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Moi Drodzy.

Przekazuję  Wam  9  numer  naszego  wspólnego
biuletynu  –  kolejny  numer  wydany  w  trakcie
pandemii  COVID-19,  która  zdezorganizowała
również  nasze  Wspólnotowe  życie.  Ponieważ
sytuacja bardzo powoli wraca do normalności, rząd
znosi  kolejne  obostrzenia  a  my  zaczęliśmy
spotkania w „realu”, to nasz biuletyn wraca do formy
miesięcznika.  W  związku  z  ponowną  możliwością
organizowania  mityngów  zwracam  się  do  Was
drodzy mandatariusze oraz przedstawiciele grup AA
Regionu  AA Dolnośląski  z  prośbą  o  informację  o
odwieszonych  mityngach.  Informacje  można
przekazywać  bezpośrednio  do  łącznika
internetowego  regionu  –  Rafała  lub  do  redkacji
biuletynu.

Życzę nam wszystkim zdrowia – Przemek.

INFORMACJE OD RADY POWIERNIKÓW

Informacja Zarządu Fundacji BSK AA w Polsce z
dnia 3 czerwca 2020 r.

Po opublikowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia  29  maja  2020  r.  w  sprawie  ustanowienia
określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w
związku z wystąpieniem stanu epidemiologicznego
Zarząd Fundacji wystąpił do Ministerstwa Finansów
z  zapytaniem  o  możliwość  i  warunki  organizacji
mityngów  Anonimowych  Alkoholików.  Odpowiedź
przedstawiamy  w  załączeniu.  Wskazujemy  na
konieczność  zachowania  w  trakcie  ich
przeprowadzania  „obowiązujących  zasad
bezpieczeństwa określonych przez Ministra Zdrowia
w  związku  z  trwaniem  stanu  epidemii”.  Więcej
informacji  uzyskać można w regionalnych stacjach
epidemiologicznych oraz u gospodarzy lokali, którzy
mogą  być  obowiązani  do  przestrzegania
oddzielnych, szczegółowych przepisów.
Zarząd Fundacji BSK AA w Polsce

Warszawa, 02 czerwca 2020 r.
Pani

Alicja Darkowska-Kowalska Dyrektor Zarządu
Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych

Alkoholików w Polsce

Szanowna Pani Dyrektor,
w odpowiedzi  na pismo z dnia 2 czerwca 2020 r.
dotyczące przeciwwskazań dot. organizacji spotkań
grup  wsparcia  anonimowych  alkoholików,
Departament  Zdrowia  Publicznego  i  Rodziny
uprzejmie  informuje,  że  zgodnie  z  §  15  ust.  9
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020
r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii  (Dz.  U.  poz. 964) do odwołania zakazuje
się  organizowania  imprez,  spotkań  i  zebrań
niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań
do 150 osób.
Mając  na  uwadze  powyższe,  mitingi  grup  osób
uzależnionych mogą aktualnie być organizowane z
zachowaniem  wszystkich  obowiązujących  zasad
bezpieczeństwa określonych przez Ministra Zdrowia
w związku z trwaniem stanu epidemii.

Z poważaniem,
Dariusz Poznański
zastępca dyrektora

Osoby g/Głuche i słabosłyszące.

