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Delegaci hutniczej „Solidarności” wybrali swoich przedstawicieli do władz związkowych na lata 2023 - 2028

Wybory w naszej organizacji związkowej na
kadencję 2023 - 2028, które rozpoczęły się  w
październiku ubiegłego roku, miały swój finał w
trakcie 26. Walnego Zebrania Delegatów  w dniu
9 marca 2023 r. W obradach udział wzięło 61 z
wszystkich 62 delegatów. Ta prawie stuprocen-
towa frekwencja sporo mówi o wadze tego posie-
dzenia, a przy tym dobrze świadczy o odpowie-
dzialności świeżo upieczonych delegatów.

Zanim podamy nazwiska osób, które w wyniku
wyborów weszły do władz związkowych różnego
szczebla, musimy nadmienić, że pierwszą część
WZD zajęły wystąpienia gości. Zaproszenie na
Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „S” przyję-
li: wiceprzewodniczący i skarbnik Komisji Krajowej
Jerzy Jaworski, przewodniczący Zarządu Regionu
Małopolska Adam Lach, do którego później dołączył Tomasz Zaborowski, wiceprzewodniczący ZRM, Andrzej Karol - przewodniczą-
cy Krajowej Sekcji Hutnictwa, a także reprezentujący stronę pracodawcy członek Zarządu Tomasz Ślęzak, dyrektor personalny
Stanisław Ból oraz Agnieszka Kukla dyrektor kadr, płac i dialogu społecznego. Podsumowanie tych wystąpień oraz fragmenty
dyskusji z delegatami, którzy mieli pytania do zaproszonych osób znajdą się w związkowym biuletynie za tydzień.

Związkowym zwyczajem, na walne zebranie inaugurujące nową kadencję zaproszono ustępujących delegatów, aby im podzięko-
wać za minione lata pracy na rzecz hutniczej Solidarności. Ich nazwiska wymieniamy na stronie 2.

Powracając do wyborów: zgodnie z regulaminem obrad jako pierwszy wybierany jest przewodniczący MOZ, który automatycznie
staje na czele Komisji Robotniczej Hutników, wyłonionej spośród delegatów i zaakceptowanej przez WZD w tajnym głosowaniu.
Pierwszeństwo zgłaszania kandydatów do KRH przysługuje nowo wybranemu przewodniczącemu, co oczywiście nie ogranicza
prawa do kandydowania innym osobom, zgodnie z ordynacją wyborczą. Delegaci podjęli uchwałę, że skład Komisji Robotniczej
Hutników będzie wynosił 30 osób.

Jedynym kandydatem zgłoszonym na przewodniczącego hutniczej Solidarności był Roman Wątkowski, na którego zagłosowało
52 delegatów spośród 58 biorących udział w głosowaniu. W swojej prezentacji nowo wybrany przewodniczący powiedział: Kiedy
rok temu decyzją delegatów obdarzony zostałem mandatem zaufaniem i powierzono mi funkcję przewodniczącego zastanawiałem
się czy rzeczywiście podołam wszystkim obowiązkom, czy nie zmarnuję tej dozy zaufania. Przewodniczenie hutniczej „Solidarno-
ści” to nie tylko odpowiedzialność, praca czasami na cały zegar, ale także radzenie sobie ze wszystkimi wymaganiami, podejmo-
wanie często trudnych decyzji, zachowanie dobrych relacji z partnerami, przy czym najwięcej należy wymagać od samego siebie.
Za chwilę sami Państwo w głosowaniu ocenią moją pracę i odpowiedzą czy podołałem tym wyzwaniom.

Roman był członkiem zarządu KRH od października 1989 roku, z przerwą jednej kadencji. Był odpowiedzialny za sekcję informacji i
przez wiele lat był redaktorem odpowiedzialnym za treści  związkowego biuletynu. Przez prawie dwie kadencje był zastępcą prze-

Uchwała nr 1 - przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
Uchwała nr 2 - udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Robotnoczej Hutników NSZZ „Solidarność” AMP SA - Kraków.
Uchwała nr 3 - dotyczy liczby tur podczas wszystkich głosowań, które delegaci ustalili na maksymalnie trzy tury.
Uchwała nr 5 - delegaci ustalili, że Komisja Rewizyjna MOZ NSZZ „S” AMP - Kraków będzie liczyć 5 członków.
Uchwała nr 6 - delegaci postanowili kontynuować przynależność MOZ NSZZ „S” AMP - Kraków do Regionalnej Sekcji

Hutnictwa Regionu Małopolskiego, która jest częścią składową Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „S” oraz Sekretariatu Metalow-
ców NSZZ „S”.

