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tel.: (12) 636-15-75, fax.: (12) 626-61-45  
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl, www.dzielnica6.krakow.pl

DYŻURY CZŁONKÓW RADY DZIELNICY VI BRONOWICE
W OKRESIE PANDEMII: 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii i ograniczonymi kontaktami,
dotychczasowe dyżury członków Rady Dzielnicy VI zostały odwołane.

Ewentualny kontakt możliwy jest m.in. drogą mailową. Wykaz adresów 
mailowych i telefonów do radnych można znaleźć na stronie dzielnicy: 
www.dzielnica6.krakow.pl w zakładce: Rada Dzielnicy/Radni Dzielnicy

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.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby: 
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax.: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl

Godziny Przyjmowania Mieszkańców: 
Z powodu pandemii biuro jest nieczynne aż do odwołania,

kontaktować się można jedynie
 drogą mailową: rada@dzielnica6.krakow.pl 

lub bezpośrednio z Przewodniczącym – nr tel. 604 228 830
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Ulica Wesele przed zmianą organizacji ruchu

Od 1 do 22 listopada 2020 r., na 
prośbę mieszkańców, zostały 

przeprowadzone konsultacje społeczne, 
dotyczące wprowadzenia ruchu jedno-
kierunkowego na ulicy Wesele, na kie-
runku od ul. Zarzecze do ul. Gabrieli 
Zapolskiej.

Wyniki tych konsultacji zadecydo-
wały o zmianie organizacji ruchu na 
ulicy Wesele, polegającej na wprowa-
dzeniu ruchu jednokierunkowego na 
odcinku od wjazdu do Centrum Kształ- 
cenia Praktycznego do ul. Gabrieli Za-
polskiej.

Poniżej przedstawiam wyniki kon-
sultacji, w których 65% mieszkańców po- 
parło ruch jednokierunkowy, 29% było 
odmiennego zdania, a 6% mieszkańców 
postawiło pewne warunki, takie jak:
● Pozostawienie ruchu dwukierunko-

wego na odcinku od ul. Zarzecze do 

BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

Ulica Wesele ulicą jednokierunkową
na odcinku od wjazdu do Centrum Kształcenia Praktycznego do ul. Gabrieli Zapolskiej!

• • •

Inne ważne inwestycje 
Dzielnicy:
◊ Ogłoszony został przetarg na zadanie 
w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. 
„Dolina Rudawy dla pieszych i rowe- 
rzystów”, polegające na budowie wy-
niesionego przejścia dla pieszych przez 
ulicę Na Błonie. 
◊ W czerwcu powinien również  zo-
stać ogłoszony przetarg na przebudo-
wę dróg wewnętrznych w obrębie ulic: 
Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, 
Bronowickiej, wraz z ulicą Krzywy Za-
ułek – II etap.
◊ Mamy też nadzieję, że pomimo 
zmniejszonych dochodów dla gmin, 

ul. św. Wojciecha i Centrum Kształ-
cenia Praktycznego.

● Pozostawienie ulicy dwukierunkowej 
na odcinku od ul. Szablowskiego do 
ul. Zarzecze.

● Ograniczenie prędkości do 30 km/h.
● Zakaz wjazdu pojazdów powyżej 2,5 

tony. 
● Likwidacja wysepek.
● Wyznaczenie miejsc parkingowych 

tylko po wschodniej stronie ul. We-
sele.

● Wyznaczenie zakazu postoju po obu 
stronach ulicy na odcinku od ul. Za-
rzecze do budynku kościoła.

Zmiana organizacji ruchu planowana 
była w maju, ale niestety z przyczyn obiek-
tywnych zmiana ta nastąpi dopiero na 
przełomie czerwca i lipca.

wynikających ze stanu pandemii i nie-
korzystnych rozwiązań finansowych 
dla samorządów, w czwartym kwartale 
tego roku zostaną rozstrzygnięte prze-
targi na realizację poniższych zadań: 
• Przebudowa ul. Wierzyńskiego – je- 
   den kierunek.  
• Przebudowa ul. Stróżeckiego.  

Jeśli jednak w tym roku nie będzie 
to możliwe, to Zarząd Dzielnicy dołoży 
wszelkich starań, by te inwestycje zo-
stały zrealizowane najpóźniej do koń-
ca 2023 roku ze środków budżetowych 
Miasta, o co będziemy intensywnie  
zabiegać! 

zapisy na stronie: 
zzm.krakow.pl

26 czerwca – Sudół 
Dominikański

           20 lipca – Uroczysko Zaborze
                 24 lipca – Las Witkowicki
                          7 sierpnia – Sikornik
                       21 sierpnia – Las Wolski
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Szanowni Państwo, w odpowiedzi 
na liczne pytania dotyczące re-

montu placu zabaw przy ul. Tetmajera, 
pozwolę sobie przypomnieć informacje 
z poprzedniego numeru gazety. Remont 
jest realizowany jako zwycięski projekt 
Budżetu Obywatelskiego. Napisałam go 
na Państwa prośbę, po wykonaniu pro- 
jektu opartego o konsultacje z rodzica- 
mi. Brakujące środki na realizację doda- 
je Rada Dzielnicy VI. Plac powinien być 
oddany do użytku w sierpniu. Niestety 

MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl

moja prośba o lustra zwiększające wi-
doczność przy wyjeździe z ulic Palmo-
wej i Władysława Żeleńskiego nie znala- 
zły zrozumienia u Miejskiego Inżyniera 
Ruchu. Nie wyraził na nie zgody, po-
dobnie jak na ustawienie znaku zakazu 
zatrzymywania się po jednej stronie ul. 
Tetmajera, w rejonie wjazdu do osiedla 
Złota Podkowa. Niestety tak to jest, gdy 
decyzje zapadają za biurkiem, a my mu-
simy się zmagać z realnym życiem i lo-
kalnymi problemami. Smutno jest gdy 
ktoś coś wie lepiej od ludzi, którzy tutaj 
żyją. 

