
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATOR 

    
   Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

   Alkoholowych w Katowicach 
 

   dla osób z problemami alkoholowymi 
   i narkotykowymi oraz ich rodzin 

 
 
 



 

        

 

 
Czy zauważasz u siebie lub bliskiej Ci osoby takie objawy jak:  
• silna, nieodparta chęć napicia się alkoholu,  
• utrata kontroli nad piciem,  
• inna niż dawniej reakcja na alkohol,  
• złe samopoczucie wynikające z nadużywania alkoholu 

„leczone” alkoholem,  
• picie ciągami – przez kilka dni lub tygodni pijący nie trzeźwieje,  
• utrata pamięci – brak możliwości odtworzenia w pamięci tego, 

co zdarzyło się po wypiciu,  
• próby podejmowania abstynencji, zakończone nawrotami picia,  
• po przerwaniu dłuższego picia pojawienie się silnego lęku, 

dreszczy, skurczy mięśni, pocenie się, nudności i wymioty. 

 
Potrzebujesz porady, wsparcia, informacji?  

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:  
 

Urząd Miasta Katowice - Wydział Polityki Społecznej  
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień  

Rynek 1, pok. 803 i 812  
tel. (+48 32) 259 37 30  tel. (+48 32) 259 34 59  

poniedziałek - środa  7:30 - 15:30 
czwartek 7:30 – 17.00, piątek 7:30 – 14.00  

 
 

Zespół ds. Leczenia Odwykowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Katowicach  

ul. Macieja 10, tel. 32 351 07 71 wew.212  

wtorek i środa 16:00 - 19:00 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

 
 
 

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
W KATOWICACH 

prowadzi czynności zmierzające do zobowiązania osoby uzależnionej  
od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego  

(wyłącznie wobec osób będących mieszkańcami miasta Katowice).



 

                                                                                        
  

 
 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego 

 

jest regulowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (art.  24-35), która mówi, że: „Osoby, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo 

systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie 

przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.” 

 

Kto może złożyć wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego? 

 

- najbliższa rodzina, ale również każda osoba, która jest świadkiem zachowań 
osoby nadużywającej alkoholu, które powodują problemy określone 
w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, 

 
- instytucja publiczna, np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, 

szkoła, zakład pracy itd. 
 
Gdzie znajdę druk wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego?  
Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta Katowice przy Rynku 1 w: 
- Punkcie informacyjnym w Biurze Obsługi Mieszkańców 

- Wydziale Polityki Społecznej, 8 piętro, pok. 803 i 812 

- oraz ze strony internetowej  
(https://www.katowice.eu/dla-mieszkanca/rodzina-i-zdrowie/zwalczanie-uzaleznien) 

 

Gdzie złożyć wniosek? 
 
Wniosek należy złożyć osobiście przy ul. Rynek 1 w Katowicach w biurze 
podawczym Urzędu Miasta Katowice (na parterze), lub przesłać pocztą na 
adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Rynek 1, 
40-003 Katowice. 

 

Ile wynosi opłata za złożenie wniosku? 
 
Złożenie wniosku jest bezpłatne, wszelkie koszty związane z prowadzeniem 
postępowania ponosi Urząd Miasta Katowice. 

https://www.katowice.eu/dla-mieszkanca/rodzina-i-zdrowie/zwalczanie-uzaleznien


 

 
 
 
 

Jak przebiega procedura zobowiązania do leczenia odwykowego dla osób 
uzależnionych od  alkoholu* 

 
Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje                      

z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego 

osoby z problemem alkoholowym. Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego następuje rozpatrzenie i przekazanie wniosku do następujących instytucji: 

 
• Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, w celu przeprowadzenia rozmowy 

konsultacyjnej zmierzającej do zmotywowania osoby uzależnionej do 

podjęcia leczenia odwykowego.  
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu podjęcia działań w ramach pracy 

socjalnej i/ub poradnictwa specjalistycznego 

 
Dokumentację dotyczącą zobowiązania do leczenia odwykowego osoby z problemem 
alkoholowym uzupełnia się poprzez kontakt z następującymi instytucjami: 

 
• Miejską Izbą Wytrzeźwień (wysłanie zapytania o pobycie danej osoby w Izbie 

Wytrzeźwień)  
• Komisariatem Policji (wysłanie zapytania o przeprowadzonych interwencjach Policji 

oraz o monitorowanie sprawy przez dzielnicowego) 

