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Rada Dzielnicy

SESJA XLIX
Ostatnia sesja obecnej kadencji Rady Dzielnicy VI odbyła się  

28 października. Podjęto na niej następujące uchwały:

XLIX/414/2010 w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2011 
w zakresie: tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jorda-
nowskich oraz zieleńców i skwerów

Radni wnieśli o połączenie przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu środków na rok 2011 przeznaczonych na realizację zadań 
powierzonych w zakresie: tworzenia, modernizacji i utrzymania ogród-
ków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą.
Jednocześnie przyjęli listę rankingową zadań powierzonych na 2011 rok 
w tym zakresie, która brzmi: bieżące utrzymanie zieleni oraz ogródków; 
doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy; uzupełnie-
nie wyposażenia w ogródkach na terenie szkół i przedszkoli – wg wska-
zań Dzielnicy; modernizacja ogródka na terenie gminnym, w rejonie 
amfiteatru, na os. Widok – kontynuacja; rozbudowa ogródka jordanow-
skiego przy ul. Tetmajera – zakończenie prac; pielęgnacja zieleni wyso-
kiej i niskiej na terenie Dzielnicy oraz na terenach przedszkoli i szkół; 
uzupełnienie nasadzeń wg wskazań Dzielnicy; dostawa ławek i koszy na 
śmieci wg wskazań Dzielnicy; utworzenie ogródka jordanowskiego, przy  
ul. Zygmunta Starego.

XLIX/415/2010 w sprawie projektu planu rzeczowo - finansowego 
wydatków Dzielnicy na rok 2011

Przyjęto projekt planu rzeczowo finansowego wydatków Dzielnicy VI 
Bronowice na rok 2011, na kwotę 40 000 zł, przedstawiony w ogólnym 
zarysie poniżej.
Składki na ubezpieczenia społeczne – 800 zł; składki na Fundusz Pra-
cy – 200 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 4 200 zł; zakup materiałów  
i wyposażenia – 10 700 zł; zakup energii – 7 500 zł; zakup usług re-
montowych – 500 zł; zakup usług pozostałych – 7 400 zł; opłaty z tytu-
łu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 800 zł; 
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
– 6 400 zł; Podróże służbowe krajowe – 500 zł.
Tym samym Uchwała Nr XLVII/406/2010 Rady Dzielnicy VI Bronowice 
z dnia 23 września 2010 r. w sprawie projektu planu rzeczowo – finanso-
wego wydatków Dzielnicy na rok 2011 traci moc.

XLIX/416/2010 w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym 
wydatków Dzielnicy VI na rok 2010

W planie rzeczowo – finansowym wydatków Dzielnicy VI na rok 2010 
(zadanie OU/04/2010, dz. 750, rozdział 75022), dokonano zmian na 
łączną kwotę 2 390 zł.
Zmniejszono: składki na ubezpieczenie społeczne o 160 zł, składki na 
Fundusz Pracy o 90 zł; zakup usług pozostałych o 40 zł; opłaty z tytu-
łu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 2 000 zł; 
podróże służbowe krajowe o 100 zł uzyskując kwotę 2 390 zł, o którą 
zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia.

XLIX/417/2010 w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych 
na rok 2011

W ramach środków finansowych pozostających w rezerwie dokona-
no na liście zadań priorytetowych na rok 2011 następujące zmiany: 
w zakresie oświaty i wychowania w punkcie dotyczącym Szkoły Pod-
stawowej nr 50 dodano nowe zdanie pn.: „Ufundowanie sztandaru dla 
szkoły z okazji jubileuszu” na kwotę 5 000 zł; w zakresie pomocy spo-
łecznej w punkcie dotyczącym dofinansowania MDDPS dodano nowe 
zadanie pn.: „Organizacja spotkań z okazji uroczystości państwowych, 
świątecznych i innych” na kwotę 5 000 zł; w zakresie kultury zwięk-
szono kwotę na zadanie pn.: „Święto ul. Tetmajera” z kwoty 7 000 zł do 
kwoty 12 000 zł. Rezerwę w ramach zadań priorytetowych zmniejszono 
do kwoty 5 000 zł.



Gazeta Bronowicka

3

Rada Dzielnicy

BUDOWA I REMONTY ULIC

Widok ul. Na Błonie od strony ul. Zarzecze
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XLIX/418/2010 w sprawie warunków zabudowy 
dla inwestycji: „Budowa budynku usługowo - biu-
rowo - mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zie-
lony Most”

Wyżej wspomniane zamierzenie inwestycyjne  
zaopiniowano negatywnie. 

XLIX/419/2010 w sprawie zawarcia umowy naj-
mu lokalu mieszkalnego 

Pozytywnie zaopiniowano ponowne zawarcie 
umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy  
ul. Krzywy Zaułek.

XLIX/420/2010 w sprawie listy zadań powierzo-
nych na rok 2011 w zakresie prac remontowych 
gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli 

Przyjęta w tym zakresie lista zadań powierzonych 
na rok 2011, na kwotę 218 200 zł przedstawia się na-
stępująco:
Przedszkole nr 77 (wykonanie elewacji ściany fronto-
wej i zachodniej wraz z ociepleniem i remontem ta-
rasu – 75 000 zł; Przedszkole nr 137 (remont tara-
sów – remont kapitalny schodów) – 18 000 zł; Szkoła 
Podstawowa nr 50 (kuchnia – osuszenie i usunięcie 

zagrzybienia, wykonanie izolacji zewnętrznych przy 
kuchni) – 40 000 zł; Szkoła Podstawowa nr 93 (re-
mont kapitalny schodów głównych zewnętrznych 
i bocznych) – 30 000 zł; Szkoła Podstawowa nr 153 
(wymiana drzwi głównych) – 35 000 zł; Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 8 (wymiana drzwi głównych 
zewnętrznych) – 20 200 zł.

Szanowni Państwo
W październikowym wy-

daniu "Gazety Bronowic-
kiej" przedstawiłem krót-
kie sprawozdanie z tego, co 
udało nam się zrealizować  
w tej kadencji.