Obecnie powstaje projekt chodnika 
na ul. Tetmajera, na odcinku od rond-
ka do dawnej pasieki i tutaj kolejna 
niemiła niespodzianka. Audyt rowero-
wy nakazuje nam całkowitą przebudo-
wę tego odcinka, aby zbudować ścieżkę 
rowerową, a ulicę przebudować w peł-
nowymiarową drogę – kosztem drzew 
i zieleni oraz ogromnym nakładem fi-
nansowym, na krótkim odcinku, w ode- 
rwaniu od realiów, bo ścieżka i droga 
w dalszym przebiegu zostaną wprowa-
dzone w obecną, wąską ul. Tetmajera 
od pasieki do ul. Pasternik i wąską ul.  

Tetmajera w kierunku ul. Katowickiej 
oraz w ul. Łupaszki. Nikt nie zauważył, 
że tutaj nie ma nawet pobocza, a ogra-
niczenie do 30 km/h pozwala na bez-
pieczną jazdę na rowerze, ale najbar-
dziej cierpią najsłabsi użytkownicy tych 
dróg – piesi. Będę walczyć, aby zdrowy 
rozsądek wygrał. 

Polecam Państwa uwadze projekt  
ŁĄCZYMY PARKI w tegorocznej edy-
cji Budżetu Obywatelskiego. To projekt, 
który na wniosek mieszkańców napisa-
łyśmy z Radną Katarzyną Frankiewicz-
-Oprocha. Ma on zapewnić liczne za-
jęcia sportowe i rekreacyjne na terenie 
Bronowic, we wszystkich bronowickich 
parkach: Tetmajera, Radzikowskiego, 
Młynówce i przy Forcie Bronowice; ta-
kie jak joga, gimnastyka, treningi, pora-
dy serwisu rowerowego. Ma też na celu 
uporządkowanie terenu i stworzenie 
warunków do aktywnego, i nieodpłatne-
go spędzania czasu przez mieszkańców 
z każdej grupy wiekowej na świeżym  
powietrzu. Zachęcam do głosowania na 
ten projekt. Dzięki jego wygranej, wy-
gra każdy mieszkaniec Bronowic.

JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

KRAKÓW
Z MYŚLĄ
O SENIORACH

Za seniorów uważa się osoby 
mające ukończone 65 lat. Sza-

cuje się, że stanowią one ponad 35% 
mieszkańców Krakowa, co oznacza że  
w Dzielnicy VI jest to ok. 9 tys. osób.  
Ponad połowa to osoby samotne, z któ-
rych większość ma ograniczoną mo-
bilność. Ostatnio, przez ponad rok, ich 
świat ograniczał się do miejsca zamiesz- 
kania, a jedynym i często okazjonalnym 
źródłem informacji były lokalne media 
lub tablice ogłoszeń. I tutaj pojawił się 
problem. Dostęp do życiowych, bieżą-
cych informacji, podtrzymanie dotych-
czasowych kontaktów, dotarcie i wyko-
rzystanie informacji o ofertach wszel-
kich form wsparcia były utrudnione. 

Od kwietnia tego roku uruchomio-
ne zostało Miejskie Centrum Informa- 
cji dla Seniorów, usytuowane w siedzi- 
bie Rady Krakowskich Seniorów, przy 

al. Daszyńskiego 19, funkcjonującej  
w strukturach Miasta Krakowa. Jego 
najważniejszym zadaniem, zwłaszcza  
w sytuacji zagrożenia Covid-19, jest 
możliwość dotarcia do seniorów z infor-
macjami, które udzielane są:

od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8 do 15,

 pod nr. tel.: 12 445 96 67 
lub mailowo: 

informacjasenior@um.krakow.pl.
Można tu uzyskać informacje między 
innymi o miejskich działaniach na rzecz 
osób starszych, takich jak:
• pomoc Miejskich Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Miejskiego Centrum Opie-
ki, Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 
Starszych, Przewlekle Niepełnospraw-
nych oraz Niesamodzielnych • korzy-
stanie z sieci Centrów Aktywności Se-
niorów (obecnie CAS, które prowadzą 
szereg zajęć on-line dla Seniorów: szko- 
lenia językowe, zajęcia manualne, ka-
wiarenki uczestników oraz zajęcia spor- 
towe) • pomoc prawna i psychologiczna 
• nieodpłatne usługi: np. Złota Rączka, 
usługa podologiczna • usługa transpor-
towa: Meleks 80+ (przewóz seniorów 
meleksami do grobów bliskich na miej- 
skich cmentarzach, takich jak: Prądnik 
Czerwony, Rakowice, Grębałów) • po-
moc żywnościowa, prowadzona przez 

Bank Żywności • opieka, pomoc i możli-
wości aktywnego spędzania czasu.

