
 

 

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Podgórze 

14.12.2019r. – w Bieczu 

 

 

 

Przywitanie się naszą Modlitwą o Pogodę Ducha. 

 

 

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

2. Przedstawienie planu spotkania. 

3. Sprawdzenie obecności mandatariuszy, oraz wypowiedzi w skrócie każdego przedstawiciela grupy. 

- czy grupa potrzebuje pomocy w realizacji V Tradycji i jakiej? 

4. Informacje służb intergrupy: 

 

– sekretarz - Ania 

– skarbnik - Iwona 

– kolporter – Marek 

– łącznik  - Norbert  

- koordynator ZK - Piotr 

– koordynator Warsztatów w Tenczynie - Arek 

– delegat  RR - Paweł 

– rzecznik - Irena 

5. Przerwa. 

6. Sprawy dotyczące działania PIK-u . 

7. Wybór delegata do RR 

8.Wybory do słuzb intergrupy: rzecznik, sekretarz, skarbnik  

9. Sprawy bieżace, wolne wnioski 

10. Wybór następnego miejsca spotkania. 

11. Zakończenie spotkania Deklaracją Odpowiedzialności. 
  

 

Spotkanie poprowadziła Rzeczniczka Intergrupy – Irena i rozpoczęliśmy od przywitania się słowami Modlitwy 

o pogodę Ducha. 

 

Ad. 1. 12 Tradycji przeczyta Jurek, natomiast 12 Koncepcji AA – Jasiek. 
 

Ad. 2. Następnie Irena przedstawiła plan spotkania, który został zaakceptowany. 
 

Ad. 3.W trakcie sprawdzania obecności gdzie mandatariusze w skrócie przedstawiali funkcjonowanie grup . 

 

Iskra – Tuchów słaba frekwencja na mitingach , brak służb. Podejmują próby lepszego funkcjonowania grupy, 

proszą o wsparcie. 

Grupa Jest sposób – Nowy Sącz otworzyła mitingi we wtorki. Zgłaszają że 24.12.2019/wigilia/ obędzie sie 

miting o godz 21:00 

Grupa Nadzieja z Niskowej nadal słabo funkcjonuje – brak służb. 

Poprawiło się funkcjonowanie grupy Nadzieja z Gorlic. Dokonali wyboru mandatariusza i skarbnika jest lepsza 

organizacja, niosą posłanie na detoks. 

Również grupa Nadzieja z Tarnowa zgłosiła braki w służbach. 

Wincenty – Tarnów – nie ma na grupie żadnych służb mimo to grupa nadal niesie posłanie na detoks. 

Od 19.12.2019 zgłaszają zmianę godziny mitingów na 18:00. 

Wrzos – Grybów- do grupy dołączyło 6 nowicjuszy. Przeprowadzono wybory do służb.  

Mała grupa Wizja dla Ciebie z Gorlic prosi o wsparcie na mitingach 

Grupa Kinga z ZK cieszy się z możliwości brania udziału w mitingach na zewnątrz. 

Grupa Rafał z Brzeska przygotowuje się do zorganizowania warsztatów na temat 12 kroków 

Grupa Nadzieja – Muszyna i grupa Zdrój z Krynicy przechodzą do Intergrupy Sądeckiej 



We wszystkich grupach mitingi odbywaja się regularnie zgodnie z informacjami podanymi na stronie 

internetowej .  
 

Ad. 4. Informacje służb intergrupy: 
 Sekretarz Ania – raport z ostatniej intergrupy i plan spotkania na dzień 14.12.2019 został rozesłany do 

grup. 
 Skarbnik Iwona –  przedstawiła raport finansowy intergrupy. Podała kwoty związane z wydatkami i 

kwoty wpłacone przez mandatariuszy. Intergrupa zakończyła się kwotą  2966.03 zł z tego pójdzie 2000 zł na 