Dzisiaj pragnę się z Pań-
stwem podzielić informacją 
na temat stanu zaawanso-
wania zadań inwestycyjnych  
– drogowych o ważnym zna-
czeniu dla naszej Dzielnicy 
i Krakowa:

Dlatego też na wniosek Rady Dzielnicy Zarząd In-
frastruktury Komunalnej i Transportu będzie wnio-
skował o to, aby w budżecie Miasta Krakowa na rok 
2011 znalazły się środki  finansowe w wysokości  
270 000 zł, na wykonanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej ulicy Na Błonie, na odcinku od ulicy Za-
rzecze do mostu na rzece Rudawa.

Przebudowa ulicy Na Błonie 
W 2006 roku opracowana została koncepcja prze-

budowy ulicy na odcinku od mostu na rzece Rudawie 
do ul. Hamernia.
W dniu 20.03.2006 r. złożono wniosek o ustalenie 
Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, a w dniu 
15.05.2006 r. Wydział Architektury wszczął postępo-
wanie w tej sprawie.

W dniu 21.11.2008 r. została wydana decyzja o 
ULICP, która nie uzyskała klauzuli prawomocności z 
uwagi na złożone w dniu 09.01.2009 r. odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Decyzją z dnia 12.02.2009 r. SKO uchyliło zaskarżo-
ną decyzję  w całości i przekazało do ponownego roz-
patrzenia organowi I instancji.

Zmiana w przepisach ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg krajowych, postępowania w zakresie Ustalenia 
Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego spowodowała, 
że to postępowanie stało się bezprzedmiotowe i sto-
sownie do art. § 1 KPA zostało umorzone decyzją z 
dnia 19.07.2010 r.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW 
DZIELNICY VI BRONOWICE  

NA WYBORY SAMORZĄDOWE  
DO RAD DZIELNIC,  

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  

9 STYCZNIA 2011 ROKU

Przebudowa ulicy Balickiej – kontynuacja
W chwili obecnej opracowana została koncepcja prze-
budowy ulicy Balickiej, od skrzyżowania z ul. Lindego 
do skrzyżowania z ul. Godlewskiego – III etap realiza-
cji.

Koncepcja ta zakłada przebudowę skrzyżowania  
ul. Balickiej z linią kolejową Kraków – Mydlniki 
– MPL Kraków Balice, na dwupoziomowe (linia ko-
lejowa przekroczy ulicę wiaduktem, a niweleta drogi  
w rejonie projektowanego wiaduktu zostanie obniżona 
o około 6 m).
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Nie brakowało tematów do rozmów 

Brak chodnika i pobocza przy ul. Tetmajera stwarza ogromne nie-
bezpieczeństwo dla pieszych

Ul. Mjr Łupaszki to duże wyzwanie dla mijających się samochodów 
i niebezpieczeństwo dla pieszych

NA CMENTARZU BRONOWICKIM

Dla wykonania dokumentacji budowlano-wyko-
nawczej ZIKIT wystąpi o ośrodki finansowe na rok 
2011, do budżetu Miasta Krakowa. 

Przebudowa ulicy Lea
Przebudowa ulicy Lea związana była z przygotowa-

niami do organizacji EURO 2012. Niestety odrzucenie 
oferty Krakowa, dotyczącej EURO 2012, spowodowało  
wycofanie przebudowy ulicy z realizacji.

Szacowany koszt realizacji przebudowy całej ulicy 
Lea wynosi: ok. 13 450 000 zł brutto.
Mamy nadzieję, że Miasto zabezpieczy środki finan-

sowe na  realizację tej inwestycji w latach 2011-2014
 

Budowa ul. Gen. Wittek (Trasa Balicka)
Na dzień dzisiejszy stan faktyczny jest następujący:
1) Podpisana została umowa w sprawie współpra-
cy dla opracowania koncepcji programowo prze-
strzennej okołolotniskowej infrastruktury komu-
nikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego, 
im. Jana Pawła II, Kraków Balice, pomiędzy Wojewo-
dą Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, GDDKiA  
i Międzynarodowym Portem Lotniczym JPII.
2) Na podstawie umowy, zlecone zostało opracowa-
nie koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji 
ULD i ULICP dla zadania pn.: Przebudowa połączenia 
lotniska w Balicach z południową obwodnicą Krakowa 
oraz uporządkowanie ruchu drogowego w otoczeniu  
lotniska.
3) W dniu 19.07.2010 r. wszczęte zostało postępowa-
nie o wydanie decyzji DUŚ. 

W dniach 30 i 31 października oraz 1 listopa-
da 2010 r. członkowie Obywatelskiego Komitetu 
Ratowania Krakowa, już po raz 30. kwestowali na 
rzecz odbudowy i renowacji zabytkowych nagrob-
ków na Cmentarzu Rakowickim. W kweście wzię-
ło udział wielu wolontariuszy, w tym znani aktorzy  
i piosenkarze. Anna Dymna w ciągu godziny zebrała  
4 000 zł, taką samą kwotę zebrała Marta Witosław-

ska, projektantka sarkofagu pary prezydenckiej na 
Wawelu. Kwestowali także kandydaci na prezydentów 
i działacze samorządowi. Za uzbierane pieniądze zo-
staną odnowione kolejne zabytkowe nagrobki, którym 
inaczej groziłaby ruina. Do renowacji wybiera się gro-
by, które nie mają dysponentów. 

Od kilku lat akcja rozszerzyła się na Cmentarz 
Podgórski, gdzie kwestują nie tylko członkowie To-

4) Po otrzymaniu wszystkich uzgodnień i zapewnieniu 
środków finansowych w budżecie Miasta Krakowa,  
będzie możliwe zlecenie opracowania dokumentacji 
projektowej.