W siedzibie można także otrzymać 
Informator Krakowskiego Seniora oraz 
ulotki informacyjne i materiały promo-
cyjne miasta. Dostępny jest też dwutygo-
dnik miejski Kraków.pl, Gazeta Senior  
i inne wydawnictwa.

Informacji o Miejskim Centrum In-
formacji dla Seniorów udzielają: 
Antoni Wiatr – Przewodniczący RKS 
tel. 606 826 100 oraz Krystyna Rozłon-
kowska – rzecznik prasowy RKS tel. 
512 692 109 lub 660 637 097.

Centrum prowadzone jest w ramach 
gminnego Programu Aktywności i In-
tegracji Osób Starszych 2021-2025 PA-
SiOS, który ma ograniczyć wykluczenie 
osób starszych ze wszelkich przejawów 
życia społecznego i w ten sposób zadbać 
o jakość ich życia. ◁▷
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Było też coś dla miłośników folkloru
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Kiedy to Rada Dzielnicy zatwier-
dzała budżet na 2021 rok, 

to z pewnym niepokojem, ale i dozą 
ogromnej wiary, wprowadziliśmy do 
realizacji coroczne obchody Integracyj-
nych Dni Bronowic. Był to lipiec, a już  
w październiku rozszalała się pandemia 
koronawirusa i wprowadzone zostały 
obostrzenia, uniemożliwiające organi-
zację różnego rodzaju imprez, w tym 
również plenerowych. Kolejne miesiące 
potwierdzały coraz trudniejszą sytuację, 
a szalejący wirus pozbawiał nadziei, że 
w czerwcu będziemy mogli spotkać się 
w amfiteatrze Parku Młynówki Królew- 
skiej. Jednak intensyfikacja szczepień 

oraz świadomość większości społeczeń- 
stwa, że jest to jedyna droga do ustę-
powania pandemii, przywróciła w po-
łowie kwietnia wiarę, że spotkamy się 
na święcie Bronowic. Z wielką radością 
przyjęliśmy wiadomość, że nasza im-
preza odbędzie się, tak jak zaplanowa-
liśmy, 12 czerwca 2021 roku, w sobotę. 
Słowa serdecznych podziękowań należą 
się Panu Bartłomiejowi Kocurkowi, Dy- 
rektorowi Centrum Młodzieży im. dr. 
H. Jordana oraz Pani Annie Dranka-
-Szot za ogromną pracę i zaangażowa-
nie, by to święto było godne naszych 
mieszkańców. Ostatnie dwa tygodnie 
przed imprezą, to również znaczne co-
dzienne zaangażowanie Zarządu Rady 
Dzielnicy pod przewodnictwem Pana 
Bogdana Smoka. 

I wreszcie nadszedł 12 czerwca – 
sobota. Amfiteatr ożył, wokół dało się 
słyszeć rozbrzmiewającą muzykę i cie- 
pły głos prowadzącej całą imprezę, Pa- 
ni Agaty Myśliwiec-Grząślewicz. Nad-
spodziewanie licznie zgromadzonych 
mieszkańców, w tym dzieci i młodzież, 
już od godziny 1500 ze sceny zabawiały 
nasze pociechy, ze SP nr 153 oraz Nut- 
ki z CM im. dr. H. Jordana, prezentu-
jące swój dorobek muzyczny i wokalny. 
Kciuki za swoich podopiecznych trzy-
mał będący z nami Pan Dyrektor Ma-
rek Gaweł, któremu serdecznie dzięku- 
jemy za pomoc, nie tylko przy organi-
zacji Integracyjnych Dni Bronowic, ale  
w każdym dniu tych trudnych czasów. 

Było też coś dla najmłodszych. Z ra-
dością korzystali z karuzeli, pociągu, 
gier sprawnościowych oraz konkursów 
z wiedzy o ruchu drogowym, prowa-
dzonych przez przedstawicieli Straży 
Miejskiej. 

Odwiedzili nas także strażacy i za-
prezentowali  swój sprzęt, a także po-
licjanci z radiowozem. Mogliśmy też 
zobaczyć pokazy sprawnościowe dzie- 
ci ćwiczących Judo w Klubie UKS Ma-
ximus – sekcja Bronowice. Podziwia-
liśmy również tancerzy z grupy osób  
z niepełnosprawnościami, którzy zo-
stali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Niezawodnie przybyli na nasze za-
proszenie goście, którzy swoim zaan-
gażowaniem w sprawy naszej Dzielnicy 
udowadniają, jak bliskie są ich sercom 
Bronowice i codzienne życie miesz-
kańców. Gościliśmy Pana Bogdana Dą-
sala, Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, 
który przy tej okazji podziękował za 
ostatnio podjętą uchwałę, pozytywnie 
opiniującą budowę windy przy węźle 
Bronowicka-Armii Krajowej. To począ-
tek ułatwiania przemieszczania się osób 
niepełnosprawnych w tym rejonie ko-
munikacyjnym. Byli też z nami Radni 
Miasta Krakowa: Pani Iwona Chamielec 
i Pan Andrzej Hawranek. Goście zostali 
powitani oklaskami przez mieszkań-
ców, którzy pamiętają ich zaangażowa-
nie w spełniające nasze oczekiwania 
uchwały, dotyczące miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go. Wszyscy nasi goście uczestniczyli 
w uroczystości wręczania nagród zwy- 
cięzcom konkursu „O Buławę Lajko-
nika”, w różnych kategoriach, między 
innymi: muzycznej, teatralnej, fotogra-
ficznej, Bronowice widok z okna. Przy 
tej okazji odbyły się także rozmowy ku- 
luarowe z udziałem naszych gości oraz 
moim, jako Z-cy Przewodniczącego 
Rady Dzielnicy VI oraz Marcina Rze-
szowskiego, Przewodniczącego Komisji 

