samym miejscu i w 
podobnym okresie grupa naszych uczniów 
i wychowanków  korzystała z rehabilitacji 
ponownie w roku bieżącym. Dzieci 

przebywały w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „NATALIA” w Niechorzu-  
miejscowości wypoczynkowej w 
województwie zachodniopomorskim 
pomiędzy Bałtykiem a jeziorem Liwia-
Łuża oraz rzeką Liwką łączącą jezioro z 
morzem. Ośrodek  przystosowany jest dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie i 
ruchowo, o wysokim standardzie z bogatą 
ofertą zabiegów rehabilitacyjnych: 
diatonik, bicze wodne, hydromasaż, 
inhalacje, kąpiele perełkowe, 
interdynamik, kinezyterapia, krioterapia, 
lampy Solux, lampy BIO-V, masaże, 
muzykoterapia, okłady borowinowe. Nasi 
uczestnicy korzystali dziennie z dwóch zabiegów zaleconych przez lekarza. Na turnusie 
prowadzone były zajęcia integracyjno-rozwojowe, plastyczne, gry i konkursy. Codziennie 

organizowane były wycieczki piesze złotymi 
plażami do Rewala, Trzęsacza i Pustkowa. 
Uczestnicy wzięli ponadto udział w 
całodniowej  wycieczce autokarowej do 
Świnoujścia, Międzyzdrojów i Dziwnowa.  
Ogółem z turnusu skorzystało 25 dzieci oraz 7 
rodziców. Ponadto w turnusie uczestniczyły 3 
osoby z kadry pedagogicznej SOSW, które 
sprawowały opiekę nad uczestnikami oraz 
prowadziły zajęcia wychowawcze tj. panie: 
mgr  Mariola Adamowska, mgr  Marzena 
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Krajewska i mgr Anna Staszewska. Funkcję 
kierownika turnusu sprawowała pedagog 
szkolna p. Anna Staszewska, która wcześniej 
wzięła na siebie cały trud związany z 
organizacją wyjazdu. 

Uczestnicy turnusu wrócili wypoczęci, 
opaleni i bardzo zadowoleni. Część z nich 
była po raz pierwszy na takim turnusie, 
pozostali po raz drugi lub trzeci. 

Wyjazd dla uczestników był bezpłatny. Było 
to możliwe dzięki pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu oraz 
dofinansowaniu kosztów pobytu i zabiegów rehabilitacyjnych ze środków  PFRON. Koszty 
związane z wynajmem autokaru, który dostarczył uczestników na miejsce turnusu oraz 
przywiózł ich z powrotem do domu pokryło częściowo Koło TPD przy SOSW, a w pozostałej 
części Rodzice uczestników. 

Osobom i instytucjom dzięki którym był możliwy udział naszych wychowanków w 
atrakcyjnym turnusie składamy serdeczne podziękowania, a w szczególności Pani Kierownik 
PCPR w Wągrowcu Edycie Owczarzak. 

 

                                                                                                  Barbara Balcerzak 

                                                                                          Dyrektor SOSW w Wągrowcu 

 

 

 


