
Raport 

Ze spotkania Intergrupy “Podgórze” z dnia 08.08.2020 r. w Tarnowie w 

PIKu                                                                                                                                                             

 
1. Przywitanie się słowami modlitwy o Pogodę Ducha. 

2. Odczytanie Preambuły oraz 12 Tradycji i 12 Koncepcji AA.  

3. Przedstawienie planu spotkania.  

4. Sprawdzenie obecności mandatariuszy oraz wypowiedzi w skrócie każdego                                                                                                 

przedstawiciela grupy – jak grupy radzą sobie w tym trudnym okresie, czy grupy potrzebują 

pomocy w realizowaniu 5 Tradycji AA? Jeśli tak to jakiej. 

 5. Informacje od służb intergrupy:  

- sekretarz - Edek  

- delegaci do RR – Majka i Stanisław 

 - kolporter – Sebastian 

 - łącznik internetowy – Norbert  

- skarbnik – Sławek  

- łącznik do Zakładów Karnych – Piotr 

- rzecznik – Konrad – przedstawienie sprawozdania z działania Intergrupy Podgórze w 

ramach 5-ej Tradycji w ostatnim roku. 

 6. Przerwa.  

7. Sprawy dotyczące działania Punktu Informacyjno-Kontaktowego. - Wybór nowego    

Gospodarza PIK. - koordynator dyżurnych – Paweł - dyżur telefoniczny - Iwona  

8. Warsztaty 3 legatów w Tenczynie.  

9. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.  

10.Wybór następnego miejsca spotkania.  

11. Zakończenie spotkania deklaracją odpowiedzialności. 

 

Ad. 1 

Przywitaliśmy się słowami modlitwy o Pogodę Ducha. 

Ad. 2 

Została odczytana Preambuła oraz 12 Tradycji i 12 Koncepcji 

Ad. 3 

Plan spotkania został zaakceptowany. 

Ad. 4 

● Arka Biecz- Mitingi we czwartki dodatkowo okresowo mityngi we 

wtorki o godz. 18.00 . Spotkania z zachowaniem środków 

ostrożności. 

● Iskra Tuchów- Mitingi był zawieszone ale obecnie jest pozwolenie 

ale nie ma osób na mityngach . 

● Jest Sposób Nowy Sącz- Mitingi w sobotę a we wtorek Mitingi na 

Wielkiej Księdze. Grupa licząca 20-30 os, nie ma problemu ze 

służbami. 



● Krokus Dębica- Mitingi w czwartek o godz. 18.00. Kilka tygodni 

przerwy w Mitingach, przychodzi mało osób/ brak także nowych . 

● Margarita Dębica- kobiecy Miting raz w miesiącu. Odbyły się 2 

Mitingi. Jest potrzeba takich mityngów. 

● Nadzieja Gorlice- Mitingi w środę i piątek o 18.00. Ostatni Miting w 

miesiącu otwarty- przychodzi mało ludzi, potrzeba prowadzących 

Mitingi , była kontrola policji . Zawieszone są Mitingi na detoksie.  

W CTU Mitingi odbywają się regularnie potrzeba wsparcia osób 

niosących posłanie. 

● Niskowa- Mitingi zawieszone. 

● Nadzieja Tarnów- Mitingi w środę o 18.00. Na początku było mało 

osób .  

● Rafał Brzesko- Grupa nadal w czwartek o 18.00 prowadzi 

telemityng . Stacjonarnie spotyka się od 2 tygodni. Dziś 30 

rocznica grupy “Rafał” o godz. 18.00 

● Światło Korzenna- Mitingi po krótkiej przerwie odbywają się 

regularnie w czwartki o 19.00. 

● Wizja Dla Ciebie- Mitingi nie odbywają się ponieważ nie ma osób i 

od września grupa zawiesza działalność - problemy z płatnością 

za salę. 

Na Intergrupie było 10 przedstawicieli grup, na 20 zarejestrowanych. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie Służb: 

● Sekretarz Edek - Raport z poprzedniej Intergrupy sporządziła za 

mnie Irena. Ja wydrukowałem i wysłałem pocztą do grup i 

archiwum.  

● Delegat Do Regionu Staszek – mówił iż w chwili obecnej 

potrzebne jest wsparcie na tłumaczenie literatury na język migowy, 

chodzi o wpłaty indywidualne  . 