WOJCIECH LITWICKI
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: wojteklit@tlen.pl
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Strefa zabaw sportowych

Gościliśmy Radnych Miasta Krakowa

Mimo ciemnych chmur wesoło i kolorowo...

Prezentacja prac artystycznych Bronowickiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich,

Nie zapomniano również o najmłodszych

Występ jednych z laureatów konkursu 
„O Buławę Lajkonika”

Nagrodzeni w konkursie „O Buławę Lajkonika”

Odwiedzili nas także strażacyWystęp zespołu Elvis'56 (fot. W. Litwicki)

Kolorowe stoiska przyciągały uwagę

Edukacji, Sportu i Rekreacji. Wiele na-
szych pomysłów i zamierzeń zostało 
przyjętych z życzliwością i deklaracją 
wsparcia.  

Obostrzenia utrudniły prezentację 
prac artystycznych Bronowickiego Sto-
warzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszel-
kich, które mimo nie najlepszych do 
tego warunków, dzięki zaangażowaniu 
Pani Ewy Słobodzian – Prezes Zarządu 
nie zawiodło miłośników sztuki.

Przyszedł czas na występ Zespołu 
Pieśni i Tańca Małe Słowianki, który 
zaprezentował tańce i przyśpiewki regio-
nalne. Wystąpiły różne grupy wiekowe  
o różnym zaawansowaniu artystycznym, 
od najmłodszych do studentów. Występ 
był wielobarwny, ze względu na stroje 
chóru i tancerzy, i spotkał się z ciepłym 
przyjęciem miłośników folkloru. 

Kiedy nadszedł czas na występ ulu-
bionego zespołu Elvis'56 widzowie po-
derwali się do tańca w rytm muzyki 
rockandrollowej i pomimo ulewy jaka 
nas zaskoczyła zabawa nadal trwała, 
aż do skończenia występu po trzech bi-
sach fantastycznego zespołu. 

Niestety musiałem podjąć decyzję  
o zakończeniu imprezy i odstąpieniu 
od oczekiwanych pokazów laserowych,  
z uwagi na bezpieczeństwo uczestni-
ków imprezy. Wielu mieszkańców po-
wracających do swych domów, żegnało 
się ze mną słowami „do zobaczenia za 
rok”. Jestem przekonany, że wysiłek 
nasz i organizatorów nie poszedł na 
marne.  
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W środę, 9 czerwca 2021 r. po-
żegnaliśmy na Cmentarzu 

Rakowickim śp. prof. Eugeniusza Du-
biela, naszego kolegę, z którym praco-
waliśmy w Instytucie Botaniki Uniwer- 
sytetu Jagiellońskiego przez wiele lat. 
Tym krótkim tekstem i fotografiami 
chciałabym się pożegnać z Gienkiem, 
którego poznałam ponad 40 lat temu 
i z którym później dzieliłam przez kil-
kanaście lat pokój w naszym Instytucie 
przy ul. Lubicz 46.  

      
Prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel uro- 

dził się 6 lutego 1939 roku w Twory-
czowie w powiecie zamojskim. Po ma-
turze (1957) ukończył dwuletnie Stu-
dium Pedagogiczne w Lublinie i w tym 
samym roku podjął studia biologiczne 
na Wydziale Biologii i Geografii Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Krako-
wie (1959-1964). Po studiach przez 
rok pracował na macierzystej uczelni 
jako asystent, potem, w 1967 roku, zo- 
stał zatrudniony w Zakładzie Ochrony 
Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Pod 
koniec 1968 roku E. Dubiel zrezygno- 
wał z tej pracy – wiem, że była to dla 
Niego trudna decyzja, lecz ze względów 
rodzinnych jedyna, jaką mógł podjąć 
ktoś odpowiedzialny. Brak mieszkania 
w Krakowie i konieczność utrzymania 
żony i dwójki małych dzieci spowo-
dowały przenosiny rodziny do Rab-
ki. Tam przez 10 lat Gienek pracował  