Drodzy Przyjaciele AA,
zwracamy  się  do  Was  z  gorącą  prośbą  o
nawiązywanie kontaktów i przekazywanie treści listu
w  linku  poniżej.  Pismo  zawiera  informację  o
mitingach z tłumaczem polskiego języka migowego
(w skrócie PJM) dla osób g/Głuchych. List prosimy
rozsyłać  do lokalnych  oddziałów takich  organizacji
jak:  Towarzystwo Osób Niesłyszących TON, Polski
Związek  Głuchych,  Towarzystwo  Osób
Głuchoniewidomych.  Przekazywanie  informacji  o
Wspólnocie  AA jest  nie  tylko  zadaniem  Zespołów
Informacji Publicznej, 
na  które  oczywiście  liczymy  w  szczególności.
Poszukujemy  również  a  może  przede  wszystkim,
wśród  członków  AA  każdą  chętną  osobę,  która
wesprze  w  działaniach  naszą  nową  jednostkę  :
Zespół ds. Osób g/Głuchych oraz Słabosłyszących.
Bardzo ważne są dla nas informacje o tym, w jakim
regionie  i  do  kogo  udało  Wam  się  dotrzeć  czyli
wysłać pismo oraz być może jaki rodzaj współpracy
nawiązaliście. Brak informacji  zwrotnej z Regionów
oraz  Intergrup  będzie  dla  nas  kluczowy  w
podejmowaniu dalszych działań na danym obszarze.
Jeśli  macie  pytania  piszcie  do  nas  na  adres
kontakt.aa.glusi@gmail.com  lub  dzwońcie  pod
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numer  kontaktowy  AA  ds.  Osób  g/Głuchych  i
Słabosłyszących  660-467-849.  Poinformujemy  o
szczegółach  i  odpowiemy  na  wszystkie  pytanie
związane z  tym projektem.Czekamy na informacje
od Was do końca maja.

Mityngi on-line

Link do strony z mityngami on-line
https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line

Dane adresowe

Fundacja Biuro Służby Krajowej 
Anonimowych Alkoholików w Polsce 

ul. Chmielna 20
00-020 Warszawa

tel. (+48 22) 828 04 94 
e-mail: aa@aa.org.pl 

REGION AA DOLNOŚLĄSKI 
Plac Św. Macieja 5

50-244 Wrocław
e-mail: dolnoslaski@aa.org.pl

                   
Intergrupa AA MILLENNIUM

ul. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie

e-mail: millennium009@aa.org.pl

Intergrupa AA MOST
ul. Jana Pawła II 50d
59-700 Bolesławiec

e-mail: most009@aa.org.pl 

Intergrupa AA ODRA
Plac Św. Macieja 5

50-244 Wrocław
e-mail: odra009@aa.org.pl 

Intergrupa AA PIASTOWSKA
II Armii Wojska Polskiego 34

59-220 Legnica
e-mail: piastowska009@aa.org.pl 

Intergrupa AA ŚLĘŻA
ul. Komuny Paryskiej 17/1

50-451 Wrocław

e-mail: sleza009@aa.org.pl 

Intergrupa AA WAŁBRZYSKA
58-310 Szczawno-Zdrój

ul. Sienkiewicza 40
e-mail; walbrzyska009@aa.org.pl 

PIK
Punkt Informacyjno – Kontaktowy

REGION AA DOLNOŚLĄSKI

Plac Św. Macieja 5
50-244 Wrocław  

 e-mail: pik009@aa.org.pl

PIK Regionu AA Dolnośląski wznawia
działalność od 15.06.2020

poniedziałek-piątek 
w godz. 16:00 – 20:00

tel. 71 321 21 24 

W PUNKTACH
INFORMACYJNO – KONTAKTOWYCH  AA:
udzielamy wsparcia osobom  nadużywającym

alkoholu, oraz ich  rodzinom. 
Informujemy o tym jak działa program AA i gdzie

można znaleźć pomoc.

OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA AA
801 033 242

 
czynna we wszystkie dni tygodnia

w godz. 8:00 – 22:00 

W godzinach 08:00 – 16:00 wszystkie połączenia
kierowane są do Biura Służby Krajowej AA w

Warszawie.

W pozostałych godzinach infolinia obsługiwana jest
przez 

Punkty Informacyjno – Kontaktowe Regionów AA w
Polsce.

