
 

 

Po raz kolejny Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w 

Krotoszynie zorganizowało letni turnus rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością 

ich opiekunów. W nadmorskim klimacie w malowniczej miejscowości- Ustronie Morskie 

miała okazję wypoczywać grupa 44 członków Stowarzyszenia w dniach 18-25 czerwca 

b.r. Działanie zostało wsparte finansowo przez Urząd Miejski oraz Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, a także dofinansowane przez Bank Spółdzielczy w 

Krotoszynie . 

Ośmiodniowy program turnusu obfitował w różnorodne atrakcje, których celem była 

przede wszystkim  poprawa ogólnej kondycji psychofizycznej a także integracja 

społeczna połączona z elementami wypoczynku. Czas pobytu w nadmorskim kurorcie 

wypełniony był do ostatniej chwili. Pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym „ PAMORAMA” 

dostosowanym do osób z niepełnosprawnością –położonym przy nadmorskim deptaku,   

100m od morza, bezpośrednio przy zejściu na plażę, co ważne bez przeszkód 

architektonicznych -  sprzyjał aktywnemu wypoczynkowi osób niepełnosprawnych, w 

tym na wózkach inwalidzkich. Jedną z form wypoczynku było przyjemne spędzenie 

czasu na plaży. Formą aktywizującą i mającą wpływ na poprawę kondycji 

psychofizycznej były długie  spacery bosymi stopami po piaszczystej plaży, którym 

towarzyszył szum morza, czasem spokojny, a niekiedy wzburzony. Osoby z 

niepełnosprawnością ruchową miały możliwość bezpośredniego pobytu nad morzem –

odpoczywając na tarasie widokowym usytuowanym na plaży, spacerując po molach a 

także aleją spacerową biegnącą wzdłuż wybrzeża.  Ponadto wczasowicze wybrali się na 

wycieczkę do Kołobrzegu by wypłynąć w rejs statkiem. Dla niektórych była to pierwsza 

wyprawa, a emocji z nią związanych nie brakowało.  Połączenie rozrywki z 

wypoczynkiem  zapewniło  zwiedzanie    Ogrodów Hortulus-  jednej z największych 

atrakcji turystycznych  pomorza zachodniego. Miłą przygodą była przejażdżka ciuchcią. 

Rozśpiewany pociąg podążał ulicami Ustronia Morskiego nad Czerwona rzeczkę, w 

miejsce gdzie  uchodzi do morza. Niezwykłe efekty zapierające dech w piersiach 

uczestnicy turnusu przeżyli podczas seansu w kinie 7D. Uczestnicy turnusu mieli okazję 

do częstych rozmów, spędzali czas na wspólnych spotkaniach  integracyjnych, 

wieczorku tanecznym, grach towarzyskich, sesjach zdjęciowych i wyczekiwanych 

codziennie zachodach słońca. Nie zabrakło oczywiście strefy kibica, która wspierała 

drużynę biało-czerwonych na mundialu. Szkoda ze głośny doping nie pomógł… 

Wyjazd - osób niepełnosprawnych i ich opiekunów był dla członków Stowarzyszenia 

czasem odprężenia od problemów dnia codziennego.  Z  zapasem nowej, pozytywnej 

energii na kolejny rok; z wieloma wrażeniami  i  miłymi wspomnieniami , a przede 

wszystkim z lepszym samopoczuciem wróciliśmy do domu.  

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie 

dziękuje za dofinansowanie  działań statutowych skierowanych dla osób z 

niepełnosprawnością. 
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