głównie w szkolnictwie średnim (ale 
najpierw był starszym inspektorem  
w Stacji Kwarantanny i Ochrony Ro-
ślin w Nowym Targu). Uczył biologii  
w Liceum Ogólnokształcącym w Rab-
ce i pełnił funkcję wizytatora metodyki 
nauczania tego przedmiotu w byłym 
województwie nowosądeckim, ale każ-
dą wolną chwilę przeznaczał na dokoń-
czenie swoich badań nad roślinnością 
starorzeczy w Puszczy Niepołomickiej. 
Wyniki tych badań stały się podstawą 
Jego rozprawy doktorskiej „Zespoły 
roślinne starorzeczy Wisły w zachod-
niej części Kotliny Sandomierskiej”, 
którą obronił w 1972 r. na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Na pewno nie było Mu 
łatwo godzić pracę zarobkową z pasją 
badacza i wyjazdami nad Wisłę. Kie-
dy w 1979 r. powstała możliwość za-
mieszkania w Krakowie, rodzina Du-
bielów wróciła, a Gienek podjął pracę 
w Rolniczym Zakładzie Doświadczal-
nym UJ jako specjalista biolog. Jego 
dość skomplikowana droga zawodowa 
znalazła wreszcie odpowiedni finał, 
ponieważ w 1981 roku został przyjęty 
na etat adiunkta w Instytucie Botani-
ki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 
pracował do przejścia na emeryturę, 
czyli do 2009 r. A pracował intensyw-
nie – był autorem ponad 100 publikacji  

z zakresu regionalnej geografii roślin, fi-
tosocjologii, kartografii geobotanicznej 
i naukowych podstaw ochrony przyro-
dy. W 1991 r. otrzymał stopień doktora 
habilitowanego na Wydziale BiNoZ UJ 
na podstawie prac dotyczących szaty 
roślinnej południowego Spitsbergenu, 
a w 2004 roku otrzymał tytuł profeso- 
ra. E. Dubiel był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego i Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego – Klubu 
Polarnego.

Moja bliższa znajomość i współpra-
ca z Gienkiem Dubielem zaczęła się 
pod koniec lat 70. Wraz z dwojgiem 
innych botaników pracowaliśmy wtedy 
nad monografią geobotaniczną Płasko-
wyżu Kolbuszowskiego, co wiązało się 
z dłuższymi wyjazdami na poszukiwa-
nia terenowe. Gienek był dużo starszy 
ode mnie, wyglądał poważnie, trochę 
onieśmielał, ale szybko okazało się, że 
jest bezpośrednim i przyjaznym kolegą, 
i ujmującym skromnym człowiekiem. 
Potem, kiedy powstał w Zakładzie 
Ekologii Roślin Instytutu Botaniki UJ 
szeroko zakrojony program badawczy, 
którego celem było opracowanie no-
woczesnej charakterystyki przyrodni-
czej zlewni potoku Wierzbanówka na 
Pogórzu Wielickim, uczestniczyliśmy 
wspólnie w kilkuletnich badaniach 
szaty roślinnej tego obszaru. Bardzo 
dobrze pamiętam nasze częste pobyty 
w terenie i sporządzanie zdjęć fitoso-
cjologicznych, czyli spisów roślinności. 
Część wyników opublikowaliśmy po-
tem we wspólnej pracy. Gienek świetnie 
znał rośliny naczyniowe, a prawdziwie 
imponował mi swoim talentem w kre-
śleniu map rozmieszczenia zbiorowisk 
roślinnych. Jest autorem lub współauto- 
rem ponad 10 map fitosocjologicznych, 
w tym kilku dotyczących roślinności 
parków narodowych – m.in. Gorczań-
skiego, Magurskiego i Bieszczadzkiego. 
Szczególnie ważne w Jego dokonaniach  
w zakresie kartografii geobotanicznej są 
mapy roślinności tundry południowo-
-zachodniego Spitsbergenu, wykonane 
wspólnie z prof. Marią Olech podczas 
dwóch pobytów na tej wyspie w 1982  
i 1985 r.,  w ramach wypraw zorganizo-
wanych przez Pracownię Dokumentacji 
Polarnej Instytutu Geografii UJ. Były to 
pierwsze  szczegółowe mapy roślinności 
dla rejonów polarnych; przy tym opisa-
nych zostało 28 zbiorowisk tundry ark-
tycznej. Równie istotny w Jego dorobku 
kartograficznym jest „Atlas roślinności 

Wspomnienia 
o śp. profesorze Eugeniuszu Dubielu

Eugeniusz Dubiel z prof. Janem Kornasiem 
podczas zajęć terenowych ze studentami 
w Gorcach w 1967 roku
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rzeczywistej Krakowa” (2008), którego 
był współredaktorem. Było to pierw-
sze tego typu opracowanie w Polsce.  
Wspomnę tu jeszcze o barwnej „Ma-
pie zbiorowisk roślinnych III Kampusu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i okolic” 
(2005) w skali 1:5000, wykorzystywa-
nej do zajęć ze studentami przez wielu 
z nas. Szacie roślinnej Krakowa prof. 
E. Dubiel poświęcił zresztą wiele uwa-
gi. Pisał m.in. o istniejących jeszcze  
w granicach miasta łąkach jako o giną-
cym elemencie krajobrazu, o walorach 
przyrodniczych Nowej Huty, Krzemio-
nek Podgórskich, a także o wielu innych 
miejscach w mieście i potrzebie ochro- 
ny ich roślinności (np. o szacie roślinnej  
doliny Strugi Bronowickiej).

Gienek był nauczycielem z „krwi  
i kości”. Kilka razy miałam okazję słu-
chać jego omówień podczas zajęć tere- 
nowych ze studentami – mówił jasno, 
prosto i zwięźle; zapamiętałam szcze-
gólnie jedno takie omówienie, o florze 
i roślinności północnej części Puszczy 
Niepołomickiej, które studenci nagro-
dzili brawami. 

