
 
Uroczyste otwarcie Sali Integracji Sensorycznej i Sensomotoryki 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sycowie 
 

W czwartek 24 stycznia 2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Sycowie uroczyście zaprezentowano niedawno powstałą salę integracji 

sensorycznej i sensomotoryki. Zainstalowany w niej sprzęt rehabilitacyjny, wart 

15 000 zł, pracownicy poradni pozyskali zgłaszając swoją placówkę do akcji 

Telewizji Polskiej „Reklama Dzieciom” podczas trwania jej jubileuszowej -25 

edycji. 

Maluchy, które cierpią na różne zaburzenia czucia i ruchu już od listopada 2018 r. 

mogły ćwiczyć w nowej sali, ale dopiero teraz oficjalnie zaprezentowano ją 

przedstawicielom władz: odpowiadającemu za sprawy edukacji w powiecie 

wicestaroście Sławomirowi Kapicy, dyrektor sycowskiego Centrum Usług 

Wspólnych Monice Zobek-Dubickiej, obecny był m.in. również Robert Dziergwa, 

dyrektor liceum, w którego budynku mieści się poradnia i który zdołał 

przygotować na jej potrzeby nowe pomieszczenie. Wszyscy zaproszeni goście z 

zainteresowaniem oglądali wyposażenie sali, m.in. specjalne elementy 

zawieszone na linach. 

 

 

 

- Choć te urządzenia do ćwiczeń mogą wydać się niepozorne, w rzeczywistości 

kosztują krocie, ponieważ muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 



Nawet za niewielką drewnianą kołyskę do ćwiczeń równowagi trzeba zapłacić 

1000 zł, cóż dopiero mówić o reszcie  sprzętu – wyjaśniała Małgorzata Nowak, 

dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy, która 

zarządza również sycowską poradnią. 

- Pieniądze od TVP 1 były bardzo ważne, jednak inicjatywa nie udałaby się bez 

pomocy miejscowych ludzi dobrej woli: były wiceburmistrz Robert Malecki 

zorganizował darmową pomoc architekta Marka Kozioła, a właściciel firmy 

remontowo-budowlanej Krzysztof Lentka zrealizował projekt podwieszeń. Ci 

ludzie niemal w magiczny sposób, jak anioły, zjawili się wtedy, gdy ukończenie 

prac wydawało się już niemożliwe – dodała dyrektor. 

Inicjatorkami przedsięwzięcia były dwie pracownice poradni: Sabina Kurzeja i 

Marta Drzazga, które na specjalistycznym szkoleniu zapoznały się z nowymi 

metodami terapii i zapragnęły mieć również u siebie służący do tego sprzęt. Były 

w tym dążeniu konsekwentne: trzykrotnie pisały stosowne wnioski, aż wreszcie 

się udało. W czasie wakacji dyrektor Małgorzata Nowak zdołała przeprowadzić 

remont pomieszczenia, a do końca października zakupiono i zainstalowano cały 

sprzęt. 

 

 



- W imieniu starosty i swoim dziękuję paniom za to zaangażowanie – powiedział 

Sławomir Kapica. – Należą się wam gratulacje i wyrazy uznania. Wiemy, że 

pieniędzy na takie placówki zawsze jest za mało, więc jeśli ich pracownikom 

udaje się pozyskać sponsorów, to o takich działaniach warto mówić i cieszyć się, 

że mamy w swoim gronie takie osoby. Przecież to wszystko będzie służyć 

potrzebującym pomocy najmłodszym mieszkańcom miasta, gminy i powiatu. 

- Najważniejsze, że dzieci są zachwycone i mogą korzystać z ciekawych i 

profesjonalnych zajęć – dodała Marta Drzazga. – To daje im szansę na 

prawidłowy rozwój i później skuteczną naukę w  szkole.  

Relacja i foto:  red. Zbigniew Nowak „Panorama Oleśnicka”  

 