 
W sytuacji, gdy osoba dwukrotnie nie zgłosiła się w wyznaczonych terminach do Zespołu 

ds. Leczenia Odwykowego i nie podjęła dobrowolnie leczenia to kolejnym krokiem                       

w procedurze leczenia odwykowego jest skierowanie osoby z problemem alkoholowym 

na badanie biegłych sądowych: do psychiatry i psychologa, w celu uzyskania opinii                    

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Gdy biegli sądowi stwierdzą uzależnienie                    

od alkoholu, wskażą tryb leczenia oraz będą występowały przesłanki ustawowe                

do zobowiązania do leczenia odwykowo wtedy wniosek kierowany jest do Sądu. 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach zaprasza na 

posiedzenia Zespołu ds. Leczenia Odwykowego rodziny osoby z problemem 

alkoholowym, w celu wymiany informacji oraz zaproponowania różnych form pomocy. 

 

 

*brak podstaw prawnych do prowadzenia postępowania wobec osób uzależnionych od 

narkotyków 



 

 

 
 

 SCHEMAT DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA MKRPA W SPRAWIE                 
ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 

 



 

 
 
 

    Telefon zaufania 

 
 dla mieszkańców miasta Katowice 

porady we wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzysowych. 

 
  

Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń!  
 
 



 

 

 
Jeśli Ty lub ktoś kogo znasz doświadcza przemocy fizycznej lub psychicznej: 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS Katowice, ul. Mikołowska 13a 

 Tel. 32 251 15 99, 32 257 14 82   poniedziałek-piątek  8.00 – 19.00 

 



 

 
                     

        Miejsca pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków 
psychoaktywnych oraz dla ich rodzin  

 
Nazwa placówki Adres Krótka informacja 

 
Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 
Katowicach Urząd Miasta Katowice 

Wydział Polityki Społecznej 
 

Katowice, Rynek 1 
32 259 37 30 
32 259 34 59 

Poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30 
Czwartek 7:30 – 17.00 
Piątek 7:30 – 14.00 

 
Ośrodek Pomocy dla Osób 
Uzależnionych od Alkoholu  

 
 

 
Katowice, ul. Macieja 10 

                32  351 07 81 
osrodek.pomocy@oi.katowice.pl 

 

czynny od poniedziałku do piątku 
 od 8 – 18 

 
Zespół ds. Leczenia Odwykowego 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
 

Katowice, ul. Macieja 10 
32 351 07 71 wew. 212 

Wtorek, środa 16:00 - 19:00 
z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy 

 
Poradnia Leczenia Uzależnienia od 

Alkoholu i Współuzależnienia 
 

Katowice, ul. Korczaka 2 
32 438 61 70 

Poniedziałek – piątek 8:00 - 20:00 
diagnozowanie i terapia dla osób 
uzależnionych oraz ich rodzin 

 
Oddział Dzienny Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu  
 

Centrum Psychiatrii Oddział 
Terapii Uzależnienia od Alkoholu 

 

Katowice, ul. Korczaka 2 
32 438 61 70 

 
Katowice, ul. Korczaka 27 

32 603 84 00 

Poniedziałek – piątek 8:00-15:00 
Oddział stacjonarny czynny całą 
dobę, zapisy na leczenie w ostatnią 
środę od godz. 8:00, przyjęcia w 
każdy piątek 

 
Poradnia Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i Współuzależnienia 
NZOZ „Altermed” 

 

Katowice, ul. Podgórna 4 
32 253 00 40 
32 253 76 81 

Obowiązuje rejestracja przed 
pierwszym spotkaniem 

 
Agencja Zdrowia Trzeźwości  

i Rozwoju Osobistego  
„AZTIRO” NZOZ 

 

Katowice, ul. Rolna 7 
513 102 135 

www.aztiro.com.pl 

poniedziałek - piatek 12:00 - 20:00 
terapia uzależnienia, 
współuzależnienia, DDA, 
uzależnienia od  hazardu 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
MOPS 

 
Katowice ul. Mikołowska 13a 

(wejście od ul. Kamiennej) 
32 251 15 99 
32 257 14 82 

oik@mops.katowice.pl 
 

 

poniedziałek – piątek 8:00 - 19:00 
- pomoc psychologiczna i 

terapeutyczna: indywidualna i 
grupowa 

- poradnictwo prawne 
- kierowanie do schronienia w 

sytuacji przemocy domowej i 
innych sytuacjach kryzysowych 

mailto:oik@mops.katowice.pl


 

- poradnictwo specjalistyczne 
 

Ośrodek Profilaktyczno– 
Szkoleniowy im. ks. Franciszka 

Blachnickiego Fundacja  
„Światło-Życie” 

