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DOŻYNKI DZIELNICOWE W CHAŁUPKACH
Po dwóch latach pandemicznej 
przerwy święto plonów Dzielni-
cy Nowa Huta powróciło, tym 
razem do Chałupek. W ostatnią 
niedzielę sierpnia, na terenie 
nieopodal Klubu Karino, spo-
tkali się mieszkańcy największej 
dzielnicy Krakowa, by zgodnie z 
wiekową tradycją dziękować za 
tegoroczne plony i wspólnie świę-
tować.

 -Święto Dożynkowe w naszej 
dzielnicy to coroczna okazja do pie-
lęgnowania polskich tradycji. Róż-
norodność Nowej Huty, która obej-
muje nie tylko bloki, ale również 
tereny podmiejskie pozwala nam 
wracać do korzeni. Szczególnym 
akcentem tego święta są dożynko-
we wieńce – w imieniu własnym i 
całej Rady serdecznie dziękuję za 
zaangażowanie mieszkańców w 
pielęgnowanie staropolskiej trady-
cji święta dożynkowego szczególne 
podziękowania dla Pań tworzących 
wieńce – prawdziwe dzieła sztuki. – 
mówi Stanisław Moryc przewodni-
czący Rady Dzielnicy XVIII Nowa 
Huta.

Wydarzenie zwyczajowo zainau-
gurował, barwny korowód zespołów 
dożynkowych, któremu przewodzili 
starostowie: Halina Baran i Krzysz-
tof Wełna i gospodarze: Przewodni-
czący Rady Dzielnicy XVIII Nowa 
Huta Stanisław Moryc i Dyrektor 
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa 
Huta Małgorzata Jezutek. 

Po przejściu z wieńcami ulicą Tru-
skawkową, zgromadzeni zebrali się 
na Mszy Świętej polowej celebro-
wanej przez Księdza Andrzeja Kot-
ta - Proboszcza z Ruszczy. Po mszy 
i poświęceniu wieńców dożynko-
wych nastąpiło ofi cjalnie otwarcie 
Dożynek z udziałem zaproszonych 
gości: wśród obecnych byli zastęp-
ca prezydenta Miasta Krakowa An-
drzej Kulig, przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa Rafał Komare-
wicz,, radni Miasta Krakowa Bo-
gumiła Drabik, Renata Kucharska, 
Edward Porębski, Sławomir Pie-
trzyk, radni Dzielnicy XVIII Nowa 
Huta Beata Poszwa, Iwona Sewiło, 
Agnieszka Żołądź, Andrzej Kowa-
lik, Rafał Brzeziński, Jarosław Ma-
tuszczyk, Mariusz Woda, Tomasz 
Kudelski, Jan Pyż. 

Po części ofi cjalnej na scenę wkro-
czyły Grupy Dożynkowe. Jako 
pierwsze wystąpiły panie z zespołu 
Jarzębina z Klubu Karino Ośrodka 
Kultury Kraków-Nowa Huta, ko-
lejno: zespół Karinki z Chałupek, 
Zespół Nutki z Klubu Herkules 
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa 
Huta, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Kantorowic, Kościelanki z Klubu 
Pod Kasztanami Ośrodka Kultury 
Kraków-Nowa Huta, Krzesławian-
ki z Klubu Krzesławice Ośrodka 
Kultury Kraków-Nowa Huta, Sto-
warzyszenie Przyjaciół Luboczy, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Łucza-
nowic, Pleszowianki, Przylasia-
nie, Stowarzyszenie Bezpieczna 
Ruszcza i okolice, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wadowa, Grupa Nasze 
Pokolenia z Klubu Jedność Ośrodka 
Kultury Kraków-Nowa Huta, Bły-
skawiczne Panie, Spółka dla Zago-
spodarowania Wspólnoty Grunto-
wej Wyciąże, Wróżenianki z Klubu 
Pod Kasztanami Ośrodka Kultury 
Kraków-Nowa Huta. 

Wieczór zakończyło wręczanie 
dyplomów Przeglądu Wieńców Do-
żynkowych. Jednak zabawa trwała 
w najlepsze przez cały wieczór – na 
scenie wystąpili: Zespół Kazimie-
rza Cygana „Złoty Kłos”, Orkiestra 
Nowohucka, a zabawę zakończyła 
zabawa taneczna z zespołem Afera. 

Podczas trwania imprezy nie za-
brakło również atrakcji dla małych i 
dużych. Dla najmłodszych uczestni-
ków przygotowano szereg atrakcji, 
m.in. dmuchane wesołe miastecz-
ko, słodkie przekąski i malowanie 
twarzy. W namiocie promocyjnym 
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa 
Huta można było wziąć udział w 
quizie w którym nagrodą był eks-
pres do kawy. Z kolei w namiocie 
Krakowskiego Holdingu Komu-
nalnego można było poznać tajniki 
powstawania prądu oraz funkcjono-
wania ekospalarni.  

