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RADA I ZARZĄD DZIELNICY XVII, os. Na Stoku 15, tel. 12 645 30 09, tel/faks 12 645 14 17. Przewodniczący - Andrzej Dziedzic, zastępca przewodniczącego - Leszek Zaleński, członkowie zarządu - Wiesław Czyż, Wiesław 
Wojnarski, jerzy Wójcik.

DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU RADY DZIELNICY XVII  w siedzibie Rady Dzielnicy XVII, os. Na Stoku 15. Andrzej Dziedzic – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII - w każdy  poniedziałek  i  środę  w 
godzinach  14.oo – 15.oo po uzgodnienie terminy w sekretariacie rady pod nr tel 12 / 645 30 09 Leszek Zaleński – Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy XVII -  w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 18.oo – 18.3o Jerzy Wójcik – 
Członek Zarządu Dzielnicy XVII -  w trzecią środę miesiąca  w godz.  11.oo – 12.oo oraz w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.3o – 18.oo Wiesław Czyż – Członek Zarządu Dzielnicy XVII - w drugi czwartek miesiąca  w 
godzinach  18.oo – 18.3o Wiesław Wojnarski – Członek Zarządu Dzielnicy XVII -  w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 17.3o – 18.oo

ŚWIĄTECZNIE W KLUBIE DUKAT
Dwa najpiękniejsze grudniowe dni to bez wątpienia Wigilia i Mikołajki. W 

Klubie Dukat Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta uroczyście świętowano 
oba. Obyła się tam bowiem „Wigilia po Sąsiedzku” oraz „spotkanie Mikołaj-
kowe”.

Wigilia po Sąsiedzku, na którą 
6 grudnia zaprosił w swoje progi 
Klub Dukat, był to dla uczestników 
czas na wspólne rozmowy przy do-
mowych rarytasach, które licznie 
zagościły na dukatowym stole. Była 
to również okazja do wspólnego 
ubierania choinki i próby sił wokal-
nych. Ta próba wypadło wyjątkowo 
pomyślnie – okazało się, że śpiewa-
nie kolęd i pastorałek to wciąż jedna 
z ulubionych świątecznych tradycji. 
W wydarzeniu wziął udział  Prze-
wodniczący Rady i Zarządu Dziel-
nicy XVII Wzgórza Krzesławickie, 
który jest jednocześnie Przewod-
niczącym Towarzystwa Przyjaciół 
Grębałowa - Andrzej Dziedzic. 
Przekazał on wszystkim obecnym, 
oraz na ich ręce ich najbliższym  

gorące, prosto z serca płynące ży-
czenia, aby te święta były dla nas 
wszystkich zdrowe, spokojne i ra-
dosne. W tych pięknych okoliczno-
ściach Klub nabrał iście świątecz-
nego nastroju, który spotęgowały 
odwiedziny Świętego Mikołaja. Od-
wiedził on grzeczne „dukatowe 
dzieci” 7 grudnia. Wszyscy zgod-
nie orzekli, że na takiego Mikołaja 
warto było czekać cały rok! A Klub 
Dukat dawno nie widział tylu reni-
ferów. W  bajeczny nastrój wszyst-
kich dzieci i dorosłych, grzecznych 
… i tych którym czasem coś się nie 
udaje, wprowadzili aktorzy Teatru 
Bigiel z Krakowa. To było pełne 
pozytywnych emocji popołudnie, 
które zostawiło uśmiechy na dzie-
cięcych buziach. fo
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Niech wszystkie Państwa plany zo-
staną wsparte nadzieją, wiarą i mi-
łością, która promieniuje od dwóch 

tysięcy lat z małego
 Betlejem miejsca przyjścia na 

świat Boga

Pogodnych Świąt Bożego Naro-
dzenia, sukcesów i pomyślności w 

nowym Roku 2023

życzą
Rada i Zarząd Dzielnicy XVII

 „Wzgórza Krzesławickie”


