
      HARMONOGRAM DYŻURÓW 

 
 Ze względu na obecną sytuację występowania pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2), dyżury 

specjalistów w Centrum Wspierania Rodziny odbywają się za pośrednictwem telefonu oraz                              
w formie online wg harmonogramu: 
 

❖ Dyżur psychologa – tel. 608 165 798  
• poniedziałek: 12.00 – 16.00 
• wtorek: 12.00 – 15.00 
• czwartek: 12.00 – 16.00 

 

❖ Dyżur psychologa – tel. 12 270 00 26  
• poniedziałek – piątek: 16.00 – 18.00 
• poniedziałek – piątek: 19.00 – 20.00 

 

❖ Dyżur psychologa online - wideo rozmowy z wykorzystaniem komunikatora SKYPE 

• poniedziałek – piątek: 18.00 – 19.00  
Dostęp pod linkiem: live:.cid.575141f41e0bac78 zamieszonym na stronie internetowej 
www.cwr.skawina.pl /zakładka harmonogram dyżurów 

Nazwa użytkownika: Psycholog CWR 

Celem ustalenia terminu spotkania zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 12 270 00 26                                   
(poniedziałek – piątek: 16.00 – 18.00 oraz 19.00 – 20.00) 

❖ Dyżur terapeuty uzależnień – tel. 506 313 707 

• wtorek: 16.00 – 20.00 

• czwartek: 16 .00 – 20.00 
 

❖ Dyżur prawnika – tel. 698 493 166  
• poniedziałek: 16.30 – 19.30 
• czwartek: 16.30  – 19.30 

 

Ponadto wznowione zostały: 

❖ Dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wizyty interesantów odbywają się 
w każdy wtorek w godz. od 16.00 do 18.00 w siedzibie CWR tj. Skawina ul. Ks. J. Popiełuszki 17 - po 
wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (w każdy wtorek w godz. od 16.00 do 19.00) lub w pod 
numerem telefonu 12 276 34 10 wew. 14. 

❖ Mityngi Grupy Anonimowych Alkoholików „AQUA VITA” działającej przy CWR, odbywają się (do 
odwołania) w każdy poniedziałek w godz. od 18.00 do 19.30 w budynku Klubu Środowiskowego                                    
w Skawinie przy ul. Szkolnej 1 - obok Lodowiska.  

❖ Mityngi Grupy Rodzinnej Al.-Anon „VITA ROSA” działającej przy CWR, odbywają się (do odwołania)                                 
w każdą środę w godz. od 18.00 do 19.30, w budynku Klubu Środowiskowego przy ul. Szkolnej 1                                                        
w Skawinie  (obok Lodowiska).  

Jednocześnie informujemy, że kontakt z Grupą możliwy jest również internetowo (online) w w/w 

terminie za pośrednictwem aplikacji Skype – dostęp pod linkiem: https://join.skype.com/LgxAHxrlGYtj 

Harmonogram obowiązuje do odwołania.  

Bieżące informacje udzielane są pod nr telefonu                   
12 276 34 10 w godz. 10.00 - 18.00,  

lub bezpośrednio w CWR ul. Ks. J. Popiełuszki 17       
w Skawinie oraz są dostępne na stronie 

internetowej www.cwr-skawina.pl.   

http://www.cwr.skawina.pl/
https://join.skype.com/LgxAHxrlGYtj
http://www.cwr-skawina.pl/