Realizacja Dożynek nie byłaby 
możliwa bez wielostronnej współ-
pracy – sponsorów, partnerów i 
patronów medialnych, którymi w 
tym roku byli: Krakowski Hol-
ding Komunalny S.A. w Krako-
wie, Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Ciepl-
nej S.A. w Krakowie, 
Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne 
S.A. w Krakowie, Ko-
misariat Policji VIII w 
Krakowie, Straż Miej-
ska Miasta Krakowa 
- Oddział Nowa Huta, 
Miejskie Przedsiębior-
stwo Oczyszczania w 
Krakowie. 

Organizatorami te-
gorocznych Dożynek 
Dzielnicowych w 
Chałupkach byli Rada 
i Zarząd Dzielnicy 
XVIII Nowa Huta, 
Ośrodek Kultury Kra-
ków-Nowa Huta, Ze-
spół Jarzębina z Klubu 
Karino Ośrodka Kul-
tury Kraków-Nowa 
Huta. 
A za rok widzimy się 

na Wolicy!

JUBILEUSZOWY MECZ DLA HOSPICJUM
 Zawodnicy z parafi i MB Pocieszenia z 
ul. Bulwarowej  uczcili jubileusz 20-le-
cia powstania ich amatorskiej drużyny 
piłkarskiej meczem z oldbojami Wandy 
Kraków. Tradycyjnie już, odbywające się 
w dniu odpustu parafi alnego w pierwszą 
niedzielę września, spotkanie było okazją 
do wsparcia Hospicjum Świętego Łazarza.

Gospodarzem tego charytatywnego meczu są 
niezmiennie zawodnicy parafi alnej drużyny 
piłkarskiej z ul. Bulwarowej, którzy od kilku-
nastu lat zapraszają do wsparcia hospicjum, 
poprzez rozegranie meczu, różne instytucje z 
terenu Krakowa. Na stadionie Wandy gościli-
śmy już m.in. piłkarzy amatorów z Telewizji 
Kraków, zawodników z Krakowskiej Policji, 
Strażaków, oldbojów z Wisły Kraków, była 
też reprezentacja Sejmu i pierwszoligowe 
zespoły kobiece. Poprzez dobrą zabawę po-
łączoną ze sportowa rywalizacją wspierali 
oni nowohuckie Hospicjum, bo jak podkreśla 
organizator wydarzenia Andrzej Kowalik, 
członek Zarządu Rady Dzielnicy XVIII – 
Bez względu na wynik rozgrywanego na bo-
isku meczu tu zawsze wygrywa hospicjum!
4 września na murawę boiska, jako goście,  
wybiegli oldboje Wandy Kraków. W prze-

rwie meczu odbyła się licytacja atrakcyjnych 
przedmiotów, z której dochód zasilił konto 
hospicjum.
Na tak "zacnych" urodzinach nie mogło za-
braknąć urodzinowego tortu który, już w 
ubiegłym roku obiecał kibicom kapitan dru-
żyny a zarazem główny organizator meczów 
- Andrzej Kowalik.
Całość wydarzenia odbyła się dzięki ludziom 
dobrej woli. Nie mogło zatem zabraknąć po-
dziękowań. Słowa wdzięczności, w imieniu 
całej drużyny, jej kapitan skierował do Mał-
gorzaty Bartkowskiej - prezes fi rmy Marga-
ret, za 20 lat wspierania drużyny. 
Podziękowania odebrał również, w imieniu 
Rady Dzielnicy XVIII, która także wspiera 
działania charytatywne drużyny MBP, jej  
przewodniczący Stanisław Moryc. Będąca 
na meczu, zresztą nie po raz pierwszy, prezes 
Hospicjum - doktor Jolanta Stokłosa, złoży-
ła na ręce kapitana drużyny podziękowania 
za bezinteresowne wspieranie hospicjum, 
poprzez organizowanie meczów charyta-
tywnych. W imieniu kibiców pamiątkowe 
upominki dwóm wyjątkowym zawodnikom 
wręczyła Małgorzata Bartkowska. Otrzymali 
je: ksiądz Marek Ostapiszyn SAC i Andrzej 
Kowalik, którzy jako jedyni zawodnicy z 

drużyny parafi alnej czynnie biorą udział 
rywalizacji sportowej od momentu powsta-
nia drużyny.  Z dziennikarskiego obowiąz-
ku należy wspomnieć, iż odpustowy mecz 
wygrali Oldboje WANDY 3:2, po bardzo 

emocjonującym i wyrównanym meczu. 
Jak pokazuje przykład amatorów z parafi i 
M.B.Pocieszenia, można czynić dobro i jed-
nocześnie dobrze się bawić.  Dziękując im 
za zaangażowanie życzmy sobie by znaleźli 
licznych naśladowców.  Na koniec w imieniu 
organizatorów meczu dziękujemy gospoda-
rzowi obiektu KS Wanda za udostępnienie 

boiska, oraz sponsorom fantów na licytację, 
fi rmie KRAK SPORT, MDA (Małopolskie 
Dworce Autobusowe), Hotel Holiday Inn ul. 
Wielopole, Maraska Garden oraz pozostałym 
osobom, które przyczyniły się do zorganizo-
wania jubileuszowego meczu.
Do zobaczenia za rok!