Przebudowa Ronda Ofiar Katynia
W jaki sposób prowadzona jest inwestycja, każdy  

z Państwa z pewnością ma wyrobione własne zdanie. 
Ja chciałbym podzielić się tylko jedną refleksją, a 
mianowicie taką, iż nie powinno się przystępować do 
realizacji inwestycji bez zaplanowania objazdów 
i przygotowania ulic na przyjęcie zwiększonego 
ruchu. Przykłady:
1) Ulica Tetmajera na dużym odcinku nie posiada 
chodników i poboczy, co stwarza ogromne niebezpie-
czeństwo dla pieszych, a w szczególności dla dzieci 
udających się do szkoły.
2) Ulica Mjr Łupaszki jest wąską ulicą, na której z 
trudem mogą się wyminąć dwa samochody i to tylko 
wtedy, gdy zjadą na coś, co trudno nawet nazwać po-
boczem, dodatkowo poszatkowanym dziurami. Brak 
jest też chodników, a przynajmniej z jednej strony.

Monity ze strony Dzielnicy składane w tej spra-
wie, pozostają bez odzewu a Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu odpowiedzialny za inwe-
stycję jest nieczuły nawet na argumenty związane  
z bezpieczeństwem pieszych.

Bogdan Smok
Przewodniczący Rady i Zarządu 
Dzielnicy VI Bronowice
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W tym roku na Cmentarzu Bronowickim zebrano 2 650 zł
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NIEPODLEGŁOŚĆ ZA KOMUNY
Barbara Miszczyk

warzystwa Przyjaciół Podgórza, ale również działacze  
samorządowi. 

Od 2009 roku do akcji włączyło się także Towarzy-
stwo Przyjaciół Bronowic, które zbierało fundusze na 
Cmentarzu na Pasterniku. W tym roku, 1 listopada, 
kwestowali Ewa Nowak, Barbara Miszczyk, Barbara 
Słowikowska, Mariusz Cichoński i Piotr Szmigielski. 
Akcją koordynował Mieczysław Stachura. Do pomo-
cy włączyli się także przewodniczący Rady Dzielnicy 
VI – Bogdan Smok oraz młodzi mieszkańcy Brono-
wic Małych – Michał Młynarczyk i Dawid Kaczmar-
czyk, którzy razem z Piotrem Szmigielskim kwestowali  
31 października na Cmentarzu Rakowickim, w rejonie 
kwater żołnierskich.

W tym roku na każdym cmentarzu padały swoiste 
rekordy. Zwykle na Rakowicach zbiera się około 60 
tysięcy złotych, w tym roku zebrano o 1/3 więcej. Na-
tomiast na Cmentarzu Bronowickim ogółem do 5 pu-
szek zebrano 2 650 zł. Jest to o drugie tyle, co w roku 
ubiegłym. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dzię-
kujemy. Zamiarem TPB jest dołączenie się do odnowy 
grobu Lucjana Rydla, który wraz z małżonką Jadwigą 
jest pochowany na Rakowcach w kwaterze Ka2.

Rocznica odzyskania Niepodległości 11 listopa-
da 1918 r. była za komuny świętem zakazanym. Od-
ważali się ją czcić po 1945 r., publicznie i w sposób 
zorganizowany tylko legioniści Piłsudskiego – przez 
całe życie niesieni na skrzydłach Wiktorii 1920 r.  
i to tylko w świątyniach. W Krakowie, w katedrze 
na mszach rocznicowych i przy składaniu wieńców 
na grobie Komendanta, w wawelskiej krypcie oraz 
na spotkaniach po mszy w podziemiach klasztoru  
OO. Dominikanów. Zawsze z udziałem ks. Karola 
Wojtyły, od kiedy został biskupem krakowskim. Sta-
rali się ich szpiegować ubowcy cywilni i wojskowi. Jak 
wspomina uczestniczący w latach 70-tych w spotka-
niach u Dominikanów krakowski komandos, wów-
czas por. Włodzimierz Olszewski (późniejszy działacz 
KPN i Strzelca), natknął się tam na szefa krakowskiej 
Wojskowej Służby Wewnętrznej, który Olszewskiego 
na szczęście nie rozpoznał. 

Przełom nastąpił w 1978 r., po wyborze Papieża – 
Polaka. Z inicjatywy Ruchu Obrony Praw Człowieka i 
Obywatela, który w ulotkach wezwał do manifestacji 
11 listopada, po porannej mszy w Katedrze Wawel-
skiej ruszył kilkusetosobowy pochód przez całe mia-
sto do Rynku Głównego i Grobu Nieznanego Żołnie-
rza. Milicja ani SB nie interweniowały, a drogówka 
nawet wstrzymała ruch samochodowy podczas prze-
kraczania przez manifestację ul. Basztowej. Ośmie-
liło to uczestników do zorganizowania tego same-
go dnia, drugiego pochodu, po wieczornej mszy św.  
w Bazylice Mariackiej. Na czele pochodu znalazł się 
biało-czerwony sztandar, a przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza śpiewano pieśni patriotyczne i wygłaszano 
przemówienia. I znowu nie było interwencji czającej 
się w bocznych uliczkach milicji.

Jednak jesienią 1979 r. komuna ochłonęła po szo-
ku wywołanym wyborem Jana Pawła II. Jak relacjo-
nowała Wolna Europa: „Już od 9 listopada zatrzymy-

wano na ulicach, czy też zabierano z domu (…). Aresz-
towano w sumie około 15 osób. Siły bezpieczeństwa 
zakłóciły również przebieg patriotycznej manifestacji 
mieszkańców Krakowa, którzy po nabożeństwie w 
katedrze, udali się pochodem na Plac Matejki, przed 
Grób Nieznanego Żołnierza. Pochodowi towarzyszyło 
ponad stu funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Filmowa-
li oni pochód i grozili jego uczestnikom. Plac Matejki 
był otoczony ze wszystkich stron przez milicję. Funk-
cjonariusze bezpieczeństwa zaatakowali pochód, bi-
jąc, kopiąc i wlokąc po ziemi jego uczestników, aresz-
towano kilkanaście osób”. Zachował się ubowski film 
z aresztowania manifestantów, który można obej-
rzeć na wystawie KPN, w krakowskim Muzeum AK.  
Widzimy na filmie, jak po obezwładnieniu przez 
ubowców Krzysztofa Bzdyla z KPN, który niósł biało-
czerwoną flagę, przejęła tą flagę Emilia Afenda – Da-
dał, lwowianka ze znanej ormiańskiej rodziny i jak ze 
szczęśliwym uśmiechem odtańczyła z nią jakiś try-
umfalny pląs zwycięstwa. Nie długo się nią cieszyła, 
ubowcy skonfiskowali i flagę narodową, i transparent 
Konfederacji. 