Katowice, ul. Gawronów 20 
32 205 39 22 
509 96 33 56 

kontakt@osrodekbrynow.pl 
www.osrodek-brynow.pl 

 

 
Poniedziałek – nieczynne 
od wtorku do piątku 10:00 - 13:00 
dodatkowo w czwartki 15:00 - 17:00 

- pomoc osobom uzależnionym i 
ich rodzinom 

- poradnictwo pedagogiczne i 
psychologiczne 

- otwarta grupa wsparcia 
- działalność wychowawcza i 

profilaktyczna wśród dzieci, 
młodzieży 
 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii Odział Katowice 

Katowice, ul. Warszawska 19 
 (II piętro) 

32 206 82 17 
www.ptan.katowice.pl 

biuro@ptzn.katowice.pl 

 
Poniedziałek, czwartek 10:00 - 19:00 
Wtorek, piątek 15:00 - 19:00 
Środa 10:00 - 14:00 
Punkt Konsultacyjny dla: 

- wszystkich osób uzależnionych oraz 
ich bliskich 
i rodzin 

- uzależnionych, którzy zakończyli 
terapię, ale potrzebują wsparcia 

- osób eksperymentujących z 
środkami psychoaktywnymi, 
które potrzebują pomocy 

- rodziców, którzy zauważyli lub 
wiedzą, że ich dziecko sięga po 
narkotyki, alkohol lub inne środki 
psychoaktywne 
 

Poradnia Uzależnień od Substancji 
Psychoaktywnych 

Katowice, ul. Powstańców 31 
32 209 11 81 

 
Poniedziałek, środa 8:00 - 18:00 
Wtorek, czwartek, piątek 8:00 - 16:00 

- poradnictwo i konsultacje 
- diagnoza uzależnień (w tym 

behawioralnych) 
- konsultacje psychiatryczne 
- kierowanie do placówek 

stacjonarnych 
- psychoterapia indywidualna dla 

osób uzależnionych 
- współuzależnionych 
- poradnictwo HIV/AIDS 

 

Wspólnota Dobrego Pasterza Punkt 
Pomocy Kryzysowej 

Katowice, ul. Opolska 9 
32 253 86 40 

www.dobregopasterza.pl 

 
Poniedziałek 10:00 - 18:00 
Wtorek 10:00 - 18:00 
Czwartek 12:00 - 20:00 
- porady medyczne 

http://www.osrodek-brynow.pl/


 

- porady psychologiczne 
- porady dla osób uzależnionych i 

ich rodzin 
 

Wspólnota Dobrego Pasterza Klub 
Wysoki Zamek 

Katowice, ul. Gliwicka 96 
32 250 27 55 

www.klubwysokizamek.pl 

 
Wtorek – środa 16:00 - 22:00 
Czwartek 20:00 - 22:00 
Piątek, sobota 16:00 - 23:00 
oferta spędzania wolnego czasu bez 
używek 
w ramach klubu młodzieżowego 
 

Katowickie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Dwójka” 

Katowice, 
ul. Ks. Bpa. Bednorza 22 

32 209 94 69 
www.stowarzyszenie-dwojka. 

katowice.pl 

 
Poniedziałek, środa, piątek 16:00 - 
19:00 
Wtorek i czwartek 17:00 - 19:00 
inicjowanie i prowadzenie grup 
spotkaniowych, samopomocowych 
oraz innych form oddziaływań 
psychospołecznych i 
rehabilitacyjnych 
 

Katowickie Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Jędruś” 

Katowice, ul. Macieja 10 
572 545 944 

www.jedrus.rzsa.pl 

 
Poniedziałek - piątek 17:00 - 19:00 
Środa 17.00 - 20.00 

- doradztwo w zakresie miejsc i form 
pomocy dla osób uzależnionych 

- warsztaty dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych 
 

Trzeźwościowe Stowarzyszenie 
Kulturalno - Turystyczne - 

Katowice, ul. Ks. Bpa. H. 
Bednorza 22 

501 636 537 lub 516 027 288 
www.tskt.ugu.pl 

 
Organizacja czasu wolnego dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych. 
 

Grupa Wsparcia Lotos 
 (grupa rekomendowana  

przez NZOZ „AZTIRO”) 

Katowice, ul. Zagrody 22 
grupa.wsparcia108@gmail.com 
http://zen.pl/katowice/grupa-

wsparcia.html 

Terminy spotkań:  
poniedziałki godz. 20.30 

                       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:grupa.wsparcia108@gmail.com
http://zen.pl/katowice/grupa-wsparcia.html
http://zen.pl/katowice/grupa-wsparcia.html


 

 
Pomoc w problemach związanych z piciem alkoholu lub używaniem 

środków narkotycznych bez wychodzenia z domu  
( w przypadku ograniczeń wynikających z obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych) 

 

Jeśli zauważasz, że picie alkoholu  sprawia Ci problem np.  

