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Dzisiaj jest 11.05.2014. KALENDARZ LITURGICZNY.  Św. FILIPA I JAKUBA, APOSTOŁÓW.
Czyt.: Dz 20,28-38; J 17,11b-19.

KLUB ABSTYNENTA "NA PAWŁOWYM WZGÓRZU"

ORĘDZIE NADZIEI - UWOLNIĆ OD ROZPACZY
Dzierżoniów 2005
 

Jeżeli szukasz pomocy i sposobów rozwiązania problemów, jakie
wynikają ze współżycia z alkoholikiem – my Al-Anon, możemy ci
pomóc. My znamy dobrze przysięgi, składane po to, aby je złamać,
niezrealizowane i porzucone dobre zamiary, zmartwienia i bezsenne
noce. Znamy rozpacz i kompletną bezsilność, widzieliśmy naszych
bliskich w szpitalach, sanatoriach, więzieniach lub w innych
placówkach „leczniczych”, które nigdy nie były w stanie ich wyleczyć.
Przekonaliśmy się, że program Al-Anon uczy, jak dać sobie radę z
naszymi trudnościami[...] Więcej >>

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ NA
ROK SZKOLNY 2005/2006 PRZY KLUBIE ABSTYNENTA "NA

PAWŁOWYM WZGÓRZU" 
Wzgórze Ojca Świętego Jana Pawła II w Dzierżoniowie, tel. 832-36-18.

PONIEDZIAŁEK - godz. 1630-1830

1. Porady prawnika - w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca.

2. Porady psychologa – w każdy drugi poniedziałek
miesiąca.

3. Porady terapeutyczne dotyczące rozwiązywania
problemów narkomanii- w każdy trzeci poniedziałek
miesiąca.

4. Porady terapeutyczne dotyczące wszelkich uzależnień i
przemocy w rodzinie- w każdy czwarty poniedziałek
miesiąca.

WTOREK – godz. 1630-1930

1. Zajęcia tematyczne wspólnoty Al-Anon (dla rodzin borykających się z
problemami uzależnień). 

ŚRODA – godz. 1630-2000 - Spotkania wspólnoty AA. 
CZWARTEK – godz. 1700-2030 SOBOTA – godz. 16.00-20.00 

- Zajęcia klubowe – bilard stołowy, tenis stołowy, szachy, warcaby,
piłkarzyki, filmy, itp. (kawa, herbata).

Udział w zajęciach jest bezpłatny i dotyczy wszystkich mieszkańców
Dzierżoniowa – Zapraszam.

PREZES STOWARZYSZENIA "NA PAWŁOWYM WZGÓRZU" Andrzej
Bronowicki

 

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ
Dokładnie rok temu, w V rocznicę działalności Stowarzyszenia Klubu
Abstynenta „ Na Pawłowym Wzgórzu” w Dzierżoniowie,
informowałem Państwa o jego działalności. Dziś z radością mogę
powiedzieć, że nasze założenia statutowe realizujemy w coraz
większym zakresie. Ostatnio z pomocą Burmistrza Dzierżoniowa
nasza świetlica wzbogaciła się o stół do tenisa stołowego. Zajęcia w
świetlicy odbywają się zgodnie z publikowanym harmonogramem.
Zainteresowanie poszczególnymi zajęciami jest coraz większe.
Wszyscy Członkowie Zarządu Stowarzyszenia jako wolontariusze
wspólnie z ks. Prałatem Zygmuntem Kokoszką podejmują szereg
prac, które stwarzają możliwości na dalszą działalność świetlicy. 
W maju ub. roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku
publicznego (KRS: 0000084416).  W ten sposób nałożyliśmy na
siebie szereg obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej, ale równocześnie jest to szansa na
pozyskanie dodatkowych funduszy.
W związku z tym apelujemy do Państwa o przekazanie 1% podatku
z rozliczenia za 2005 rok. Numer naszego konta: 92 9527 0007
0032 6588 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie.
Wszystkie uzyskane środki pieniężne zostaną przekazane na
działalność świetlicy. 
Z góry dziękuję Tym, którzy zdecydują się wspomóc działalność
wolontariuszy zrzeszonych w Klubie Abstynenta „ Na Pawłowym
Wzgórzu” w Dzierżoniowie.

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu” w
Dzierżoniowie, dziękuje wszystkim mieszkańcom naszego miasta,
którzy przekazali 1% swojego podatku dochodowego na naszą
działalność. Z tego tytułu na konto stowarzyszenia wpłynęła kwota
2.623,40 zł.
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