Na początku 2018 r., po wypro-
wadzce części Instytutu Botaniki na 
kampus UJ, kilkoro emerytów otrzy-
mało pomieszczenia w budynku Herba- 
rium, przy ul. Kopernika 31. Gienek też 
miał tam miejsce, ale bywał już bardzo 

rzadko. Przychodził jednak czasem do 
naszego pokoju (zajmowanego przeze 
mnie i naszego kolegę) na rozmowę. 
Podczas ostatnich odwiedzin przyniósł 
nalewkę na miodzie własnej produkcji 
(taki „damski” alkohol, jak powiedział). 
Wypiliśmy trochę do herbaty, a dłuższa 
rozmowa dotyczyła oczywiście miodu  
i pszczół. Bo o pszczołach (a także  
o drzewach owocowych) mógł Gienek 
opowiadać godzinami – był zamiłowa-
nym pszczelarzem,  interesował się tak-
że sadownictwem. Miał niewielki ka-
wałek ziemi kilkanaście kilometrów od 
Krakowa, na obszarze Garbu Tenczyń-
skiego; tam miał swoją pasiekę oraz 
sad. Hodował  pszczoły, dbał o nie i cie-
szył się zbiorami miodu. Lubił  jeździć  
w to miejsce i dobrze się tam czuł. Czę-
sto opowiadał o swoich ulach lub o tym, 
jak obrodziły drzewa owocowe. Był ak-
tywnym członkiem Związku Pszczelarzy 
(Koło Krowodrza – Prądnik Czerwony). 
  

Niecałe trzy miesiące wcześniej Gie- 
nek przeżył tragedię rodzinną – po  
długiej chorobie zmarła jedna z trzech 
Jego córek, dr Anna Koczur, która pra- 
cowała m.in. w Instytucie Ochrony Przy-
rody PAN i z powodzeniem zajmowała 
się geobotaniką. Sam Gienek chorował 
od dłuższego czasu i choć w ostatnich 
tygodniach stan Jego zdrowia bardzo 
się pogorszył, wiadomość o śmierci, 

przekazana mi przez Zosię, Jego żonę, 
była dla mnie przykrym doznaniem i za- 
skoczeniem. Żal i smutek, jakie mi towa-
rzyszą w tych dniach po odejściu Gienka, 
dobrego i życzliwego mi kolegi, łagodzą 
jednak same dobre, niekiedy też zabaw-
ne wspomnienia o Nim – wspomnienia 
z kilkudziesięciu lat naszej znajomości  
i wspólnej pracy.

Prof. Eugeniusz Dubiel 
w Ogrodzie Botanicznym w 2010 roku

STEFANIA LOSTER
emerytowana profesor 

Instytut Botaniki UJ

O swoich zainteresowaniach przyrodniczych, badaniach i osiągnięciach prof. Eugeniusz Dubiel opowiada w filmie, który można znaleźć wpisując  
w wyszukiwarce:
„Zaprzyjaźnij się z książką” – prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel – YouTube, „Zaprzyjaźnij się z książką” – prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel – tvpodkarpacka.

Wierny przysiędze
część III

Jan Filipowski
ps. „Morawa” 
(Urodzony w Kra-
kowie 20.11.1914 r., 
zmarł 1.08.2004 r.) 

Dowódca grupy 
dywersyjnej „Ke-
dywu”, wywodzą-
cej się z organi-
zacji bronowickiej 

AK, utworzonej i działającej w Brono-
wicach Wielkich. 

Dzięki uprzejmości córki – Pani Barbary 
Józefik, publikujemy kolejne fragmenty 
wspomnień spisanych przez Jana Filipow- 
skiego w latach 70. ubiegłego wieku.

Na leśnych ścieżkach

Po powrocie zastaliśmy człowie-
ka z Sieciechowic z wiadomo-

ścią, że w obozie w Celinach organizują 
oddziały bojowe, zaopatrzone w broń 
ręczną i maszynową. Nie trudno było 
się domyślić po co i przeciw komu są 
te przygotowania. W związku z tym, 
trzeba było ubezpieczyć się od strony 
wroga, możliwie jak najdalej od nasze- 
go obozu, aby w razie napadu był czas 
przygotowania się do odprawy prze-
ciwnika.

„Bicz” wyznaczył mnie d-cą ubez-
pieczenia i polecił zorganizować linię 
ubezpieczeń, która miała przebiegać na 
przedpolu wsi Lesieniec, oddalonej od 
Zagajów o jakieś 2 km.