● Kolporter Sebastian - na chwilę obecną ma literaturę na kwotę ok. 

5602 zł. Kolportaż literatury zmalał z powodu pandemii . 

● Skarbnik Sławek - po ostatniej Intergrupie było 3440 zł na koncie, 

na to składały się wpłaty grup i wpłaty indywidualne. Rachunki 

płacone na bieżąco- zostało 152,74zł. Na początek dzisiejszej 

Intergrupy, stan konta to 1326,87zł. Do zapłaty będą opłaty za 

Lipiec, Sierpień . Za Maj zapłacono 546 zł. PiK nie działał od 



początku epidemii do Czerwca a opłaty były normalne. Na Koniec 

spotkania skarbnik ma w kasie 3550,87 zł. 

● Łącznik do ZK Piotr – Nieobecny. 

● Łącznik internetowy Norbert  - Łącznik internetowy Norbert, prosił 

o aktualizację danych    dotyczących grup zrzeszonych aktualnie w 

Intergrupie Podgórze. BSK przypomina o zachowaniu 

obowiązujących restrykcjach i obostrzeniach w PiKu. Braki w 

aktualizowaniu strony internetowej. 

● Rzecznik Konrad – Przedstawił raport z pracy intergrupy za rok 

2019  na Zgromadzenie (Raport jest wspólna pracą byłego 

rzecznika Ireny oraz obecnego Konrada ).W wersji końcowej 

został zatwierdzony przez intergrupę. Będzie dostępny na stronie 

intergrupy. 

 

Ad. 7  

Komisja skrutacyjna w osobach Irena- Brzesko, Krzysztof- Tarnów, 

Janusz- Nowy Sącz 

Wybór nowego gospodarza PiKu. W wyniku tajnego głosowania, 

wymaganą większością głosów, nowym gospodarzem PiKu został 

wybrany Paweł  Jazowska a pomocą na miejscu będzie służy Artur z 

Tarnowa. Jednocześnie intergrupa podziękowała Norbertowi za pełniona 

służbę. Okazało się ze nieraz służba to mają być czyny a nie tylko 

słowa. 

Dyżury w PiKu odbywają się regularnie. Jest 8 os pełniących dyżury. 

Prośba do koordynatora dyżurów aby grafik był dostępny wcześniej . 

Rzecznik apelował o zapisywanie się na dyżury do PIKu. Jest sugestia 

aby dyżurni dbali o porządek w PiKu.  

 

Ad. 8 

Dyżurna telefoniczna PIKu -Iwona, pełniła służbę  przez rok, tak jak to 

było uzgodnione. Odebrała mnóstwo telefonów, starając się pomóc 

każdemu kto dzwoni. Intergrupa podziękowała za służbę. Jednocześnie  

nowym dyżurnym telefonicznym drogą tajnego głosowania, wymagającą 

większością głosów- została wybrana Agata z Brzeska. Jest to 

precedens bo osoba ta nie mogła być fizycznie na miejscu wyborów a 

jedynie kontakt telefoniczny mimo to ma szanse na służbę w intergrupie. 



Ważne jest to aby szukać ludzi na grupach bo przecież my tam najlepiej 

się znamy. 

 

Ad. 9 

Jeśli chodzi o warsztaty w Tenczynie, nie ma jeszcze decyzji czy te 

warsztaty się odbędą. Koordynator Arek w sprawie Warsztatów 

Tenczyna będzie rozmawiał z bratem Szymonem i dopiero wtedy będą 

podejmowane decyzje w jaki sposób i ile osób będzie mogło brać udział 

w Warsztatach. Jeśli te warsztaty dojdą do skutku, to jest wiele 

pomysłów i sposobów na ich prowadzenie. Padła propozycja zrobienia 

warsztatów Online. 

 Janusz koordynator Zgromadzenia Regionu Galicja zaprasza 29 

Sierpnia do Gnojnika na Zgromadzenie Regionu (liczba osób 

ograniczona do 50).  

Zlot Radości Regionu Galicja odbędzie się w Ośrodku “Kolejarz” w 

Muszynie Złockie 14-15-16 Maja 2021r 

Ad. 10 

Nie wybrano miejsca następnego spotkania Intergrupy. 

Ad. 11 

Pożegnano się Deklaracją Odpowiedzialności. 

 

         Sekretarz Edek AA 

 

 

 