Krakowska manifestacja 11 listopada 1979 r. mia-
ła swój tragikomiczny finał podczas procesu Moczul-
skiego, Szeremietiewa i innych przywódców KPN, 
przed sądem wojskowym w 1982 r. Zwożono na ten 
proces kapeenowców z obozów internowania z ca-
łej Polski. Umundurowany sędzia dopytywał, jak na 
Placu Matejki, przed trzema laty, doszło do złama-
nia palca funkcjonariuszowi SB. Ustalono, że jeden  
z ubowców atakujących manifestantów został ude-
rzony parasolką przez Bożenę Huget z KPN – i padł na 
bruk. I co dalej, dopytywał sędzia – podniósł się? Wy-
mownie spoglądając na postawną Hugetówną, proku-
rator skomentował, jak w znanym góralskim dowcipie: 
„Ni mioł prawa”. 

fragmenty wspomnień
Ryszarda Bociana
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Dnia 29 października 2010 r. w Klubie Kultury 
"Mydlniki" z okazji ślubowania klasy I zebrała się cała 
społeczność Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie: 
uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz goście specjalni. 
Wśród tych ostatnich gościliśmy: wojewodę małopol-

Obchody Święta Niepodległości 
w Krakowie rozpoczęto w katedrze na 
Wawelu, mszą św., której przewodni-
czył kard. Stanisław Dziwisz. Przed 
rozpoczęciem eucharystii złożono wią-
zanki kwiatów na sarkofagu marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, w krypcie pod 
Wieżą Srebrnych Dzwonów, a także 
po raz pierwszy, przy sarkofagu Marii 
i Lecha Kaczyńskich oraz pod tablicą 
upamiętniającą wszystkie ofiary kata-
strofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości, co roku, na Wawelu gromadzą 
się przedstawiciele władz miejskich, 
wojewódzkich i samorządowych, radni 
i parlamentarzyści, delegacje wojska 
i policji, kombatanci, młodzież oraz 
członkowie Bractwa Kurkowego.

Po nabożeństwie, na dziedzińcu 
przed katedrą, uformował się pochód 
patriotyczny, który tradycyjnie prze-
szedł pod Krzyż Katyński na placu  
o. Adama Studzińskiego, przed kościo-

RYCERSKIE PASOWANIE

KRAKÓW DLA NIEPODLEGŁEJ

Ewa Kuhn-Dyczkowska

stawiając na deskach sceny klubu 
program artystyczny. W obecno-
ści sztandaru szkoły, złożyli przy-
rzeczenie, poprzedzone wypiciem 
kubeczka soku z cytryny. Dyrek-
tor szkoły Iwona Olczyk dokonała 
„rycerskiego pasowania”, po czym 
rodzice pierwszoklasistów złożyli 
uroczyste przyrzeczenie, powta-
rzając za dyrektorem szkoły rotę 
przysięgi „bycia dobrym, cierpli-
wym rodzicem, który pomaga swe-
mu dziecku na co dzień”. Od klasy 
szóstej pierwszaki otrzymały upo-
minki i zapewnienie opieki. Po za-
kończeniu części oficjalnej, wszy-
scy udali się do szkoły na słodki 
poczęstunek.
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skiego – Stanisława Kracika, przewodniczącego Dziel-
nicy VI Miasta Krakowa – Bogdana Smoka oraz pro-
boszcza parafii MBNP w Mydlnikach ks. Jana Rajdę.

Pierwszoklasiści, pod opieką wychowawczyni Agaty 
Jóźwik, pochwalili się swoimi umiejętnościami, przed-

Birety dodawały powagi młodym uczniom

Delegacja Dzielnicy VI złożyła wieniec w imieniu radnych i mieszkańców Dzielnicy 

łem św. Idziego, gdzie przedstawiciele Krakowa i wo-
jewództwa złożyli wspólny wieniec od społeczności 
miasta i województwa.

Następnie, pochód przeszedł, ulicą Grodzką, na 
plac Jana Matejki, gdzie przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza odbyła się uroczystość patriotyczna, pod-
czas której odegrano sygnał Wojska Polskiego i hymn 
państwowy. Po zmianie warty, wygłoszono apel po-
ległych, złożono wieńce i odegrano pieśń reprezen-
tacyjną Wojska Polskiego. Wśród licznych delegacji, 

byli obecni przedstawiciele władz naszej Dzielnicy, 
przewodniczący Zarządu i Rady Dzielnicy VI – Bog-
dan Smok i wiceprzewodnicząca – Alicja Gackiewicz, 
którzy w imieniu  mieszkańców oraz radnych Dzielni-
cy złożyli kwiaty.  Obchody 92. rocznicy odzyskania 
niepodległości zakończyła defilada orkiestry Garni-
zonu Kraków, kompanii honorowej 2. Korpusu Zme-
chanizowanego, 6. Brygady Desantowo–Szturmowej, 
kompanii honorowych Policji, Straży Miejskiej, Szko-
ły Aspirantów Pożarnictwa PSP. 

Ilona Stus
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Nie zabrakło też programu artystycznego

Pierwszoklasiści ślubowali z przejęciem

Przyrzekali, że będą dobrymi uczniami...
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Ślubowanie uczniów klas I należy do trady-
cji szkoły. W tym roku odbyło się 28 października  
2010 roku o godzinie 9.00. 

Uroczystość pasowania 41 pierwszoklasistów od-
była się w obecności wielu zaproszonych gości: dyrek-
tor Anny Żelawskiej, przewodniczącego Zarządu Rady 
Dzielnicy VI Bronowice – Bogdana Smoka, rodziców, 
nauczycieli oraz uczniów klasy „0”. 
Pierwszaki wraz z kolegami z piątej klasy pod kierun-
kiem wychowawczyń: klasy I a – Agnieszki Dębińskiej  
i klasy I b – Ewy Marcinek zaprezentowali występ 
artystyczny. 