PIK za dwa miesiące grudzień i styczeń, zostaje 966,03 zł . 
 Kolporter Marek –  ze względu na odejście grup do intergrupy sądeckiej zmniejszył zamówienia  

związane z prenumeratą czsopism. Ma zapotrzebowanie na scenariusze mitingów które się będą odbywały na 

grupie terapełtycznej w ZK. Zgłosił przeprowadzenie wyborów kolportera na następnym spotkaniu.  Na 

ostatniej intergrupie kwota za literaturę wyniosła 1266 zł . 
 Łącznik do ZK – Piotrek który zaczął niedawno pełnić tę służbę zrobił rozeznanie i przekazał że 

mitingi w ZK odbywają się regularnie. Pozyskał  cztry osoby chetne do niesienia posłania w ZK.  
 Łącznik internetowy – Norbert – cały czas rozbudowuje stronę internetową , dostęp do informacji 

związanej z niesieniem posłania i pracy w słuzbach jest bardzo dobry. Ma ciekawe sugestie mi:,zostawianie 

informacji o istnieniu AA na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych bloków mieszkalnych. 

Zespół Informacji Publicznej odbył kilka spotkań. Obecnie dostali zaproszenie na spotkanie z 

dzielnicowym, do ZK na zamknięty oddział terapeutyczny. 

Koordynator warsztatów w Tenczynie –  brak sprawozdania 

Delegat do RR – Paweł – 30.11.2019 był na spotkaniu. Sprawozdanie zamieszczone jest na stronie 

internetowej jak również w formie papierowej może udostępnić osobiście. Poinformował że służbę 

zakończył Janusz i Jacek. Zastąpią ich Mirek i Beata. Zachęca do zadawania pytań Radzie Regionu. Zlot  

zaplanowano w dniach 20-27 sierpnia 2020r który odbędzie się na AWF w Krakowie. Są wakaty na 

powierników klasy A  

 Stanisław – delegat powtórzył wypowiedz byłego rzecznika RR – Roberta który podkreślił ze wrócił 

„język serca” czyli dyskusja mimo różnicy zdań i poglądów.  

 Podał informację od Jurka z komisji finansowej dotyczącą  IV tłumaczenia Wielkiej Księgi które 

kosztowało 39 tysięcy złotych. 

 Poprzez wprowadzenie kodu kreskowego na literaturą zaoszczędzone zostanie 10 tysięcy złotych. 

Następne Zgromadzenie odbędzie się w Gnojniku w maju 2020r 

Rzecznik Irena - podziękowała za współpracę, cieszy się ze podczas pełnienia służby doszło do powstania 

PIK-u w Tarnowie oraz fakt że niesienie posłania na detoksy, oddziały uzależnień i do zakładów karnych 

jest bardzo rzetelne.  

Do podziękowań dołączyły się sekretarz Ania i skarbnikczka Iwona. 

 

Ad. 5. Przerwa 

 

Ad. 6 Sprawy dotyczące działalności PIK-u.  

Iwona ma dyżury na PIK-u chciała poinformować że odebrała dużo telefonów od osób które zwróciły się o 

pomoc dla swoich bliskich.  Od tych osób odebrała również podziękowania za udzielenie pomocy. 

 

Ad 7.Wybory delegatów do RR 

W głosowaniu wzięło udział 25 uprawnionych osób.  

W skład komisji do liczenia głosów weszli: Janusz , Piotr i Krzysztof 

Kandydatami byli :Stanisław, Majka, Iwona 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania  na delegatów RR wybrani zostali Majka i Stanisław 

 

Ad 8. Wybory do służb intergrupy: rzecznik, sekretarz, skarbnik 

 

Wymaganą ilością głosów na rzecznika intergrupy został wybrany Konrad  

Wymaganą ilością głosów na sekretarza intergrupy został wybrany Edek 

Wymaganą ilością głosów na skarbnika intergrupy został wybrany Sławek 

 

  



Ad 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski 

Do spraw bieżących należy przekazanie służby  wybranym osobom. 

 

Przegłosowanie przekazania nieodpłatnego pakietu startowego do oddziału terapeutucznego w ZK 

Informacja o warsztatach mających odbyć się w Tęczynie. 

  

Ad. 10. Następne spotkanie: 8.02.2020r. w Gorlicach Plac Kościelny 1 

 

Ad 11. Pożegnaliśmy się Deklaracją Odpowiedzialności. 

 

 

Z życzeniami Pogody Ducha 

Sekretarz Ania 