 

ADRESY MAILOWE INTERGRUP:     millennium009@aa.org.pl      most009@aa.org.pl 
odra009@aa.org.pl      piastowska009@aa.org.pl     sleza009@aa.org.pl     walbrzyska009@aa.org.pl

2 z 7

mailto:millennium009@aa.org.pl
mailto:walbrzyska009@aa.org.pl
mailto:sleza009@aa.org.pl
mailto:piastowska009@aa.org.pl
mailto:odra009@aa.org.pl
mailto:most009@aa.org.pl
mailto:millennium009@aa.org.pl
mailto:dolnoslaski@aa.org.pl
mailto:aa@aa.org.pl
https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line
mailto:walbrzyska009@aa.org.pl
mailto:sleza009@aa.org.pl
mailto:piastowska009@aa.org.pl
mailto:odra009@aa.org.pl
mailto:most009@aa.org.pl


REGION AA DOLNOŚLĄSKI

Co? Gdzie? Kiedy?

Informator wewnętrzny regionu
Nr 9/czerwiec/2020          13.06.2020

Spotkania Służb

REGION AA DOLNOŚLĄSKI
Planowana telekonferencja Rady Regionu odbędzie
się 30.08.2020 o godz. 11:00, nr telefonu 799 365
365, kod PIN: 00900000.

Planowana  telekonferencja  Służb  Regionu  AA
Dolnośląski odbędzie się 06.09.2020 o godz. 11:00,
nr telefonu 799 365 365, kod PIN: 00900000.

Intergrupa AA MILLENNIUM
Kolejne  spotkanie  IG  Millennium  odbędzie  się
20.06.2020  na  zaproszenie  grupy  Quo  Vadis  z
Wierzchowic,  przy  ul.Kościelnej  17,  56-320
Wierzchowice  (budynek  świetlicy  środowiskowej).
Spotkanie poprzedzone będzie warsztatem Tradycji
przygotowanym  przez  grupę  Quo  Vadis  który
rozpocznie  się  o  godz.  09:00  a  o  godz  10:00
odbędzie się spotkanie Intergrupy.

Intergrupa AA MOST
Spotkanie w siedzibie IG 
Rada IG: 18.07.2020, godz. 07:30
Służby IG: 18.07.2020, godz. 09:00

Intergrupa AA ODRA
Następne spotkanie  IG Odra  odbędzie  się  w dniu
20.06.2020  r.  od  godz.  9:00.  W  zależności  od
sytuacji  epidemiologicznej  w  kraju  spotkanie
odbędzie  się  w  PIK  lub  ponownie  w  formie  1-1,5
godzinnej  telekonferencji.  O  wszystkim
poinformujemy grupy na kilka dni przed spotkaniem.
Nr telefonu 799 365 365, PIN 00900003.

Intergrupa AA PIASTOWSKA
Następne spotkanie IG Piastowska planowane jest
na  08.08.2020,  godz.  11:00,  online  na  platformie
Discord  (https://discord.gg/UEGBdy9)  bądź  w
siedzibie IG – ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego
34,  (Dom  Matki  Teresy  z  Kalkuty)  Legnica,  w
zależności  od  rozwoju  pandemii  i  obowiązujących
przepisów prawa.

Intergrupa AA ŚLĘŻA
Następne spotkanie IG Ślęża odbędzie się w dniu
11.07.2020, godz. 11:00 w formie telekonferencji. Nr
telefonu  799  365  365,  PIN  00900005.  Jeżeli

sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli  spotkanie
odbędzie się w siedzibie IG.

Intergrupa AA WAŁBRZYSKA
Czerwcowe spotkanie IG Wałbrzyska odbędzie się w
niedzielę 28.06.2020 o godz. 11:00 w siedzibie IG, w
Klubie  Abstynenta  w  Szczawnie-Zdroju  przy  ul.
Sienkiewicza 40.  Przed spotkaniem o godz.  10:00
zbierze się Rada Intergrupy.
UWAGA:  Podczas  spotkania  obowiązuje
„Procedura  postępowania  w  czasie  epidemii
podczas  mityngów  AA  i  AL-ANON  w  Klubie
Abstynenta  NOWE  ŻYCIE,  ul.  Sienkiewicza  40,
Szczawno-Zdrój”