Uchwały 26. WZD MOZ NSZZ „Solidarność” AMP S.A. - Kraków
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kontynuacja ze str. 1

Wyniki wyborów przeprowadzonych na 26. WZD

Członkowie Komisji Robotniczej Hutników (inaczej Komi-
sji MOZ) - liczba miejsc mandatowych 29 + wcześniej wybra-
ny Przewodniczący; zgłoszono 30 kandydatów, jedna osoba
z najmniejszą liczbą głosów nie weszła w skład KRH.

Biały Agnieszka
Brancewicz Paweł
Bujak Czesław
Chorążewicz Krzysztof
Dębicka Małgorzata
Flisak Waldemar
Grabski Andrzej
Jakubiec Wiesław
Kantor Krzysztof
Kielian Władysław
Krewniak Jacek
Kukułka Janusz
Kusior Bogdan
Lebiest Stanisław
Mastaj Andrzej

Następnie Roman Wątkowski podziękował ustępującym de-
legatkom i delegatom za zaangażowanie w pracę świadczoną
na rzecz członków Związku w ciągu minionej kadencji, wręcza-
jąc im z tej okazji upominki. W tym gronie znalazł się długoletni
przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRH Jerzy Wojcieszak,
który co prawda w ostatniej kadencji nie był delegatem, lecz
wszedł w skład KR w wyniku wyborów na WZD w 2018 roku.
Poniżej nazwiska ustępujących delegatów, z których kilkoro
kończy jednocześnie swoją pracę zawodową i odchodzi na
emeryturę. Wszystkim im życzymy zdrowia i jak najdłuższej
aktywności:

Zbigniew Zybura (ZK)
Andrzej Gębara (PSK)
Stanisław Kubala  (PSK)
Bogusław Pierucki  (PSK)
Jan Dziedzic (BWZ)
Tomasz Gałązka (BWZ)
Leszek Kochan (BWZ)
Ryszard Śladowski (BWZ)
Krzysztof Kuśmirek (PED)
Władysław Marzec (PED)
Krzysztof Pfister (PED)
Anna Śladowska (PED)
Jerzy Śloński (Komórki Dyrekcyjne)
Joanna Balicka (Kolprem)
Henryk Skowronek (Kolprem)
Józef Zawistowski (Kolprem)
Edward Stefańczyk (Cognor)
Andrzej Michałek (Eko-Energia)
Tomasz Dobrowolski (AM Distribution Solutions)
Barbara Kujawska (Krakowska SKOK)
Jerzy Smoła (Koło przy KRH)
Magdalena Bielawska (Ośrodek Kultury)
Adam Skałbania (Emeryci i Renciści)
Czesław Zaremba (Emeryci i Renciści)

Przewodniczący KRH MOZ NSZZ „Solidarność” AMP - Kra-
ków: Roman Wątkowski

Napora Grzegorz
Ogarek Monika
Orzeł Paweł
Pastuszko Piotr
Pociecha Krzysztof
Rasała Henryk
Rosiek Jerzy
Rybiński Grzegorz
Suder Beata
Wawrzeń Paweł
Wiechniak Anna
Zając Wiesław
Zapała Dominika
Ziejewski Wiesław