Pierwszoklasiści złożyli akt ślubowania oraz zostali 
pasowani przez przewodniczącego Bogdana Smoka na 
uczniów naszej szkoły. Na zakończenie wszyscy udali 
się do swoich sal, na poczęstunek przygotowany przez 
rodziców.

Dnia 28 października 2010 roku, kolejne poko-
lenie uczniów klas pierwszych, Szkoły Podstawowej  
nr 153 im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, uroczy-
ście ślubowało na sztandar Szkoły. W tym roku, po 
raz pierwszy, w szkolnej ławie zasiadło 65 uczniów. 
Już oswoili się z murami szkoły, nauczycielami, ka-
drą pedagogiczną. Nadszedł zatem czas na złożenie 
uczniowskiego ślubowania. Swoją obecnością uroczy-
stość uświetnili: ksiądz prałat Jan Franczak, Bogdan 
Smok – przewodniczący Rady Dzielnicy VI, Artur Śli-
wa – członek Rady Dzielnicy VI i przewodniczący Rady 
Rodziców, a także wychowawcy z przedszkoli, do któ-
rych uczęszczali pierwszoklasiści.

W wystąpieniach przekazano uczniom życzenia, 
aby w szkole znaleźli swój drugi dom i codziennie  
z chęcią do niego przybywali, osiągali wysokie wyni-

UCZNIOWIE SP 50 ŚLUBUJĄ

I STALI SIĘ UCZNIAMI

Ewa Marcinek

„Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać” 
           Peter Rosegger

ki w nauce, zawierali przyjaźnie oraz przeżywali tyl-
ko radosne przygody w szkolnym życiu. Dyrektor Jan 
Hrynczuk zapewnił rodziców, że pracownicy szkoły za-
wsze będą wsparciem w realizacji zadań, które czekają 
ich pociechy podczas sześcioletniej edukacji. Licznie 
przybyli rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście oraz 
koleżanki i koledzy z klas starszych podziwiali umie-
jętności najmłodszych uczniów naszej szkoły. Kulmi-
nacyjnym punktem akademii było uroczyste ślubo-
wanie, gdzie pierwszoklasiści, z ręką na serduszku, 
powtarzali dzielnie tekst ślubowania, a galowe stroje 
i kolorowe birety dodawały im powagi. Przyrzekli, że 
będą dobrymi uczniami i będą przestrzegać kodeksu 
ucznia. Pierwszoklasiści otrzymali również pamiątko-
we dyplomy i legitymacje uczniowskie. A na koniec 
czekał na nich słodki poczęstunek.

Agata Pasionek - Sacha

Ilona Stus
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ŚWIĘTO PATRONA

Dęblin, Muzeum Sił Powietrznych

Obchody Święta Patrona w SP 138
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Patronem Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie 
są Polskie Wojska Lotnicze. 

Od początku roku szkolnego realizowaliśmy pro-
jekt edukacji patriotyczno-obywatelskiej w formie za-
jęć, wycieczek i konkursów związanych z patronem.

Uczniowie klasy VI odbyli ciekawą lekcję historii 
najnowszej w Muzeum Lotnictwa, a klasa V odwiedzi-
ła Rakowice, zapalając znicze na grobach alianckich 
lotników i innych żołnierzy poległych w I i II wojnie 
światowej. Wszyscy uczniowie, zapoznawali się z hi-
storią Polskich Sił Powietrznych, na różnych zajęciach 
lekcyjnych i pozalekcyjnych. Reprezentacja naszej 
szkoły, w liczbie 45 uczniów, pod opieką nauczycieli 
i rodziców zwiedziła Wyższą Szkołę Oficerską Sił Po-
wietrznych w Dęblinie. Złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod Pomnikiem Bohaterskich Lotników Szkoły Orląt, 
poległych w czasie ostatniej wojny. Potem zwiedzali 
uczelnię, zapoznając się z rodzajami szkoleń adeptów 
lotnictwa. 

Kulminacyjnym punktem obchodów było Święto 
Patrona Szkoły – ustalone przez nas na dzień 5 listo-
pada, na pamiątkę pierwszego lotu bojowego w nie-
podległej Polsce, w 1918 r. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele 
MBNP w Mydlnikach, podczas której, wszyscy mie-
li okazję dowiedzieć się o tym, iż lotnicy mają swe-
go lewitującego patrona, św. Józefa z Kupertynu. Na 

zakończenie uroczystości w kościele ks. proboszcz, 
Jan Rajda i ks. wikariusz, Ryszard Gacek ofiarowali 
prezent dla szkoły – nowe krzyże do sal lekcyjnych  
i pomieszczeń administracyjnych szkoły. Potem na 
deskach sceny Klubu Kultury "Mydlniki", ucznio-
wie przedstawili inscenizację o lotnictwie światowym  
i polskim, wykorzystując wiersze o lotnikach i prace 
plastyczne wykonane na konkurs. Nasze uroczystości 
uświetnili zaproszeni goście: przedstawiciele Związku 
Żołnierzy Zawodowych i Stowarzyszenia Seniorów Lot-
nictwa Wojskowego RP oraz 8. Bazy Lotnictwa Trans-
portowego w Balicach. Podczas spotkania w szkole to-
czyliśmy rozmowy o przyszłości, o dalszej współpracy 
z przedstawicielami  naszego patrona. 

„czy to anioł zlatuje na ziemię
z ramionami jak w uścisku
a zleciawszy wśród trawy drzemie
na szerokim wichrowym lotnisku
czy to chmura zapłonęła w górze
czemu rosa na trawach czerwona
anioł zleciał na płonącej chmurze
otwierając szeroko ramiona” 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Ewa Kuhn-Dyczkowska

fo
t.

 a
rc

h
. S

P 
13

8



Gazeta Bronowicka

9

STOP BEZMYŚLNYM GRAFICIARZOM 
I WANDALIZMOWI

Fragment zdewastowanej kapliczki

fo
t.