KLIKNIJ I ZOBACZ

Wspólnota AA w Polsce
http://  www.aa.org.pl   

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA
https://fundacja.aa.org.pl/ 

Region AA Dolnośląski
http://aa24.pl/pl/podzial-regionalny/  dolnoslaski  /  
komunikaty 

RSI Regionu AA Dolnośląski
http://aa24.pl/pl/podzial-regionalny/  dolnoslaski  /  
komunikaty 

Wydarzenia ogólnopolskie
http://aa24.pl/pl/wydarzenia-ogolnopolskie 

Wydarzenia regionalne
http://aa24.pl/pl/wydarzenia-regionalne 

Codzienne Refleksje
http://aa24.pl/pl/codzienne-refleksje

Biuletyn ZDRÓJ
http://zdroj.aa.org.pl/

Potwierdzenia udziału w mityngach
http://aa.org.pl/regiony/mit_p.php 

Spis mityngów AA (stary)
https://aa.org.pl/mityngi/ 
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Spis mityngów AA (nowy)
https://spis.aa.org.pl/ 

INFORMACJE Z REGIONU

Moi Drodzy! 
Od  15.06.2020 roku,  chcemy wznowić  działalność
Punktu  Informacyjno  Kontaktowego  we  Wrocławiu
przy pl św. Macieja. Wznawiamy dyżury, telefoniczne
w  Piku,  oraz  mityngi.  Jednakże  ze  względu  na
sytuację  epidemiologiczną  w  kraju  oraz  nałożone
przez Radę Ministrów RP zalecenia sanitarne , będą
to spotkania w bardzo okrojonym stanie. Zalecenia
obowiązujące dyżurnych i odwiedzających PIK oraz
zalecenia dla prowadzących i uczestników mityngu
zawarte  są  w  załącznikach.  Bardzo  proszę
podejdźmy  do  tych  zaleceń  z  powagą  i
odpowiedzialnością.  Jeżeli  będziemy  ich
przestrzegać,  to  jest  nadzieja,  że  może  niedługo
zostaną  one  zniesione  lub  poluzowane.
Pełnomocnik ds PIK, Piotr 

W  związku  z  sytuacją  epidemiologiczną  oraz  na
podstawie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  29
maja  2020  roku  o  określonych  ograniczeniach,
nakazach  i  zakazach  w  związku  z  wystąpieniem
stanu  epidemii,  w  tym  pomieszczeniu  obowiązują
następujące  zalecenia  zachowania  środków
ostrożności:

1. W pomieszczeniu, może przebywać dyżurny + 1
osoba odwiedzająca Punkt Informacyjno Kontaktowy
(PIK) zachowując 2 metrową odległość od siebie.
2.  Jeżeli  osób  odwiedzających PIK  jest  więcej  niż
jedna  czekają  one  na  korytarzu,  lub  w
pomieszczeniu obok zachowując 2 m odległość od
siebie.
3.  Wszystkie osoby odwiedzające zobowiązane są
do  używania  maseczek  zasłaniając  usta   i  nos,
powinni zdezynfekować ręce lub używać rękawiczek
ochronnych.
4.  Dyżurny,  podczas  dyżuru  zobowiązany  jest  do
używania maseczki ochronnej zasłaniając usta i nos
oraz rękawic ochronnych
5.  Dyżurny,  przed  rozpoczęciem  i  zakończeniem
dyżuru  zobowiązany  jest  do  wywietrzenia
pomieszczenia,  dezynfekowania  stołów,  biurka  i
urządzeń telefonicznych i elektronicznych.

6. Po zakończeniu dyżuru, dyżurny opróżnia kosze i
wynosi śmieci.
7.  Zakazuje  się  przygotowywania  i  spożywania
gorących  napojów  z  wyjątkiem  napojów
przyniesionych ze sobą.