Podsumowując ostatni rok ubiegającej kadencji, R. Wątkowski
wymienił w punktach najważniejsze ze zrealizowanych w tym cza-
sie zadań. Wydaje mi się - powiedział - że przede wszystkim w
miarę pozytywie ocenić trzeba wynik negocjacji płacowych w
Hucie, które jednocześnie przekładają się na podwyżki płac w
spółkach powiązanych z ArcelorMittal. W roku ubiegłym, pomi-
mo wstępnych zapowiedzi dyrekcji, że nie będzie ponownych ne-
gocjacji płacowych na 2022 rok, udało się wynegocjować do-
datkowe środki dla pracowników w wysokości 1700 zł. Także
pomimo braku dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, blokowanego przez ustawę Covidową,
staraniem przede wszystkim „Solidarności” przelana została na
konto Funduszu dodatkowa kwota 2,5 mln zł. (...) Chociaż mieli-
śmy nadzieję na wynegocjowanie wyższej kwoty podwyżek płac
to i tak wydaje się, że większość pracowników zaakceptowała
wypracowane porozumienie płacowe (...) W wyniku mojego wy-
stąpienia popartego przez wszystkie organizacje związkowe, praw-
dopodobnie jeszcze w tym miesiącu, zwiększona zostanie kwota
dofinansowania do okularów dla pracowników. Rozpoczęły się
także negocjacje dotyczące tzw. dodatku mentorskiego w którym
uwzględnione zostanie szkolenie nie tylko osób nowozatrudnio-
nych w ArcelorMittal Poland, ale także pracowników przecho-
dzących z innych stanowisk i zakładów. (...) udało się zapewnić
miejsca pracy w krakowskim oddziale członkom naszego Związku
dojeżdżającym od ponad 2 lat do Dąbrowy Górniczej.

Jednym z tematów, jaki został  mocno zaakcentowany zarówno w
wystąpieniu Romana Wątkowskiego, jak i podczas późniejszych dys-
kusji, był spadek uzwiązkowienia w hucie i potrzeba pozyskiwania
nowych członków, szczególnie tych młodszych wiekiem. Nie tylko
mnie wyjątkowo boli spadek uzwiązkowienia, zwłaszcza w samym
ArcelorMittal Poland (w spółkach wyglada to nieco lepiej). Oczy-
wiście faktem jest, że w głównej mierze przyczyniła się do tego
likwidacja części surowcowej w krakowskim oddziale (tę decyzję
dyrekcji koncernu ArcelorMittal oceniam nawet nie w kategorii
wielkiego błędu, ale wręcz pewnego rodzaju sabotażu). Także
znaczne odejścia na emerytury spowodowały obniżenie ilości
członków Związku.

Kończąc swoje przemówienie zwrócił się do wszystkich, którzy
czynnie uczestniczyli w życiu hutniczej „Solidarności”, dziękując
członkom Zarządu oraz całej Komisji Robotniczej Hutników za ich
pracę. Podziękować chcę również osobom, które nie odmawiały
uczestnictwa i pomocy w organizowanych przez Związek wy-

darzeniach. Dziękuję tym, którzy z szacunkiem niosą Sztan-
dar KRH NSZZ „Solidarność” - powiedział i dodał: Liczę na
dobrą współpracę z pozostałymi komisjami „Solidarności”
w AMP oraz innymi organizacjami związkowymi..

wodniczącego W. Kieliana, a od roku przewodniczącym KRH. Był
także delegatem na zjazd regionalny oraz przez jedną kadencję de-
legatem na zjazd krajowy.
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   Delegaci na WZD ZOK

Komisja Rewizyjna MOZ - Kraków - liczba miejsc mandato-
wych -5, zgłoszono 6 kandydatów, wymaganą liczbę głosów
uzyskali:

Bembenek Mateusz
Manijak Wiesław - przewodniczący
Roman Lucyna - sekretarz
Skolmowski Bogusław - z-ca przewodniczącego
Sobczak Adam

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Hutnictwa Regionu
Małopolska- liczba miejsc mandatowych 9, zgłoszono 10 kan-
dydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskali:

Bujak Czesław
Gębara Andrzej
Jakubiec Wiesław
Kantor Krzysztof
Korepta Konrad
Kozak Tomasz
Orzeł Paweł
Pociecha Krzysztof
Pastuszko Piotr

Delegaci na WZD Regionu Małopolska- liczba miejsc man-
datowych 6, zgłoszono 6 kandydatów, wszyscy kandydaci uzy-
skali wymaganą liczbę głosów.

