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ROCZNICE WE WSPÓLNOCIE - trzeźwości,
powstania grup.

INFORMACJE Z GRUP - mitingi w okresie
świąt, robocze, spikerskie, zmiany itp.

INFORMACJE OD SŁUŻB

● 20.05.2023 o godz. 18:00 grupa AA „Kinga 
Wieliczka” , budynek OSP w Podstolicach 
(Podstolice 147) zaprasza na uroczysty mityng
z okazji 23 rocznicy powstania grupy.
Dodatkowe informacje związane z rocznicą 
umieszczone są w kolumnie zatytułowanej 
„INNE OGŁOSZENIA”.

● 20.05.2023 w Sobotę o godz. 18:00 
odbędzie się 11 rocznica powstania grupy AA 
„Ostoja” w Kępiu, remiza OSP. 
Serdecznie zapraszamy.

● 21.05.2023 o godz. 16:00 grupa AA 
„Exodus”, Kraków, ul. Aleksandry 1 zaprasza 
na miting rocznicowy z okazji :
9 rocznicy trzeźwości Michała.

● 21.05.2023 w Niedzielę o godz. 17:00 
grupa AA „Dobrowolność”, Chrzanów, Rynek, 
salka parafialna serdecznie zaprasza na:
10 rocznicę trzeźwości Danusi oraz
2 rocznicę trzeźwości Sebastiana.

● 23.05.2023 o godz. 18:00 przy ulicy 
Bohaterów Września 42 w Domu Kultury w 
Skale odbędą się mitingi rocznicowe :
18 Grupy AA „Na Szlaku”
2 Romka
25 Beaty
35 Wiesia
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

● 25.5.2023 w Czwartek o godz. 18:30 grupa
AA „Bez Nazwy” na ulicy Obrońców Krzyża 1 

● Grupa AA "Różowa Chmurka", Kraków, 
ul. Warszawska 1b (salka parafialna) 
Zaprasza na warsztaty 12 tradycji w każdy 
trzeci Poniedziałek miesiąca.

● Grupa kobieca AA” Zapolska”, Kraków, ul 
Zapolskiej 15 (przyziemie bloku, zejście po 
schodkach) od dn. 1 lipca 2022 organizuje 
Warsztaty Tradycji będą się one odbywały w 
każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 
18:30 - 19:30. Mityngi będą otwarte.

● Grupa AA "Vis Major", Kraków, ul. 
Wyszyńskiego 6 zaprasza w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca na mityng spikerski 12
kroków. Grupa AA "Quo vadis" z Miechowa 
informuje o zmianie adresu grupy: Miechów, 
ul. Warszawska 1a.

● Nowa Grupa Anonimowych Alkoholików 
rozpoczęła działanie w Dworze 
Dzieduszyckich w Radziszowie przy ul. 
Szkolnej 4 (w pomieszczeniach 
kawiarni).Spotkania grupy odbywają się w 
każdą środę w godz. 18.00 – 19.30 mitingi 
spikerskie – odbywają się w każdą trzecią 
środę miesiąca mitingi otwarte.

● 01.12.2022 rozpoczynają się mityngi na 
grupy „Przebudzenie”. Mityngi będą odbywać
się od poniedziałku do piątku o godz. 07:45 w
PIK przy ul. Dietla 74. Mityngi będą trwały 45 
[min] do godz. 08:30.

● 20.05.2023 o godz. 9:00 w sali grupy AA „Nowa Wolność” 
w Krakowie na Mistrzejowicach na osiedlu Tysiąclecia 86 przy
kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego odbędzie się 
kolejne spotkanie Intergrupy Małopolska Północ. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy.

● Służba Kolportera Intergrupy Małopolska, począwszy od 
13 Lipca br.,zostaje przeniesiona na Środy w godzinach 
19:00-20:00 w siedzibie PIK. E-mail: kolporter@aakrakow.pl 
kontakt telefoniczny: 
+48 784 333 904

● Kolporter  Intergrupy  Małopolska  Północ  będzie  pełnił
dyżury  przy  okazji  mitingów  Grupy  AA  „Bez  Nazwy"  w
czwartki, przed 18.30, ul. Obrońców Krzyża 1, Kraków Nowa
Huta  (salka  przy  kościele  Arka  Pana,  naprzeciw  kawiarni
„Nadzieja"-  teren  przykościelny).  Michał,  kolporter,  jest  też
otwarty na zamówienia telefoniczne i mailowe, i indywidualne
umówienie  się  na  odbiór,  lub,  ale  to  tylko  po  uprzednim
zgłoszeniu  telefonicznym,  dyżur  w piątek,  od  ok.  17.00  do
19.00  adres:jw.                       
E-mail:juszkiewiczmichal9@gmail.com
kontakt telefoniczny: +48 696 756 384                         

● Informacja o niesieniu posłania na odział detoksykacyjny
do  szpitala  im.  Józefa  Babińskiego  :  
Wyjścia odbywają się w każdą Środę o godz. 18:00 (odział
VD). W razie chęci wyjścia z posłaniem prosimy o kontakt do
Roberta,  tel.:  696927195  lub  Tomka,  tel.:798365821

● Informacja  o  służbie  niesienia  posłania  na  oddział
detoksykacyjny  w  szpitalu  im.Rydygiera.  Spotykamy  się
systematycznie  w  każdy  poniedziałek  o  godz  17:55  na  IX
piętrze przed wejściem na oddział.  Spotkanie  trwa  około  1
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w Krakowie na Bieńczycach, przy kościele 
Arka Pana w salce nr 8  zaprasza na :
2 rocznicę trzeźwości Krzysia
7 rocznicę trzeźwości Mirka.

