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Informacja prasowa 

  

Pomorska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym otacza opieką 

osoby z jednoczesną dysfunkcją wzroku i słuchu. Pomagamy zarówno w codziennym 

funkcjonowaniu ale także w osobistej i zawodowej samorealizacji. Wspólnie z osobami 

głuchoniewidomymi realizujemy te cele organizując różnego typu imprezy kulturalne, 

społeczne, integracyjne. 

 W dniach 26-28 września 2014 roku Pomorska Jednostka TPG organizuje 

IV Olimpiadę Osób Głuchoniewidomych w Konkurencjach Przeróżnych. Impreza 

została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego 

Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz Prezesa 

Zarządu Pracodawców Pomorza Zbigniewa Canowieckiego. Patronat medialny 

sprawuje TVP Gdańsk, Radio Gdańsk i Portal Niepełnopsprawni.pl. 

Wśród dwunastu olimpijskich konkurencji znajdzie się m. in. mecz piłki 

dźwiękowej, turniej warcabów stupolowych, wyścig na tandemach rowerowych, bieg 

z przewodnikiem, pchnięcie kulą, przeciąganie liny. O Puchar Przechodni Pomorskiego 

Pełnomocnika TPG będzie walczyć sześć drużyn z województwa pomorskiego. Wśród 

zawodników będą osoby głuchoniewidome, tłumacze-przewodnicy oraz wolontariusze. 

Zawody rozegrane zostaną na boisku Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej 

w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 244.    

Podczas Olimpiady odbędą się też wydarzenia towarzyszące, obejmujące 

stanowisko edukacyjno-informacyjne i warsztaty „W świecie ciemności i ciszy”. 

Przybliżą one – wszystkim zainteresowanym kibicom naszej Olimpiady –  specyfikę 

jednoczesnego ubytku wzorku i słuchu oraz alternatywne metody komunikacji.  

Państwa obecność oraz przekazanie informacji pozwoli propagować 

problematykę osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu w naszym regionie, 

a także przyczyni się do poprawy jakości życia Podopiecznych TPG. 

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami i organizacjami jest Kamila 

Skalska – kskalska@tpg.org.pl tel. 66 99 020 77 

 

„ Walczymy na miarę swoich możliwości i dążymy do zwycięstwa, przestrzegając zasad 
uczciwej rywalizacji, a wszystkie swoje chęci, siły i umiejętności wkładamy w osiągnięcie 
najlepszego wyniku, popularyzację sportu wśród osób głuchoniewidomych a przede wszystkim 
– we wspólną, dobrą zabawę…”  

[ze ślubowania podczas III Olimpiady] 

mailto:kskalska@tpg.org.pl
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HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY: 

 

PIĄTEK 

Sala Warsztatu Terapii Zajęciowej TPG w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 32; 

15:00  turniej tenisa stołowego 

15:00  turniej warcabowy 

19:00 nominacje olimpijskie, konkurs karaoke  

 

SOBOTA 

Boisko Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 244 

10:00  ceremonia otwarcia Olimpiady 

10:30  bieg na 60 m z przewodnikiem 

10:45  skok w dal 

11:00  narty wieloosobowe 

11:45  wyścig tandemów rowerowych 

12:15  pchnięcie kulą 

12:45  bieg z fajerką 

13:15  kręcioła 

 

NIEDZIELA 

Hala sportowa i boisko Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej w Gdańsku, 
przy ul. Grunwaldzkiej 244 

10:00   turniej piłki dźwiękowej 

12:30  przeciąganie liny 

13:30  ogłoszenie wyników, wręczenie medali i Pucharu Pełnomocnika PJW 

14:00  ceremonia zamknięcia Olimpiady 

 

 

 

 