Bujak Czesław
Gębara Andrzej
Grabski Andrzej
Lebiest Stanisław
Orzeł Paweł
Wątkowski Roman

Stanowisko XXVI WZD MOZ
NSZZ „Solidarność” AMP S.A.-Kraków

List od Piotra Dudy

- liczba miejsc
 mandatowych 10,
zgłoszono
10 kandydatów,
wszyscy uzyskali
niezbędną liczbę
głosów.
Bujak Czesław
Grabski Andrzej
Jakubiec Wiesław
Lebiest Stanisław
Orzeł Paweł
Pociecha Krzysztof
Suder Beata
Wawrzeń Paweł
Wątkowski Roman
Zając Wiesław

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda, któ-
ry nie mógł skorzystać z zaproszenia na 26. Walne Zebranie
Delegatów hutniczej „Solidarności” przesłał na ręce przewodni-
czacego KRH list, w którym napisał:

Drogi Kolego Przewodniczący!
Szanowni członkowie hutniczej Solidarności!
Dziękuję za pamięć i zaproszenie na Międzyzakładowe Zebra-

nie Delegatów Waszej Organizacji. Bardzo żałuję, że w tak szcze-
gólnym miejscu i czasie obowiązki nie pozwalają mi osobiście
uczestniczyć w Waszych obradach i wyborach.

Odbywają się one w bardzo trudnym czasie. Mamy za sobą
kryzys wywołany pandemią koronawirusa, jesteśmy jako Pol-
ska i Solidarność zaangażowani w pomoc ogarniętej wojną Ukra-
inie, musimy zmagać się z wysoką inflacją i zagrożeniami dla
polskiej gospodarki m.in. z powodu unijnej polityki klimatycz-
nej. Jest to szczególnie groźne dla przemysłu energochłonne-
go, jakim jest przemysł hutniczy. I chociaż dzięki Solidarności
udało się w znacznym stopniu ochronić te firmy przed skutkami
wzrostu cen energii, ich przyszłość nadal nie jest pewna.

Jesteśmy również w okresie podwójnych wyborów. Tych par-
lamentarnych, jak również naszych związkowych, które zakończą
się jesienią tego roku. To ważny okres podsumowań, tym bar-
dziej że lista naszych osiągnięć jest imponująca. Wiek emerytal-
ny, stawka godzinowa, ograniczenie handlu w niedzielę, płaca
minimalna w ochronie zdrowia, dynamiczny wzrost płacy mini-
malnej, lepsza ochrona kobiet w ciąży, lepsze warunki w sądzie
pracy, skuteczniejsza ochrona działaczy związkowych, ulga po-
datkowa od składek związkowych, czy pluralizm związkowy w
służbach mundurowych. To tylko niektóre z osiągnięć, które
Solidarność może zapisać po stronie realizacji zapisów uchwału
programowej Krajowego Zjazdu Delegatów. Bardzo szeroko pi-
saliśmy o tym w Tygodniku Solidarność i na portalu Tysol.pl,
których rozwój i odbudowa pozycji na rynku medialnym jest
również naszym dużym sukcesem.

Drodzy Przyjaciele!
Z okazji wyborczego Walnego Zebrania Delegatów życzę

Wam owocnej dyskusji i dobrych wyborów.
NSZZ „Solidarność” jest największą, najsilniejszą i najlepiej

zorganizowaną grupą społeczną w Polsce, a Wy jesteście ważną
jej częścią. Od tego jakie podejmujemy decyzje i kogo wybierze-
my na swoich liderów zależy czy lista naszych sukcesów wzbo-
gaci się o kolejne pozycje. Również czy polskie władze, które
wybierzemy w wyborach parlamentarnych, będą chciały reali-
zować postulaty Solidarności.

Na koniec dziękuję Wam za Solidarność. Również tą wobec
naszych gości z Ukrainy. Nie tylko tych, którzy bezpośrednio
znaleźli dom w naszych ośrodkach w Spale, Jarnołtówku i Za-
kopanem, ale też udzielonej ogromnej pomocy, którą organizo-
waliśmy jako Związek w całym kraju.

Jesteśmy „Solidarnością” nie tylko z nazwy.
Szczęść Boże „Solidarności”!
Piotr Duda

Delegaci zebrani na XXVI Walnym Zebraniu Delegatów Mię-
dzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
ArcelorMittal Poland S.A. – Kraków zdecydowanie potępiają
medialną, haniebną nagonkę opartą na sfabrykowanych w du-
żej mierze materiałach na Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II.