Pełnomocnik Fundacji BSK AA
ds Punktu Informacyjno Kontaktowego

Piotr Połom

Zlot Radości Regionu AA 
Dolnośląski/IG Piastowska:

26.-28.06.2020, Zapusta k/Olszyny

Zlot odwołany.

Konferencja Regionu AA Dolnośląski:
!!! Nowy termin, miejsce i czas trwania !!!

Konferencja Regionu AA Dolnośląski
„Jeden świat, jedno AA, jeden język serca”

24 październik 2020 r.
Wrocław ul. J. Kasprowicza 26
Dom Katechetyczny (duża sala)

Program Konferencji:
08:00 – 09:30 Rejestracja uczestników
09:30 – 10:30 Rozpoczęcie  Konferencji  tekstem
„Deklaracja Jedności”
– powitanie gości oraz uczestników, autoprezentacja
uczestników,
– wybór Komisji Skrutacyjnej
– przyjęcie programu Konferencji
– sprawy organizacyjne
10:30 – 11:00 „Jeden świat, jedno AA, jeden język
serca” – Krzysztof z Wrocławia, powiernik  kadencji
2009 – 2011
11:00 – 11:30 Sprawozdania  Intergrup,  jak  niosą
posłanie na terenie swojego działania (5 minut dla
każdej Intergrupy)
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 12:30 Sprawozdania  Służb  Regionu,
Delegatów SK i Powierników (9 osób w służbach, po
5 minut dla każdego)
12:30 – 14:00 Odczytanie  odpowiedzi  na  złożone
pytania do Konferencji,  wypracowane przez Służby
Regionu i  przedstawione do akceptacji  Konferencji
Regionu AA Dolnośląski
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14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 17:30 Przedstawienie  wniosków  i
głosowanie złożonych wniosków do Konferencji
17:30 – 17:45 Przerwa
17:45 – 19:45 Przedstawienie  kandydatów  do
służb i wybory do Służb Regionu, Służb Krajowych
19:45 – 20:00 Przerwa
20:00 – 20:30 I co dalej? Z czym wyjeżdżam?
20:30 Wspólne  odmówienie  deklaracji  „Jestem
Odpowiedzialny”. Pożegnanie

UWAGA:
Koszt udziału w Konferencji to koszty organizacyjne
w kwocie 15 zł, wpłaty na udział w Konferencji  na
miejscu  od  godziny  08:00  do  09:30,  materiały  do
Konferencji  zostaną  rozdane  przy  rejestracji.
Możliwość zamówienia obiadu w kwocie 20 zł., dla
chętnych.  Catering,  dowóz.  Możliwość  zakupu
literatury AA na miejscu.

Telefony do organizatorów: 601 227 045, 600 829
727 (godz. 17:00 -20:00).

WNIOSKI I PYTANIA DO KONFERENCJI

Zwracamy  się  z  gorącą  prośbą  do  wszystkich
uczestników Grup AA, służebnych Grup i Intergrup
naszego  Regionu,  którzy  mają  taką  potrzebę  do
zadawania  pytania  lub  składania  wniosków  do
Konferencji  Regionu  AA  Dolnośląski.  Pytania
powinny  być  zwięzłe,  czytelne  i  staranie
opracowane.  Nadsyłajcie  również  wnioski  do
Konferencji  do  wniosków,  dołączcie  uzasadnienia
dla  lepszego  zrozumienia  składanego  wniosku.
Prosimy autorów pytań o podanie swojego adresu,
najlepiej  mailowego,  abyśmy  mogli  zwrócić  się  o
ewentualne  dodatkowe  wyjaśnienia,  celem
udzielenia wyczerpującej odpowiedzi.