Do zebranego plutonu zaapelowa-
łem o kilkunastu ochotników. Rezultat 
był taki, że zgłosili się wszyscy, wpro-

wadzając mnie w zakłopotanie. Kaza-
łem wystąpić z szeregu co drugiemu 
żołnierzowi i z nich uformowałem od-
dział przeznaczony na ubezpieczenie. 
Ze względu na dość dużą odległość 
między Lesieńcem a Zagajami, otrzy-
małem gońca z konnego zwiadu, któ-
rym dowodził podchorąży „Zielony”, 
mający w swych szeregach bojowych 
żołnierzy z byłej kompanii „Gołębia”, 
którzy podczas pacyfikacji Łęgu, dowo- 
dzeni przez Rezułę, uderzeniem prze-
łamali pierścień obławy i wyszli cało  
z okrążenia. (…)

Po ostatecznym zorganizowaniu 
grupy wyruszyliśmy z Zagajów, wchło-
nięci w aksamitną czerń nocy. Woko-
ło panowała absolutna cisza, tylko od 
czasu do czasu przeszybował nad nami 
cień nietoperza. Na miejscu, w uśpionej, 
cichej wiosce, zrobił się nagle popłoch 
z powodu niewiedzy kto przybywa. 
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Dopiero poznawszy nas uspokoili się, 
pomagając nam w zakwaterowaniu. 
Została wystawiona gęsta sieć podwój-
nych czujek, które kilka razy spraw-
dzałem, otrzymując uspokajające mel-
dunki. 

Na drugi dzień o świcie, gdy słońce 
przebiło się przez opadające mgły i na-
stał pogodny ranek, mogłem spokojnie 
ocenić nasze położenie, aby przepro-
wadzić ewentualne zmiany w rozkła-
dzie czujek.

Lesieniec usytuowany był na wzgó-
rzu i panował nad rozciągającą się 
przed nami doliną, w której leżała wieś 
Sieciechowice. Po drugiej stronie Sie-
ciechowic teren się wznosił w górę, za 
którą była wieś Celiny, a w niej obóz 
różnych band z byłych służb niemiec-
kich. 

Rano wysłałem patrol „Morwicza” 
i „Mike” w kierunku Sieciechowic, 
aby „zasięgnąć języka” o przeciwniku. 
Podczas rekonesansu spotkali się oni  
z właścicielem dworu, który zapraszał 
na śniadanie, na które udałem się wraz 
z „Mewą”. Śniadanie odbywało się ra-
zem z rodziną gospodarzy, a pytaniom 
nie było końca. 

Nagle drzwi otworzyły się z trza-
skiem i ukazała się przestraszona 
dziewczyna i roztrzęsionym głosem 
oznajmiła, że 8 uzbrojonych Niemców 
wjechało na dziedziniec i skierowa-
ło swe kroki do budynku. Za chwilę 
będą w środku. Nie było innego wyj-
ścia jak szybko wyskoczyć przez okno 
i przez gęstwiny zarośniętego parku 
wycofać się do swoich. Następnie wy-
słałem gońca „Tomisława” z meldun-
kiem o tym zajściu. Niebawem zjawił 
się konno „Bicz” i po zapoznaniu się  

z sytuacją, długo zastanawialiśmy się, 
co dalej zrobić. Uderzyć na nich nie było 
kim, bo połowa grupy była na służbie,  
a ściągnięcie pomocy z Zagajów po- 
trwałoby dość długo i Niemcy mogli od- 
dalić się. W końcu postanowił zaatako- 
wać ich licząc na zaskoczenie. Wszyst-
kich wolnych od służby, a było ich dwu-
nastu, podzieliło się na trzy patrole, 
które miały następujące zadania. Patrol 
z kapralem „Dębem” miał obejść zabu-
dowania gospodarskie z prawej strony  
i z zasadzki otworzyć ogień na bramę  
w chwili wycofywania się Niemców. 

Grupa „Mewy” miała obejść z lewej 
strony dworu i przyczaić się na cofają-
cego się przeciwnika. Ja miałem ude-
rzyć frontowo i zmusić ich do cofania 
się przez teren opanowany przez obie 
grupy. Aby wykonać to zadanie, wy-
znaczone zespoły musiały się posuwać 
po gładkim, niezrośniętym terenie pa-
stwisk i łąk. 

Do zajęcia wyznaczonych pozycji 
było kilkaset metrów. Choć czołgali się 
cały czas, to jednak zostali spostrzeżeni 
przez npla* i ostrzelani bronią maszyno- 
wą. Rozgorzała walka pozycyjna, ponie- 
waż zostaliśmy przygwożdżeni ogniem 
do ziemi, przez ich ubezpieczenie, znaj-
dujące się na wzniesieniu, mające dobry 
wgląd w dolinę. Tę sytuację wykorzy-
stali Niemcy, znajdujący się we dworze 
i wycofali się bez strat. Naciskani przez 
nas zażarcie się ostrzeliwali, cofając się 
w kierunku swojego obozu.

Po tej nierozstrzygniętej potyczce 
„Bicz” powrócił do Zagajów, trzymając 
oddział w pogotowiu. My dalej pełni-
liśmy służbę ubezpieczeniową, tylko 
bardziej czujnie, świadomi że wróg wie  
o naszym istnieniu na terenie Lesieńca.  

    Z upływem czasu nastąpił spokój, 
jednak Sieciechowice żyły pod wraże-
niem odbytej walki, jak również wsie 
położone pomiędzy dwoma wrogimi 
obozami. Wprowadziło to u mieszkań-
ców pewien niepokój. Co przezorniej-
si opuścili wioskę, spodziewając się 
w każdej chwili spięcia sił obu stron. 
Dawno minęło południe i nic nie zakłó-
cało tej uroczystej, wiejskiej ciszy.

