
Informacje 
 

 dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których 
sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub 

realizujących programy korekcyjno-edukacyjne z art. 72 § 1 pkt 6 kk. 
 

 
zbiorczo: na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Łomży 
             na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem 

 
 
    Placówki, które udzielają pomocy osobom z problemem alkoholowym. 
 
 

L.p. 
Nazwa placówki, 

instytucji lub innego 
podmiotu. 

Nazwa programu  
lub innej formy 
oddziaływania 

Sposób i zwięzły opis oddziaływania 
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i 
forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania 
terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] 

1 2 3 4 

1. 

Punkt konsultacyjny  
18-200 Wysokie 
Mazowieckie  
ul. Ludowa 19 
(w budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury) 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w Łomży  

Program  korekcyjno -
edukacyjny dla osób 
uzależnionych od 
alkoholu i 
współuzależnionych 

 

Punkt działa dwa razy w miesiącu (pierwszy  
i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 
15.00-19.00 – osoby z terenu miasta Wysokie 
Mazowieckie. Doraźnie, w pierwszy  
poniedziałek miesiąca,  osoby z terenu 
powiatu). 
Terapie indywidualne prowadzone przez 
terapeutę. 
Rodzaj: leczenie odwykowe 
Forma: ambulatoryjna 
Oddziaływanie: terapeutyczne. 

2. 

Klub Rodzin 
Abstynenckich „Łabędź” 
 18-200 Wysokie 
Mazowieckie  
ul. Ludowa 19 
(w budynku Miejskiego 
Ośrodka Kultury) 
Tel. 86 477 11 05 
Tel. 604 618 154 

Spotkania 
samopomocowe 

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych  
i wspołuzależnionych. 
- grupa dla współuzależnionych  
spotkania we wtorki po godzinie16.00 
- grupa dla uzależnionych AA 
spotkania w niedziele i w czwartki od godziny 
18.00 
 

3. 

Punkt Konsultacyjny  
przy  Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej   
ul. Mickiewicza 1 
18-230 Ciechanowiec 
Tel. 86 277 11 45 

terapia  
Doraźnie w razie potrzeby 
Terapie indywidualne z terapeutą 

4. 

Grupa Samopomocy AA 
Stowarzyszenie 
„Remedium” 
ul. Mickiewicza 29A 
18-230 Ciechanowiec 

grupy wsparcia dla osób 
uzależnionych 

Spotkania w każdą niedzielę w godzinach 
19.00-21.00 
Spotkania samopomocowe 

 
 
 
 
 
 



    Placówki udzielające pomocy osobom z problemem narkotykowym. 
 
 

L.p. 
Nazwa placówki, 

instytucji lub innego 
podmiotu. 

Nazwa programu  
lub innej formy 
oddziaływania 

Sposób i zwięzły opis oddziaływania 
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i 
forma (stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania 
terapeutyczne, programy korekcyjno-edukacyjne] 

1 2 3 4 

1. 

Punkt konsultacyjny  
w Wysokiem 
Mazowieckiem  
ul. Ludowa 19 
(budynek Miejskiego 
Ośrodka Kultury) 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień w Łomży  

Program korekcyjno -
edukacyjny dla osób 
uzależnionych od 
narkotyków 

 

Punkt działa dwa razy w miesiącu (pierwszy i 
trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 
15.00-19.00 – osoby z terenu miasta Wysokie 
Mazowieckie. Doraźnie, w pierwszy  
poniedziałek miesiąca, osoby z terenu 
powiatu). 
Terapie indywidualne prowadzone przez 
terapeutę. 
Rodzaj: leczenie odwykowe 
Forma: ambulatoryjna 
Oddziaływanie: terapeutyczne. 

 
 
    Placówki oferujące pomoc sprawcom przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu  
    drogowym. 
 
 

L.p. 
Nazwa placówki, 

instytucji lub innego 
podmiotu. 

Nazwa programu  
lub innej formy 
oddziaływania 

Sposób i zwięzły opis oddziaływania 
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma 

(stacjonarne, ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, 
programy korekcyjno-edukacyjne] 

1 2 3 4 

 
 

1. 

Pracownia Usług 
Psychologicznych 
ul. Białostocka 4 
18-200 Wysokie 
Mazowieckie 
Tel. 695 100 577 
Czwartek  
w godz. 15.00 -19.00 
Sobota  
w godz. 9.00 -15.00 

Oddziaływanie w formie 
korekcyjno - 
psychologicznej.  
 

 
Forma:  ambulatoryjna. 

Oddziaływanie : terapeutyczne 
 

 
 