Prosimy o przesyłanie pytań do końca września br.
w  formie  elektronicznej  -  na  adres  sekretarza
przemekprzem@icloud.com lub  łącznika  ds.
internetu regionu dolnoslaski@aa.org.pl

INFORMACJE OD INTERGRUP

-

INFORMACJE Z GRUP

-

SPIKERKI

-

ROCZNICE GRUP, INTERGRUP

-

WARSZTATY W REGIONIE

INTERGRUPA AA „WAŁBRZYSKA”
Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania 12
Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików (Kroki

1-12), czyli przygotowania do bycia sobą oraz do
pracy ze Sponsorem

WARSZTATY 12 KROKÓW WSPÓLNOTY
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

GRUPA I (kroki I – III), GRUPA II (kroki IV – VII),
GRUPA III (kroki VIII – XI) GRUPA 4 (krok XII – życie

„po Programie”,  krok XII – sponsorowanie)
11 – 13 września 2020 r. KRZESZÓW, Bazylika –

dom sióstr Benedyktynek
Niniejsze  warsztaty  mają  na  celu  pogłębienie
znajomości  Kroków  1  –  12.  Podczas  tych
warsztatów  postaramy  się  odpowiedzieć  sobie,
bazując na własnych doświadczeniach oraz osób w
grupie, na trzy podstawowe pytania:
1.  Czy  potrzebuję  pomocy  drugiego  człowieka  –
sponsora  (opiekuna)?  2.  Czy  mam chęć  podjęcia
pewnych działań, aby tę pomoc otrzymać? 3. Jakie
to są działania?
PIĄTEK 
godz. 16:00 Zakwaterowanie
godz.  18:00 Kolacja  – Podział  na grupy –  sprawy
organizacyjne
godz. 19:30 Praca w grupach
SOBOTA
godz. 8:00 Śniadanie
godz. 8:45 Praca w grupach
godz. 13:30 Obiad
godz. 15:00 Praca w grupach
godz. 18:00 Kolacja
godz. 19:30 Mityng /godzinny/
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godz. 21:00 Praca w grupach (dla tych grup, które
nie są zmęczone :)))
NIEDZIELA
godz. 8:45 Śniadanie
godz.  9:30  Praca  w  grupach  (zamknięcie)  –
podsumowanie pracy
godz. 12:30 Obiad. Pożegnanie
Proszę  ze  sobą  zabrać  długopis,  zeszyt.  otwarty
umysł  :))))  warto  zanotować sobie  przemyślenia  z
pracy w grupie.
!!!Z uwagi na COVID-19 ilość miejsc ograniczona
do  30  osób!!! Przedpłata  50  zł  (koszt
zabezpieczenia  wyżywienia)  Kontakt:  tel.  603  865
963 oraz 600 829 727 (w godz. 19:00 – 21:00)
Konto  nr  51  1090  1942  0000  0001  3304 8565  –
dane do konta kontaktować́ się z organizatorem ̨
Uwaga! Konto bankowe o numerze 51 1090 1942
0000 0001 3304 8565 nie  jest  kontem bankowym
Fundacji  BSK  AA.  Zatem  wszelkie  wpłaty  na  ten
rachunek dokonujecie na własną odpowiedzialność.
Proszę wpisać w przedpłacie, w której GRUPIE chcę
pracować, imię, miejscowość dopisek KROKI. 

Koszt 150 zł (dwa dni - pełne wyżywienie, 2 noclegi,
koszty  organizacyjne).  Materiały  warsztatowe
kupujemy na miejscu.  Kawa,  herbata we własnym
zakresie  kto  ma,  niech  weźmie  ze  sobą  czajnik,
będzie niezależny od parzenia kawy :))))

WARSZTATY W INNYCH REGIONACH

brak

WARSZTATY OGÓLNOPOLSKIE

18-20.09.2020: Ogólnopolskie Warsztaty Łączników
Internetowych i Dyżurnych On-line – Międzybrodzie
Żywieckie

25-27.09.2020:  XVI  Ogólnopolskie  Warsztaty
Kolporterów i Literatury - Pieczyska

Listopad  2020:  IV  Ogólnopolskie  Warsztaty  VII
Tradycji – Wałbrzych

20-22.11.2020:  Ogólnopolskie  Warsztaty  Niesienia
Posłania AA do ZK i AŚ – Sielpia Wielka