• nie potrafisz poradzić sobie bez wypicia napoju alkoholowego (piwa, wina 
lub wódki), zwłaszcza w sytuacjach zdenerwowania, przygnębienia lub nudy, 

• nie potrafisz przerwać picia alkoholu i wypijasz go znacznie więcej niż 
planowałeś zaczynając picie, 

• Twoja rodzina skarży się lub martwi o to, że pijesz zbyt dużo 

• Jeżeli bliska Ci osoba pije alkohol w sposób, który budzi Twój niepokój.  
Jeśli nie wiesz jak jej pomóc oraz jak chronić siebie i dzieci 
to skontaktuj się ze specjalistą i porozmawiaj o tym, co cię niepokoi! 

 
Wszystkie poniżej wymienione placówki prowadzą konsultacje i pomoc 

psychologiczną w formie telefonicznej lub on-line:   
( w okresie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych) 

 
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 
Katowice, ul. Korczaka 2 
tel. 32 438 61 70;  poniedziałek – piątek 8:00 - 20:00 (w kwietniu 8.00-15.30)  
 

  Agencja Zdrowia, Trzeźwości i Rozwoju Osobistego „AZTIRO” NZOZ 
Katowice, ul. Rolna 7., tel. 513 102 135,   poniedziałek – piątek 12.00 – 20.00 
 
Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień    
Katowice, ul. Macieja 10, tel. 32  351 07 81; poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00 
 
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia NZOZ „Altermed” 
Katowice, ul. Podgórna 4, tel. 32 25300 40, 32 253 76 82  10.00 – 20.00 

 
Jeśli masz problem z używaniem środków o charakterze narkotycznym lub ma go ktoś 
bliski np. współmałżonek lub dziecko: 

 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Katowice, ul. Warszawska 19 
tel. 32 206 82 17  poniedziałek, środa, czwartek, piątek 10:00 - 19:00,  wtorek 10:00 - 14:00 

 
Jeżeli potrzebujesz konsultacji specjalisty zajmującego się profilaktyką uzależnień dzieci  
i młodzieży: 

 
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii  
tel. 531 628 279, poniedziałki, środy, piątki 13:00 – 15:00    

 

 



 

 
 

Mityngi Wspólnoty AA ! 
 
„Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem 
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym  
w  wyzdrowieniu z alkoholizmu. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości  
i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.” 
 
Kilka informacji, które ułatwią Ci kontakt ze Wspólnotą AA :  
 
T. 801 033 24- infolinia Wspólnoty AA 
https://aa24.pl/pl - Link do głównej strony Wspólnoty AA. Tam znajdziesz m.in. : 
 

1. Listę mityngów on-line na każdy dzień tygodnia - https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line  
2. https://spis.aa.org.pl/ - gdzie znajdziesz wszystkie mitingi i mitingi w twojej okolicy. 

      3. Czy masz problemem z alkoholem ?  https://aa24.pl/pl/masz-problem/nowicjusz-
pyta 
      4. Informacje dla kobiet - https://aa24.pl/pl/masz-problem/aa-dla-kobiet 
      5. Czy AA jest dla mnie?  -https://aa24.pl/pl/masz-problem/czy-aa-jest-dla-mnie. 
 
Masz wątpliwości, masz pytania, chcesz porozmawiać - zadzwoń: 
 

1. Punkt  Informacyjno- Kontaktowy  Regionu „Katowice” , Katowice, ul. Warszawska 6 
p.202, tel.32/725 74 04 – Koordynator Sabina / pełni też funkcję „telefonu zaufania „ 

2. Łącznik Internetowy Regionu Kasia tel. 504 595 864. 