Nie wolno niszczyć wizerunku człowieka, którego cały świat
uznaje za filar zwycięstwa nad „Imperium Zła”.

Jesteśmy wdzięczni Janowi Pawłowi II za rolę, jaką odegrał
przy powstawaniu i rozwoju naszego Związku „Solidarność”
jako duchowemu Ojcu założycielu.

Nie pozwolimy oderwać się od tradycyjnych wartości i za-
wsze będziemy bronić dobrego imienia i wzywamy do zaprze-
stania ataków na naszego wielkiego Patrona.

Gdańsk, 9 marca 2023 r.



NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1400 szt.
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Finał turnieju siatkarskiego Jesień 2022 - Wiosna 2023
Z dużym opóźnieniem, na prośbę organizatorów turnieju, po-

dajemy dokładne wyniki finałowych rozgrywek hutniczego tur-
nieju piłki siatkowej z dnia 25 lutego 2023 roku.

W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów, które rywalizowały
w dwóch grupach finałowych.

Grano systemem dwa sety i 20 punkt kończy set.
Oto wyniki rywalizacji :
                    FINAŁ „B”
GU – TUBULAR 0-2(7-20, 12-20)
PSK/BWG  -  HTS NAUCZYCIELE  2-0(20-15, 20-14)
GU - HTS NAUCZYCIELE  0-2(19-20, 12-20)
TUBULAR - PSK/BWG  1-1(20-15, 19-20)
GU - PSK/BWG  0-2(12-20, 16-20)
TUBULAR - HTS NAUCZYCIELE  2-0(20-10, 20-6)
                 FINAŁ „A”
ZSZ HTS   – ZK MŁODZI  1-1(11-20, 20-16)
ZK REPREZENTACJA – ZK OLDBOJE  2-0(20-5, 20-9)
ZK OLDBOJE   - ZSZ HTS  0-2(14-20, 14-20)
ZK REPREZENTACJA - ZK MŁODZI  1-1(20-18, 13-20)
ZK OLDBOJE   - ZK MŁODZI  0-2(14-20,14-20)
ZK REPREZENTACJA - ZSZ HTS   1-1(18-20, 20-17)
Końcowa klasyfikacja turnieju:
FINAŁ A
1. ZK REPREZENTACJA – 4 pkt (1,25)
2. ZK MŁODZI   - 4 pkt (1,24)
3. ZSZ HTS   - 4 pkt (1,06)
4. ZK OLDBOJE   - 0 pkt
FINAŁ B
5. TUBULAR PRODUCT – 5 pkt (1,7)
6. PSK/BWG   - 5 pkt (1,2)
7. HTS NAUCZYCIELE  - 2 pkt
8. GU  -  0 pkt
Za najwartościowszych zawodników turnieju uznano:
Najlepszy atakujący – Paluch Piotr ZSZ HTS
Najlepszy rozgrywający – Szuster Szymon ZK REPREZEN-

TACJA
MVP – Sułkowski Kamil ZK MŁODZI

W imieniu organizatorów składamy podziękowania sponso-
rom turnieju, którymi byli: NSZZ „Solidarność” AMP SA - Kra-
ków, NSZZ Pracowników  AMP,  Sol-Hut, Hut-Pus, Polisa, Sekre-
tariat Metalowców, Uni-Hut, Ergo -System oraz p. dyrektor Iwo-
nie Słapek za wynajęcie sali w ZSZ HTS na os. Złotej Jesieni 2.

Zebranie przewodniczących z dnia 13 marca br.
Poniedziałkowe zebranie przewodniczących komisji oddziało-

wych było stosunkowo krótkie. W pierwszej kolejności podsu-
mowano przebieg wyborczego Walnego Zebrania Delegatów.
Przewodniczący Roman Watkowski podziękował za sprawny
przebieg wyborów oraz bardzo wysoką frekwencję delegatów.
Pozostając przy temacie wyborów na nową pięcioletnią kaden-
cję 2023 - 2028 przypomniał, że w czwartek 16 marca o godz.
14:30 w budynku LTT p. VII w sali 708 odbędzie się pierwsze
posiedzenie nowo wybranej Komisji Robotniczej Hutników. Jed-
nym z punktów porządku tego posiedzenia będzie wybór nowe-
go składu Zarządu KRH. O wyniku poinformujemy w przyszło-
tygodniowym wydaniu NBS.