Ogólnopolskie Warsztaty Łączników
Internetowych i Dyżurnych On-line – cykl

warsztatów online

Kolejny  panel  z  cyklu  Warsztatów  Łączników
Internetowych  i  Dyżurnych  On-line,  w  temacie
służby  łącznika  internetowego,  odbędzie  się:  20
czerwca, od godz. 15:00 do ok. 18:00 na platformie
GoToMeeting.  Godzina  zakończenia  może  ulec
zmianie.  Z  przyczyn  technicznych,  w  warsztacie
będzie  mogło  wziąć  udział  do  150  uczestników.
Serdecznie  zapraszamy  do  rejestracji  za
pośrednictwem  formularza:
https://forms.gle/j4T4fGPwBjCeD1ZA8.  Pozostałe
szczegóły  dot.  organizacji  warsztatu  zostaną
przesłane  wszystkim  zarejestrowanym  w
późniejszym  terminie  na  adres  e-mail  podany  w
formularzu  rejestracyjnym.  Przepraszam  za  krótki
termin:)  Za  zespół  organizacyjny  Ogólnopolskich
Warsztatów  Dyżurnych  On-line  przy  Regionie
Galicja Marek, ws. łącznika internetowego Regionu
Galicja

DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW
WIADOMOŚCI WYSYŁANYCH

EMITENTEM

Jeśli  odbierasz  wiadomości  z  emitenta  naszego
Regionu  -  to  podziel  się  tą  informacją  z  innymi,
powiedz  o  tym  na  swojej  Grupie,  Intergrupie.
Emitent  Wspólnoty  AA  jest  bardzo  bezpiecznym
kanałem informacyjnym, pozwala otrzymywać wiele
informacji  o  tym  co  dzieje  się  na  Grupach,
Intergrupach i  Regionie AA  Dolnośląski,  a także w
innych Regionach AA. Aby zapisać się do emitenta
wystarczy  bezpośrednio  skontaktować  się  z
Łącznikiem  Internetowym  Intergrupy,  który  udzieli
stosownych informacji.

PLAN URODZINOWY

Jeżeli Ty lub Twoja grupa AA obchodzicie urodziny i
chcesz  z  tej  okazji  wspomóc  niesienie  posłania,
zapraszamy do "Planu urodzinowego". Możesz z tej
okazji  dokonać  wpłaty  na  konto  Fundacji  Biura
Służby  Krajowej  AA;  Służby  światowe  sugerują
wpłatę  równowartości  1  dolara  za  każdy  rok
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trzeźwości,  lecz  każda  wpłata, nawet  najmniejsza
będzie  z  wdzięcznością  przyjęta  przez Wspólnotę.
Jeżeli w tytule przelewu wpiszesz "Plan urodzinowy"
oraz  podasz  swoje  dane  z  adresem  (tylko  do
wiadomości  BSK),  zostanie  na  podany  adres
wysłana  kartka  z  życzeniami.  Darowizny  na  plan
urodzinowy  można  przekazywać  również  poprzez
delegatów do Służby Krajowej. 
Numer  konta  do  wpłat:  33  1090 1043  0000  0001
0067 9467.

DO CZYTELNIKÓW

Zapraszamy wszystkich do współtworzenia biuletynu
– jeżeli  chcecie  podzielić  się  tym co się  u Was z
grupach czy intergrupach dzieje: spikerki, warsztaty,
rocznice  grup,  spotkania  to  poinformujecie  nas
poprzez swoich sekretarzy na intergrupach, regionie
lub  dzwońcie,  mailujcie  bezpośrednio  na:
biuletynCoGdzieKiedy@gmail.com 
Kolejne biuletyny będą ukazywały się ok. 15 danego
miesiąca  i  zawierały  informacje  o  najbliższych
wydarzeniach  głównie  w naszym regionie,  ale  nie
tylko :-)

Zredagował: Przemek – sekretarz regionu.

NOTATKI:

NOTATKI:
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