3. Koordynator ds. informacji publicznej Jurek tel. 575 649 120 lub 669 681 177. 

4. Komisja Informacji Publicznej Wiesław –tel. 696 974 733 
 

WYBRANE MITYNGI W FORMIE TELEKONFERENCJI I ON - LINE W REGIONIE KATOWICE : 
 

* Zapraszamy na opolskie mityngi online w aplikacji zoom. 
Harmonogram mityngów: 
Poniedziałek, godz. 19.00 - Grupa Asyż 
Czwartek, godz. 18.30 - Grupa U Franciszków 
Sobota, godz. 17.00 - Grupa Wsparcie 
Niedziela, godz. 18.00 - Grupa Eleuteria 
Link do dołączenia: https://us02web.zoom.us/s/84516639141 Hasło: 739457 
Instrukcje do dołączenia: Przez komputer: https://rebrand.ly/hbds1 
Przez telefon: https://rebrand.ly/29efd 
Lub: https://prezi.com/view/MrJ6WAETWbp6e656GCsv/ 

 
CODZIENNIE 
* Miting online grupy AA Katowice. Mitingi odbywają się codziennie o godzinie 18.00 
Link do mitingu: https://discord.gg/jk8bwnB 
 

https://aa24.pl/pl
https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line
https://spis.aa.org.pl/
https://aa24.pl/pl/masz-problem/nowicjusz-pyta
https://aa24.pl/pl/masz-problem/nowicjusz-pyta
https://aa24.pl/pl/masz-problem/aa-dla-kobiet
https://aa24.pl/pl/masz-problem/czy-aa-jest-dla-mnie
https://us02web.zoom.us/s/84516639141
https://rebrand.ly/hbds1
https://rebrand.ly/29efd
https://prezi.com/view/MrJ6WAETWbp6e656GCsv/
https://discord.gg/jk8bwnB


 

 
 
 
Aby wziąć udział w mitingu należy pobrać aplikację Discord (na komputer lub telefon), 
zarejestrować się.W razie pytań kontakt pod nr telefonu: 502 026 804 
 
PONIEDZIAŁEK 
* Grupa CzAArna Owca z Wodzisławia Śląskiego od poniedziałku 07 grudnia wznawia mityngi 
on-line. Mityngi odbywać się będą na Skype w każdy poniedziałek o godzinie 19-ej i trwać 
będą 1,5 godziny. Ostatni mityng miesiąca zgodnie z tradycją grupy będzie mityngiem 
spikerskim na którym również można będzie obchodzić tzw Urodziny w AA.?? 
Wystarczy kliknąć w link : 
https://join.skype.com/kIDC9CFMug6O i już można dołączyć do konwersacji 
 
WTOREK 
* AA Jaworzno, mityngi ma w każdy wtorek od 18:00 - 19:30 na aplikacji Discord. 
Uwagi: Aby dołączyć do grupy skorzystaj z zaproszenia w linku 
https://discord.gg/R9pQEZMdAJ 
Prosimy o wyłączenie mikrofonów (mikrofon włączamy tylko na czas wypowiedzi). 
Kontakt: problemalkoholowytuiteraz@wp.pl 
 
ŚRODA 
* Grupa "Przystań" z Zabrza zaprasza na mityngi on-line w każdą środę o godzinie 20:00 na 
Discord. Link do dołączenia: https://discord.gg/XVy8Crk 
 
* Grupa AA Kobieca "Nadzieja" zaprasza na mityngi on-line  na aplikacji Discord w każdą 
środę o godzinie 18:30. Link do dołączenia: https://discord.gg/wHNxfBS 
 
* Grupa AA "Dynastia" - środa o godzinie 20:00; link do spotkania: 
https://meet.jit.si/dynastiakatowice 
 
* Grupa AA "Piątkowa" z Jastrzębia Zdroju zaprasza na mityngi on-line w każdy piątek o 
godzinie 18:00 na aplikacji Discord. Link do spotkania: https://discord.gg/EBUhEUa 
 
NIEDZIELA 
* Grupa AA "Pod murami" z Gliwic, niedziela: 10:30 Link do dołączenia: 
https://meet.jit.si/ 

 
                                         Mityngi AA dla osób Głuchych i słabosłyszących online : 
  
w każdą niedzielę o godz. 19.00 na platformie Google Meet,.  Spotkanie tłumaczy na bieżąco 
tłumacz języka migowego.   
Link do mityngu: http://meet.google.com/cwd-ryht-pcy 
  
Kontakt: kontakt.aa.glusi@gmail.com, tel. + 48 660 467 849 
Strona internetowa - www.glusi-aa.pl  
 

https://join.skype.com/kIDC9CFMug6O
https://discord.gg/R9pQEZMdAJ
https://poczta.o2.pl/d/
https://discord.gg/XVy8Crk
https://discord.gg/wHNxfBS
https://meet.jit.si/dynastiakatowice
https://discord.gg/EBUhEUa
https://meet.jit.si/
http://meet.google.com/cwd-ryht-pcy
http://www.glusi-aa.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