Kolejnym tematem omawianym na zebraniu były zbliżające się
obchody 35-lecia strajków kwietniowo-majowych. Przewodni-
czący Wątkowski zwrócił się do wszystkich z prośbą o jak naj-
większe zaangażowanie w prace zespołu organizacyjnego, przed
którym stoi jeszcze wiele zadań do realizacji. Przy tej okazji poin-
formował o dobiegających końca pracach nad projektem oko-
licznościowego znaczka pocztowego wraz z okolicznościową ko-
pertą i datownikiem, czym zajmuje się przew. Paweł Orzeł. Po
ostatecznym zaakceptowaniu przez Pocztę Polską projekt zosta-
nie wdrożony do wykonania i wejdzie w obieg w nakładzie 100
tys. sztuk.

Dla porządku przypomniano, że na dzień 23 marca zwołano
walne zebranie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożycz-
kowej przy ArcelorMittalPoland  S.A. w Krakowie. W posiedze-
niu uczestniczyć będą także przedstawiciele naszej organizacji.

W dalszej części zebrania przewodniczący po raz kolejny pro-
sili o interwencję w sprawie dziur w nawierzchni dróg wewnętrz-
nych na terenie kombinatu. Zwrócili się z tym do Zakładowego
SIP, który poinformował, że sprawa była zgłoszona i coś już w tej
kwestii się robi. Mimo to, poproszono go o pomoc, aby zinten-
syfikować prace zlecone przez pracodawcę w związku ze zbliża-
jącymi się uroczystościami rocznicowymi w hucie. Jak wiado-
mo, spodziewamy się w tym czasie wizyt prominentnych gości
(w tym, mamy nadzieję, prezydenta RP Andrzeja Dudy), a prze-
cież wszystkim nam zależy na dobrym wizerunku krakowskiego
oddziału.

Biuro Podróży GALEON
zaprasza dzieci i młodzież szkolną na kolonie i obozy

OFERTA KOLONII I OBOZÓW ZAGRANICZNYCH
LATO 2023

- INFORMACJE W BIURZE, na telefon lub zapytanie e-mailo-
we, organizujemy kolonie i obozy na zamówienie (Polska, Europa)

MORZE:
1. JASTRZĘBIA GÓRA + WARSZAWA + REDA PARK (13

dni) 12.07. - 24.07.  i  30.07. - 11.08. Cena: 2.750 zł
        GÓRY:
2. PORONIN, 2 PARKI WODNE + SŁOWACJA - JASKINIA !

(12 dni)  17.07. - 28.07. i  01.08. - 12.08. Cena: 2.090 zł
3.OLCZA-ZAKOPANE i PARK WODNY !  (7 dni) 31.07. -

06.08. Cena: 1.750 zł
4. KORBIELÓW + ENERGYLANDIA + BASEN !  (8 dni)  26.06.

- 03.07. Cena: 1.890 zł
Każda oferta zawiera m.in. transport, zakwaterowanie w ośrod-

kach w pokojami z łazienkami, 4 posiłki dziennie, opiekę me-
dyczną, ubezpieczenie NNW, a w przypadku wycieczek zagra-
nicznych również KL, bogaty i urozmaicony program pobytu  i

wycieczek. Jak co roku wyjeżdża wykwalifikowana kadra lubiana
przez dzieci i młodzież (nauczyciele uczący w szkołach).

Dzieci pracowników z dofinansowaniem na zasadzie zaliczka,
zaświadczenie do funduszu socjalnego, dopłata.

SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY i INFORMACJE
na www.galeon.krakow.pl
       Biuro Podróży „GALEON”  31-959 Kraków, os. Górali 5
       czynne: pon. – piątek 10.30 – 17.00,

budynek Ośrodka Kultury CK. Norwida i Kina Studyjnego
„Sfinks”, tel./fax: 12/ 642 26 20, tel. 12/ 684-01-48, tel. 511 440 930

e-mail: galeon@galeon.krakow.pl


