
SPIS GRUP REGION GALICJA – SPOTKANIA STACJONARNE 

Na czas pandemii 

Nowy Sącz, Grupa “Rita” , nazwa na skype: “ Róża Al” środa godz. 

20:30  https://join.skype.com/a1fa1tuq5UGq   

Oświęcim, Grupa „Eliza” piątek godz. 18:00 tel. komórkowy 799365365. Po komunikacie “tu 

darmowa sieć telekonferencji”  należy wpisać ośmiocyfrowy kod 11122233 

Oświęcim, Grupa „Poranek” środa, godz. 09:00 telekonferencja tel. komórkowy 799365365 

ośmiocyfrowy kod 25022015 

Gorlice, grupa „Maria” wtorek, godz. 17:15 do 19:00, telekonferencja tel. komórkowy 

799365365, ośmiocyfrowy kod 28200500 

 

Libiąż, grupa „Rita” środa, godz. 18.00-19:30 , telekonferencja 

  

Kraków, Grupa „Ku Przyszłości”, środa 17:00 do 18:30 pierwszy i trzeci 

otwarty https://join.skype.com/bXWAVJxUwrxs 

Bielsko – Biała, grupa „Niezależna” 

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości 

ul. Inwalidów 6 (za torami w prawo) 

czwartek, godz. 16:45 – 18:45 (ost.) 

Spotkania w formie telekonferencji  

każdy wtorek godz. 20:00 tel. 799365365 kod 20207070 

Kraków, grupa „Vis a Vis” 

PIK AA Kraków (w podwórku, dzwonić domofonem) 

mała sala obok AA, po lewej stronie,  ul.Dietla 74/7 

niedziela, godz. 11:00-12:30 

Spotkania odbywają się stacjonarnie 

 

Kraków, grupa „Ku Przyszłości” 

salka katechetyczna vis a vis kancelarii paraf. kościoła św. Floriana 

ul. Warszawska 1 (od strony Galerii Krakowskiej koło dworca PKP) 

środa, godz. 17:00 – 18:30 (1) (za wyjątkiem świąt) 

Spotkania odbywają się stacjonarnie oraz poprzez skype 

Kraków – Nowa Huta, grupa „Maria”  

Kościół św. Maksymilian Kolbe salka nr 9  

os. 1000-lecia 86 (Mistrzejowice),  

czwartek, 19:00-20:30 (1) 

spotkania odbywają się stacjonarnie 

Nowy Sącz, grupa „Rita” 

(sala Harcówka przy garażach, od parkingu) 
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Sanktuarium św. Rity ul. Królowej Jadwigi 44 

wtorek, godz. 17:00 – 18:30 (ost.)   

Spotkania odbywają się stacjonarnie oraz poprzez skype 

nazwa na skype: “ Róża Al”  

środa godz 20:30  https://join.skype.com/a1fa1tuq5UGq   

Nowy Targ, grupa „Olśnienie” 

salka przy parafii / biblioteka 

ul. św. Katarzyny 1 

poniedziałek, godz. 18.00-20.00 (1) 

spotkania odbywają się stacjonarnie 

 

Skawina, grupa „Vita Rosa” 

Ul. Szkolna 1 

środa, godz. 18.00-19.30 (1) 

spotkania odbywają się stacjonarnie 

Wieliczka, grupa „Nadzieja” 

Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia 

ul. Pocztowa 1 SALA 12A 

poniedziałek, godz. 17:30-19:00 

Spotkania odbywają się stacjonarnie 
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