
 

 

 

 

Drodzy Państwo, zbliża się czas, kiedy możecie 

zadecydować o przekazaniu 1% z Waszego 

podatku na wybraną organizację pożytku 

publicznego. Zachęcamy, byście w roku 2018 

wybrali nas – Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Od lat zmieniamy się i rozwijamy utrzymując 

wysoki poziom wsparcia osób 

niepełnosprawnych. Nie zmarnujemy Państwa 

pieniędzy. Prosimy o przekazanie: 

1% PODATKU  

PSONI KOŁO W GORZOWIE  WLKP. 

 KRS 0000085133 

DZIĘKUJEMY!!! 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

jest dziennym ośrodkiem wsparcia 

przeznaczonym dla 35 dorosłych osób z 

niepełnosprawnością intelektualną różnych 

stopni. Celem głównym działalności ŚDS jest 

pomoc uczestnikom zajęć w osiągnięciu jak 

największej sprawności w zakresie czynności 

dnia codziennego i funkcjonowania w życiu 

społecznym.  
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Czasopismo 

 Środowiskowego Domu Samopomocy 

PSONI Koło w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Walczaka 1, 66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. +48 697 982 093 

e-mail: kierowniksdsgw@psonigorzow.org.pl  
http://psonigorzow.org.pl/ 

     styczeń 2018  

   

Dobre praktyki...  

należy promować, wspierać, utrwalać, 

powielać, kontynuować. Prezentujemy 

organizacje i osoby, które współpracują z 

PSONI Kołem w Gorzowie Wlkp. To dzięki ich 

wsparciu możemy więcej. 

Gorzowski Klub Rotariański 

(Rotary International, Polska) 

Rotary jest światową organizacją humanitarną, 

apolityczną i świecką, łączącą ludzi wszystkich 

zawodów, narodowości i przekonań w ponad 

200 krajach. Rotarianie działają na terenie 

Gorzowa Wlkp. od 1995 r. organizując 

wsparcie  w obszarach: kultury, zdrowia i 

edukacji. Wielkim wydarzeniem dla PSONI 

Koła w Gorzowie Wlkp. było przekazanie przez 

Rotarian 9-osobowego busa. Kolejną 

inicjatywą jest zorganizowanie balu 

charytatywnego, z którego dochód zostanie 

przekazany na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

dla naszego Stowarzyszenia. Do wylicytowania 

będą m.in.: kombinezon Luisa Hamiltona, 

weekend z Mercedesem, obrazy Anny 

Borowczyk i Eweliny Mierzwy, fotografie: Ewy 

Wasilewskiej i Krystyny Zwolskiej. 

Zapraszamy na bal charytatywny, 

który odbędzie się 9 lutego 2018r. 

w Hotelu Mieszko.  

 Bilety dostępne  

u p. Krystyny Baj-Pawluk           

(tel. 663 900 116)  

mailto:kierowniksdsgw@psonigorzow.org.pl
http://www.gorzow.rotary.org.pl/
https://www.facebook.com/ewelina.mierzwa.77
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011346072177
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011346072177
https://www.facebook.com/krystyna.zwolska.5


 

Zachęcamy do kontaktu 
697 982 093 

kierowniksdsgw@psonigorzow.org.pl 

 

 Z przedwiosennymi powiewami witamy Was słonecznie z kolejnym numerem Wielokropków.    
A w nim? Fotograficzne skróty bieżących wydarzeń. Zatem: spotkanie z wyjątkowym człowiekiem-
orkiestrą – P. Mirosławem Kościukiewiczem, otwarcie Naszej Galerii, która zrodziła się w głowie 
P. Katarzyny Surowiec, wspólne kolędowanie zorganizowane przez grupę pracowników OREW 
oraz wernisaż wystawy fotograficznej Grupy I ŚDS W moim obiektywie. W tym numerze           
rozpoczynamy również cykl promujący dobre praktyki oraz serdecznie zapraszamy                             
na Bal Charytatywny organizowany przez Klub Rotary. Zachęcamy do lektury! 

Otwarcie wystawy fotograficznej  grupy I  ŚDS 

Prace nad „galerią na krążku”  

https://www.facebook.com/pg/psouugorzow/photos/?tab=album&album_id=2027520897273167
https://www.facebook.com/pg/psouugorzow/photos/?tab=album&album_id=2034862869872303
http://www.psonigorzow.org.pl/pl/zdjecia/229/otwarci-w-fotografii.html