● 27.05.2023 w Sobotę o godz. 16:00 grupa 
AA „Święty Brat Albert” w Krakowie, ul. 
Skawińska 6 serdecznie zaprasza na:
31 rocznicę powstania grupy. 
Dodatkowe informacje związane z rocznicą 
widnieją w kolumnie zatytułowanej „INNE 
OGŁOSZENIA”

● 04.06.2023 w Niedzielę o godz. 17:30  
grupa AA „Oddech”, oś. Kalinowe 5 , Kraków 
Bieńczyce, salka przy kościele Św. Józefa, 
serdecznie zaprasza na:
24 rocznicę powstania grupy oraz
29 rocznicę trzeźwości Wacława

● 05.06.2023 o w Poniedziałek o godz. 18:30
grupa AA „Cud i Pokora”, Kraków Nowa 
Huta ,salka przy kościele na Osiedlu Szklane 
domy 7, serdecznie zaprasza na: 
3 rocznicę trzeźwości Piotra

● Grupa AA „Krakus Wola” , Kraków, ul. 
Witosa 9, w pierwsze poniedziałki miesiąca 
organizuje stacjonarne mitingi spikerskie.
 

● 14.05.2023 o godz. 18:00 na grupie AA 
„Wieczorna” odbędzie się spikerka Bożenki z 
Centrum.

 

godziny. Pierwszy poniedziałek miesiąca koordynuje Łukasz
tel 886642314 Drugi poniedziałek miesiąca koordynuje Artur
tel  539211881  .Trzeci  poniedziałek  miesiąca  koordynuje
Monika  tel.:  505102191. Czwarty  poniedziałek  miesiąca
koordynuje Renata tel 880153877 Piąty poniedziałek Damian
tel  692440984.  Proszę  osoby  które  zechciałyby  dzielić  się
doświadczeniem  z  pacjentami  detoksu  o  kontakt.  Brakuje
kobiet… Damian AA tel 692440984

      Na spotkania z nami przychodzi 3 do 8 pacjentów. 
Przekazujemy chorym materiały przekazane przez Intergrupę 
AA Małopolska (ulotki, „biała książeczka”)

● Wolne datki można wpłacać na konto: BSK AA - PIK 
Kraków Santander, numer 55 1500 1777 1217 7008

      6763 0000 Fundacja BSK AA w Polsce. Tytuł wpłaty 
INTERGRUPA MAŁOPOLSKA

● W każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 18.00 w PiKu na
ul. Dietla 74/7 w Krakowie odbywają się spotkania Zespołu 
Informacji Publicznej Intergrupy Małopolska. Jeśli chcesz do 
nas dołączyć to serdecznie zapraszamy. Masz pytania lub 
jakieś pomysły ? Dzwoń lub po prostu przyjdź. tel. Natasza AA
668 068 106

● Drodzy Przyjaciele! Spis mityngów on-line, znajduje się na 
stronie https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line             

●      Grupa kobieca AA „Zapolska” ma wakat w służbie 
kolportera. Osoby chętne zapraszamy do kontaktu lub na 
miting roboczy w ostatni piątek miesiąca.

                   

https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line


MITYNGI ZAWIESZONE MITYNGI WZNOWIONE INNE OGŁOSZENIA

● Grupa Krakus Wola zgodnie z sumieniem 
grupy z dniem 10 Stycznia zaprzestaje 
mityngów ON-LINE w Piątki o godz.18:00 na 
aplikacji ZOOM (Mityngi stacjonarne grupy 
nadal odbywają się w Poniedziałki przy ul. 
Witosa 9 w salce szkolnej nr.4 naprzeciw 
kościoła w Kurdwanowie).

● Grupa AA "Źródło", Kraków, ul.Saska 9a 
(dom Św. Brata Alberta) od dnia 08 stycznia 
2022 zawiesza mityngi do odwołania.

● Grupa AA „Wieczorna”, Kraków, ul. 
Warszawska, od Lutego 2023 likwiduje mityngi
w Soboty.

● Grupa AA "Krakus Wola" wznawia 
spotkania, w poniedziałki godzina 19:00 nowy
adres ul Witosa 9 , Salka nr 1 , w szkole na 
terenie kościoła       
                                        

●        Grupa AA „Antidotum” z Krzeszowic 
wznawia mitingi. Spotkania odbywają się we 
Wtorki o godz. 20.00 na ulicy Grunwaldzkiej 1
przy kościele Świętego Marcina. 
Zapraszamy.

● 20.05.2023 po mityngu z okazji 23 rocznicy powstania 
grupy AA „Kinga” z Wieliczki , w budynku OSP w Podstolicach 
147 odbędzie się zabawa. Opłata akredytacyjna wynosi 50 
PLN

● 27.05.2023 o godz. 15:30, przed mitingiem z okazji 31 
rocznicy powstania grupy AA „Święty Brat Albert” w Krakowie 
na ulicy Skawińskiej 6 w Kaplicy przytuliska będzie 
sprawowana dla chętnych Msza Święta. Serdecznie 
zapraszamy.