 M
ie

cz
ys

ła
w

 S
ta

ch
u

ra

Barbara Miszczyk

Wydarzenia

Jednostki Straży Miejskiej w Krakowie, od  
2009 r., realizują program Czyste Miasto, polegają-
cy na zapobieganiu zjawisku nielegalnego graffiti oraz 
nielegalnej reklamy.

Należy podkreślić, z całą mocą, że taki sposób eks-
ponowania poglądów, jest zwyczajnym wandalizmem 
i dewastacją, wykroczeniem, które z mocy prawa jest 
napiętnowane, ścigane oraz zdecydowanie i konse-
kwentnie karane.

Od szybkiej reakcji mieszkańców Krakowa zależy 
sukces całej akcji. Wszyscy, nie tylko pokrzywdzeni 
właściciele nieruchomości, ale i mieszkańcy będący 
bezpośrednimi obserwatorami przypadków malowa-
nia, a tym samym niszczenia elewacji, powinni zgła-
szać takie zdarzenia pod bezpłatny numer telefonu 
alarmowego 986. Nie bądźmy obojętni!

Problem rośnie lawinowo, a przy tym straty ponie-
sione przez bezmyślne niszczenie ścian, są ogromne. 
Opisywane zjawisko nie jest tylko spotykane w Krako-
wie, ale też na jego peryferiach, na osiedlach miesz-
kaniowych, gdzie sprawcy czują się bezkarni. Czyste 
i duże powierzchnie elewacji, ogrodzeń posesji, czy 
stacji trafo, kuszą najczęściej młodocianych wanda-
li – amatorów „mocnych wrażeń” i niszczenia cudzej 
własności. Martwi fakt, że są to osoby bardzo młode, 
często jeszcze niepełnoletnie. 

Tego roku, w Bronowicach Małych, w miesiącu 
wrześniu, miał miejsce taki bezmyślny akt wanda-
lizmu. Z wielką przykrością informujemy o tym czy-
telników "Gazety Bronowickiej". Ściany zabytkowej 
kapliczki, wybudowanej w 1867 roku pw. św. Jaku-
ba, przy obecnej ul. Tetmajera zostały pokryte, w go-
dzinach nocnych, z soboty na niedzielę, wulgarnymi 
napisami, a także hasłami związanymi z okolicznymi 
krakowskimi klubami sportowymi. Zostały zapisane 
prawie wszystkie ściany zewnętrze kaplicy. Przestępca 
czuł się bezkarny, przy swojej „pracy” zamalowywał 
każde wolne miejsce, został przyłapany na gorącym 
uczynku przez jednego z mieszkańców Bronowic Ma-
łych, który o zdarzeniu poinformował policję. Patrol 
policji, który przyjechał na miejsce zdarzenia, ujął  
i wylegitymował nielegalnego graficiarza. 

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, które na co dzień 
opiekuje się kapliczką poniosło koszty remontu ele-
wacji, aby przywrócić ją do stanu pierwotnego. 

Dopiero światło dnia odkryło zniszczenia, jakie po-

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa przypomina, że w ramach służby na rzecz czystości i porządku 
w mieście umieszczono na stronie internetowej www.strazmiejska.krakow.pl program zapobiegania 
zjawisku graffiti oraz nielegalnej reklamy, poradnik dla pokrzywdzonych w wyniku zniszczenia elewacji.

niosła kapliczka. Były to zniszczenia nie tylko mate-
rialne, ale i moralne, ponieważ, przez kilka dni przed 
rozpoczęciem remontu, mieszkańcy skazani byli na 
widok murów zamalowanych wulgarnymi słowami  
i hasłami.

Jest nam niezmiernie przykro, że takie wydarzenie 
miało miejsce w Bronowicach, i że obiektem wandali-
zmu był obiekt sakralny. Tym bardziej jest to przykre, 
że zrobił to mieszkaniec Bronowic, młody niepełnolet-
ni chłopak.

Należy nadmienić, że pod ogromem zniszczeń i na-
silenia takich akcji graficiarskich w mieście, podjęte 
zostały działania mające na celu, aby to sam piszący 
na ścianach poniósł koszty, jakie zostały wydatkowa-
ne na przywrócenie zniszczonym murom pierwotnego 
wyglądu.
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
Informator

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI STRAŻY  
MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102

KOŚCIOŁY
Msze św. w niedziele i święta:
Bronowice Małe – św. Antoniego z Padwy, ul. Pod Strze-
chą 16: 7:00, 10:00, 12:00 (IX-VI, 18); Os. Widok – św. Jana Kantego, 
ul. Jabłonkowska 18: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 17:00, 18:30, 21:00 (IV – X); 7:30, 
9:00, 12:00, 18:30, 21:00 (VII – VIII); Os. Bronowickie – św. Wojciecha, ul. św. 
Wojciecha 4: 7.30, 9:00, 10.30, 12:00, (IX – VI, 13), 18:00, (VI – VIII, 19:00); 
Mydlniki – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Hemara 1: 7:30, 9:00, 
10:30 (dla dzieci), 12:00, 18:00.

KLUB KULTURY "MYDLNIKI" 
ZAPRASZA NA:

Całodobowe dyżury w pełnym zakresie usług farmaceutycznych 
zapewniają następujące apteki:

„Apteka pod Opatrznością”, przy ul. Karmelickiej 23,  
tel. (12) 631-19-80; Apteka Prywatna, ul. Galla 26, tel. 
(12) 636-73-65; Apteka CEFARM, ul. Kalwaryjska 94, tel. 
(12) 656-18-50; Apteka CEFARM „DBAM O ZDROWIE”,  
os. Centrum A bl. 4, tel. (12) 425-75-40; Apteka „VENA-VITA”, 
ul. Wolska 1, tel. (12) 265-29-70.

