
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szanowni Paostwo 
Informujemy, że obsługa klientów w naszej placówce w dalszym ciągu odbywa 
się w formie zdalnej. Pracownicy pedagogiczni dostępni są pod nr. telefonu 
627365139 lub droga e-mail. Poniżej adresy pracowników dla wszystkich osób, 
które mają wątpliwości, potrzebują wsparcia lub chciałyby zasięgnąd 
informacje. 
  
mgr Violetta Miszkin - dyrektor , oligofrenopedagog, 
logopeda, neurologopeda 

dyrektor@poradnia-ostrow.pl  

mgr Renata Skrzypczak-Piotrowska – wicedyrektor, 
pedagog, doradca zawodowy, terapeuta EEG Biofeedback 

rs-p@poradnia-ostrow.pl  

mgr Iwona Ambroży - psycholog, terapeuta iwona.ambrozy@poradnia-ostrow.pl  

mgr Barbara Baraniak - psycholog, doradca zawodowy barbara.baraniak@poradnia-ostrow.pl  

mgr Magdalena Bochniak - psycholog, logopeda, 
terapeuta EEG Biofeedback 

magdalena.bochniak@poradnia-ostrow.pl  

mgr Małgorzata Ciechowska-Kowalczyk - pedagog - 
terapeuta, logopeda 

malgorzata.ciechowska-
kowalczyk@poradnia-ostrow.pl  

mgr Joanna Kozłowska - psycholog, tyflopedagog joanna.kozlowska@poradnia-ostrow.pl  

mgr Beata Kuświk - psycholog, logopeda, terapeuta EEG 
Biofeedback 

beata.kuswik@poradnia-ostrow.pl  

mgr Danuta Nowak - psycholog danuta.nowak@poradnia-ostrow.pl  

mgr Marta Wabińska - pedagog- terapeuta, surdopedagog, 
terapeuta EEG Biofeedback 

marta.wabinska@poradnia-ostrow.pl  

mgr Izabela Kaźmierczak - pedagog izabela.kazmierczak@poradnia-ostrow.pl  

mgr Iwona Lenczewska - pedagog, tyflopedagog iwona.lenczewska@poradnia-ostrow.pl  

mgr Hanna Młoczyńska- Suchorzewska - pedagog- 
terapeuta 

hanna.mloczynska-
suchorzewska@poradnia-ostrow.pl  

mgr Beata Mrula - pedagog-terapeuta, terapeuta EEG 
Biofeedback 

beata.mrula@poradnia-ostrow.pl  

mgr Katarzyna Wardeoska - pedagog, logopeda, 
neurologopeda, terapeuta EEG RSA 

katarzyna.wardenska@poradnia-
ostrow.pl 

mgr Marta Rowioska- Pietrakowska - pedagog- terapeuta, 
logopeda, terapeuta EEG Biofeedback 

marta.rowinska-pietrakowska@poradnia-
ostrow.pl 

mgr Aleksandra Mejer - fizjoterapeuta, terapeuta 
integracji sensorycznej 

aleksandra.mejer-iberhan@poradnia-
ostrow.pl 

http://www.poradnia-ostrow.pl/
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PSYCHOTERAPEUTYCZNA 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

DO PORADNI NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE 

Leczenie opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 
    Aktualnie w sytuacji epidemii koronawirusa nie jest konieczny bezpośredni kontakt z nami. 
Zarówno rejestracja jak i porady mogą odbywad się telefonicznie lub za pomocą połączeo video. 
 

 Poradnia jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży do 21 r. życia, pod warunkiem 
kontynuowania nauki. 

 W przypadku dziecka do 16 r. życia, na pierwszą konsultację zgłasza się sam rodzic, bez 
dziecka. 

 Osoba ucząca się, między 18 – 21 r. życia, może zgłosid się bez rodzica i bez jego zgody. 
 Zgłosid się może każdy, kto odczuwa potrzebę porady psychologa, psychoterapeuty. 
 Nie stawiamy żadnych warunków wstępnych. 

 
Jeżeli Twoje dziecko, nastolatek: 

 ma obniżony nastrój, lęki; 

 przeżywa trudności w kontaktach z rówieśnikami lub izoluje się od nich; 

 ma problemy z nauką; 

 nie panuje nad złością i swoim zachowaniem; 

 używa narkotyków, alkoholu, nadużywa internetu, telefonu, gier; 

 sprawia problemy wychowawcze; 

 doświadcza rozstania rodziców lub innego rodzaju przykrej sytuacji; 

 znajduje się z jakiegokolwiek powodu w trudnej sytuacji życiowej; 

 nie radzi sobie z codziennymi problemami; 

 ma niskie poczucie własnej wartości; 

 ma pesymistyczne podejście do życia; 

 cierpi na dolegliwości zdrowotne bez jakiejkolwiek przyczyny medycznej, 

 dokonuje samookaleczeo; 

 sprawia trudności, które Ciebie niepokoją; 

 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PSYCHOTERAPEUTYCZNA 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
ul. Lotnicza 24 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

Rejestracja: 
osobista lub telefoniczna 

poniedziałek - piątek od 7:30 do 20:00 
sobota od 7:30 do 17:30 

Tel.  724 769 979,  62 592 09 00 