CAŁODOBOWA INFORMACJA MEDYCZNA  
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KRAKOWA

DOSTĘPNA JEST POD NUMEREM  
(12) 661-22-40

BEZPŁATNE BADANIA 
PROFILAKTYCZNE

6 grudnia /poniedziałek/ godz. 12.00
Święty Mikołaj w Klubie Dziecięcym "Puchatek"

11 grudnia /sobota/ godz. 16-19
Koncert finałowy Festiwalu Artystycznego Twórców i Grup Integracyjnych 

FATIGI ‘2010
12 grudnia /niedziela/ godz. 11.30

 III spotkanie z cyklu Weekendowe Poranki dla  Najmłodszych.
 „Spotkanie z Tadeuszem Wilkoszem, Pik - Pokiem i  Coralgolem”  

seans filmów oraz spotkanie z ich  autorem i reżyserem
15 grudnia /środa/ godz. 17.00

Wernisaż wystawy pokonkursowej „Inspiracje ‘2010”
24 grudnia /piątek/ godz. 0:00

Koncert kolęd w wykonaniu chóru Schola Cantorum Mydlnicensis, w trakcie 
mydlnickiej Pasterki.

Nazwa Oferenta Telefon Adres

Krakowski Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II. (12) 614-33-33 ul. Prądnicka 80

NZOZ Centrum Medycyny 
Profilaktycznej Sp. z o.o. (12) 421-58-12 ul. Komorowskiego 12

MDK Spółka z o.o. NZOZ 
Gabinet Lekarza Rodzinnego (12) 429-76-01 ul. Kamedulska 70

UJASTEK Centrum Medyczne (12) 683-38-48 ul. Ujastek 3

NZOZ Praktyka Grupowa 
Lekarzy Rodzinnych S.C.

(12) 430-14-00
(12) 430-57-73 ul. Bocheńska 4

Firma Marketingowo-Medyczna 
Sp. z o.o. 
NZOZ "MARK-MED."

(12) 644-24-74 os. Na Skarpie 27/211 a

S.C.D.Z. "MEDICINA"  
Sp. z o.o. (12) 267-01-55 ul. Barska 12

S.C.D.Z. "MEDICINA"  
Sp. z o.o. (12) 418-87-30 ul. Rogozińskiego 12

NZOZ Centrum Medyczne 
Prokocim Nowy (12) 658-88-90 ul. Teligi 8

NZOZ GRO-MEDICUS 
Sp. z o.o. (12) 266-20-84 ul. Szwedzka 27

Laboratorium Analityczne 
DAN-MED. (12) 685-50-59 os. Urocze 2

NZOZ "Praktyka Lekarza Ro-
dzinnego Wojciech Borak"

(12) 422-31-13 
(12)432-09-48 ul. Estery 6

NZOZ "Złota Jesień" Sp. z o.o. (12) 648-01-14 os. Złota jesień 3

NZOZ Praktyka Lekarza  
Rodzinnego

(12) 264-92-78 
(12) 257-48-10

ul. Inicjatywy Lokal-
nej 5

Program profilaktyki prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia 
i miażdżycy.

Poniżej przedstawiamy Państwu 11 pytań związanych z Młodą Polską 
i Bronowicami. Na te pytania odpowiadali zwiedzający Muzeum, w czasie 
trwania VIII Święta ulicy Tetmajera, w dniu 4 września 2010 r.

W tym roku, przeżywamy 110 rocznicę wesela Lucjana Rydla z Jadwigą 
Mikołajczykówną, dlatego proponujemy czytelnikom, aby zapoznali się  
z pytaniami i zmierzyli z nimi. Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesłyłać na 
adres mailowy Gazety Bronowickiej gazetabronowicka@gmail.com 
Wszyscy, którzy poprawnie odpowiedzą na pytania otrzymają zaproszenie do 
Muzeum Młodej Polski Rydlówka. 
O terminie zwiedzania powiadomimy mailowo. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w konkursie.

KONKURS WIEDZY O MŁODEJ POLSCE 
I BRONOWICACH 

Oto pytania zaproponowane przez panią Marię Rydlową, kustosz Muzeum 
Młodej Polski:

1. Gdzie i kiedy odbył się ślub Jadwigi Mikołajczykówny z Lucjanem Rydlem?
2. Gdzie bawili się goście w drugim dniu wesela?
3. Czy Wyspiański był na zabawie weselnej w Bronowicach?
4. Jaki tytuł nosi dramat związany z ową zabawą?
5. Kto był starostą weselnym, a kto gospodarzem?
6. Gdzie była chata Mikołajczyka?
7. Gdzie stała karczma Singera?
8. Wymień tytuł jednego z obrazów Włodzimierza Tetmajera.
9. Wymień dowolny tytuł utworu Lucjana Rydla.
10. W którym dniu i w którym miesiącu stawiamy chochoła na „Rydlówce”?
11. Kto wymyślił obrzęd „stawiania chochoła”?

Program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet - skierowany do mieszkanek 
Miasta Krakowa po 40. roku życia. W ramach Programu przewidziano badanie fizy-
kalne tarczycy, badanie poziomu TSH oraz USG tarczycy z ewentualną biopsją.

Nazwa Oferenta Telefon Adres

Firma Marketingowo 
 - Medyczna
Sp. z o.o. NZOZ MARK-MED

(12) 644-24-74 os. Urocze 2

S.C.D.Z. "MEDICINA" (12) 267-01-55 ul. Barska 12 

NZOZ Centrum Medycyny
Profilaktycznej Sp. z o.o. (12) 421-58-12 ul. Komorowskiego 12

FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. (12) 630-49-39 
(12) 630-49-28 ul. Mazowiecka 4-6

ZOZ "Medycyna Pracy"  
Sp. z.o.o.

(12) 646-64-32 ul. Ciepłownicza 1
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Rozrywka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz innych poprawek nadesłanych tekstów.

 
  

Przewodniczący Rady  
i Zarządu: Bogdan Smok 

Wiceprzewodnicząca Rady  
i Zarządu: Alicja Gackiewicz 

Członkowie Zarządu: 
Ewa Nowak 
Artur Śliwa 
Piotr Wiroński 

Dyżury członków Zarządu 
Dzielnicy: 
poniedziałek – Piotr Wiroński, 
członek Zarządu, 18.45–19.45 
wtorek – Bogdan Smok, 
Przewodniczący Rady i Zarządu,  
9.00–10.00 
środa – Ewa Nowak, członek 
Zarządu, 10.00–11.00 
czwartek – Alicja Gackiewicz,  
Z-ca Przewodniczącego,  
10.00–11.00 
piątek – Artur Śliwa, członek 
Zarządu 17.30–18.30 

Biuro Rady i Zarządu  
Dzielnicy VI Bronowice 
ul. Zarzecze 124 a, pok.102–104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 
tel: (12) 636-15-75 
fax: (12) 626-61-45 
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl 
Biuro czynne: 
poniedziałek – 15.00–17.00, 
wtorek–piątek – 10.00–12.00 
www.dzielnica6.krakow.pl

Redaguje: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com 

Okładka: fot. Ilona Stus

Adres redakcji:
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail: dzielnica6@um.krakow.pl

 
Skład, łamanie: Ilona Stus 
Druk:
Wydawnictwo-Drukarnia EKODRUK 
ul. Powstańców Wielkopolski 3,
Kraków, (12) 267 36 60

POZIOMO:
1) nędzny kawałek mięsa
4) miecz koronacyjny królów polskich
9) przerzucona przez rzeczkę
11) marka piwa
12) owcza na sweter
15) bóg Słońca
16) chodzi do tyłu
17) nie oryginał
20) zwany też octowcem
23) dźwięk
24) pustynne rośliny należące do gruboszowatych
26) napędzanie zwierzyny
29) część adresu
31) frontowy rów obronny
32) narząd wzroku
33) może być inteligencji
35) niejeden na lotnisku
36) pędzi po szosie
37) ziemny lub łzawiący
38) niższy od tenoru
39) do dziergania
40) model Daewoo
41) graficzny zapis dźwięku
43) styl w sztuce średniowiecznej
45) mała sosna górska, kosodrzewina
46) de Janeiro, Grande lub Bravo
48) na głowie panny w noc świętojańską
50) na końcu wyścigu
52) okazałe drzwi
53) placki z Wilna
55) czarna odmiana chalcedonu
57) przywódca 
59) hipokryta
61) uczeń szkoły wojskowej

62) okres w dziejach Ziemi
63) żebrak, włóczęga
64) zimą na rzece

PIONOWO:
2) pańszczyźniany
3) w parze z porządkiem
5) osioł w paski
6) np. natury lub krwi
7) Stiller, aktor amerykański
8) w wyposażeniu taternika
10) gruby papier
13) australijski nielot
14) obszar z Grenlandią
18) jednostka miary oporu elektrycznego
19) długi drąg z hakiem
20) Salezjański Ruch Troski o Młodzież
21) formuła powtarzana przez modlącego się hinduistę
25) kolegium duchownych
27) setna część złotego
28) dobór, zestawienie barw
30) przy bramie wejściowej
32) narządy wewnętrzne
34) kaucja, wadium
42) u alergika
44) płynna tkanka łączna
45) w tym roku po raz pierwszy w Bronowicach
47) chybione kopnięcie
49) mały anioł
51) dawna wieś podkrakowska
53) wirtualne pamiętniki
54) kompletny brak cywilizacji
56) zacisk na akumulatorze
58) początkowy punkt na skali
60) spód morza
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Każdy mógł uczestniczyć we wspólnym śpiewianiu"Legiony" w wykonaniu chóru parafialnego

Uczniowie SP 50, narratorzy – bracia Trątnowieccy i chór szkolny Gości powitały dyrektor SP 50 – Anna Żelawska i prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Bronowic – Barbara Miszczyk

ŚPIEWAJMY RAZEM  
ODDAJĄC CZEŚĆ OJCZYŹNIE NASZEJ

Wieczorem, 1 listopada, na płycie Rynku Głównego odbyła się 39. Lekcja Śpiewania „Radosna Nie-
podległości” z udziałem artystów Kabaretu Loch Camelot. Tymczasem mieszkańcy Bronowic uczestniczy-
li we wspólnym patriotycznym śpiewaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, parafię  
pw. Św. Antoniego i Szkołę Podstawową nr 50, które odbyło się w kościele pw. Św. Antoniego. 

Po mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny, uczniowie SP nr 50 przybliżyli historię tamtych lat. Narra-
cję, którą prowadzili bracia Maciej i Kuba Trątnowieccy, przeplatały pieśni niepodległościowe i żołnierskie  
w wykonaniu chóru parafialnego pod batutą Magdaleny Matyasik, chóru żeńskiego pod kierunkiem Barbary 
Brzewskiej oraz chóru szkolnego pod kierunkiem Roberta Pazery. Uczniowie mieli również swoje solowe wy-
stępy. Nad całością organizacji czuwała pani Alicja Sułkowska – Dygut. 

Dzięki zaangażowaniu ks. proboszcza – Mariana Bylicy, który zadbał o teksty pieśni patriotycznych, wszy-
scy, bez wyjątku, mogli wziąć udział we wspólnym śpiewaniu, wraz z członkami chórów.

Jako, że czas ten, jest czasem wspomnień tych, którzy walczyli za swój Kraj do ostatniej kropli krwi, tych, 
dla których Bóg, Honor i Ojczyzna miały największą wartość, nie można pominąć mieszkańców Bronowic Ma-
łych, którzy mieli duży udział w torowaniu drogi do wolności. Towarzystwo Przyjaciół Bronowic przedstawiło 
projekt tablicy pamiątkowej: "Ku chwale mieszkańców Bronowic Małych, walczących za Polskę w latach 1914 
– 1921 i 1939 – 1945, w Legionach Polskich, Armii Gen. Hallera podczas wojny polsko – bolszewickiej, kam-
panii wrześniowej, bitwy o Anglię, w 1. Dywizji Pancernej Gen. Maczka oraz w zgrupowaniu „Żelbet” Armii 
Krajowej". Tablica zawiera 160 nazwisk, ale dedykowana jest również wszystkim innym nieznanym, którzy 
walczyli za Ojczyznę. Tablica zostanie umieszczona na zewnętrznej ścianie kościoła parafialnego w Bronowi-
cach Małych, a jej odsłonięcie planowane jest na 3 maja 2011 roku. Ilona Stus