Patrząc na barwne pola, ciągnące 
się w dół, gdzie wszystkimi odcieniami 
barw mieniły się wielkie połacie łąk, 
przecięte małym strumykiem z kępka-
mi krzaków wikliny, wydawało się, że 
na świecie panuje przykładny spokój,  
a nie tocząca się od kilku lat krwawa 
wojna. Ta naturalna i bogata przyroda 
nastrajała tak sielankowo, że chciałoby 
się powtórzyć słowa Kochanowskiego 
„Wsi spokojna, wsi wesoła”. Jednak to 
była przysłowiowa cisza przed burzą. 

Około czwartej po południu na ho-
ryzoncie, od strony Celin, zaczęły się 
ukazywać małe punkciki, które w mia-
rę posuwania się naprzód zmieniały 
się w sylwetki ludzkie. Natychmiast 
wysłałem „Tomisława” z meldunkiem  
o tym wydarzeniu, a my dalej obserwo-
waliśmy ich zachowanie. Przeczuwając 
w pobliżu naszą obecność ostrożnie 
spływali w dół, zatrzymując się jednak 
przed Sieciechowicami. Tylko patrole 
poszły do wsi.

Pozycje obu stron oddalone były od 
siebie o 2 km, przedzielone wspomnia-
ną doliną. Dobrze zamaskowane nasze 
czujki oraz punkt obserwacyjny przy 
mojej kwaterze widziały jak na dłoni 
ugrupowanie przeciwnika i wszystkie 
gniazda jego kaemów. Gdy wreszcie 
nadciągnął cały oddział został ukryty 
we wsi, czekając na decyzję odbywającej 
się odprawy. Zapoznałem przybyłych 
ze szczegółami ugrupowania wroga,  
a szczególnie rozmieszczenia kaemów. 
Po odprawie, gdzie przewertowano 
przekazany mój materiał wywiadowczy, 
zajęto się przygotowaniem naszego od-
działu do natarcia. Podobnie jak rano, 
całość została podzielona na trzy części 
i zajęła postawę wyjściową. Dowodzo-
ne przeze mnie ubezpieczenie weszło  
w skład wszystkich trzech grup.

Najważniejszym zadaniem przed 
mającym nastąpić natarciem, było 
zniszczenie kaemów wroga, które pod-
czas natarcia wyrządziłyby nam wielką 
krzywdę. Bardzo dokładnie obliczono 
odległości do nich, aby wykluczyć jaką-
kolwiek pomyłkę.

* npla – nieprzyjaciel w potocznym słownictwie  wojskowym 
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◁▷

Jak szalejący huragan spadała lawi-
na ognia na ich gniazda broni maszyno- 
wej, niszcząc je zupełnie i to był najważ- 
niejszy aspekt bitwy. Zniszczenie mu 
tej poważnej broni jeszcze przed roz-
grywką, było stratą nie do odrobienia. 
Po stronie przeciwnika wytworzył się 
wielki chaos i w tym momencie ruszy-
ło nasze uderzenie. Nacierano szerokim 
frontem, dążąc do oskrzydlenia npla, 
który już na początku odniósł tak wiel-
kie straty, że nie mógł przyjść do siebie. 

Po chwilowej, zażartej obronie zaczął 
stopniowo ustępować, „odgryzał się” 
coraz słabiej, wreszcie wycofał się z pola 
walki zabierając ze sobą tylko rannych, 
a kilku zabitych zostało jako dowód 
naszego zwycięstwa. Bardzo ważnym 
trofeum było zdobycie jednego kaemu  
i kilkunastu karabinów.

Tak więc bitwa zakończyła się na-
szym pełnym sukcesem. Całością do-
wodzili „Nawara” z „Biczem”, bocznymi 
ugrupowaniami „Gołąb” i „Stryszawa”. 

Również zwiad konny brał udział jako 
piechurzy w tym natarciu, pod wodzą 
swego d-cy pchor. „Zielonego”.

Po bitwie Sieciechowickiej oddział 
pozostał w Zagajach jeszcze jeden dzień,  
a potem wycofał się do lasów Minogi, 
stacjonując w leśniczówce Barbarka. 
Położona na skraju lasu obok miejsco-
wości o tej samej nazwie, z przebiegają- 
cą drogą wiejską robiła wrażenie przy-
tulnej przystani. 

Podział środków na rok 2020 
zostanie opublikowany w kolejnym numerze.

Szczegółowa treść uchwał znajduje się na stronie  
internetowej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, 
w biurze Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

◁▷

W §3 uchylono Uchwałę Nr XXVII/ 
224/2021 Rady Dzielnicy VI Bronowice 
z 10 maja 2021 r. w sprawie zbycia wspo-
mnianej działki.
UCHWAŁA Nr XXVIII/228/2021
w sprawie opinii dla wniosków o realizację 
przyłącza kanalizacyjnego dla nieruchomości 
położonych na działkach nr 231/3, 647/1, 
647/2, obr. 40 Krowodrza oraz przyłącza 
wodno-kanalizacyjnego na działkach 549/2, 
564/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Pasternik w 
Krakowie .
Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski 
mieszkańców o budowę przyłącza kanaliza-
cyjnego dla nieruchomości położonych ww.  
na działkach, w ramach programu inwesty-
cyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa 
Infrastruktury Sanitarnej”.
UCHWAŁA Nr XXVIII/229/2021
w sprawie zbycia części działki nr 74/2 
obr. 2 Krowodrza położonej przy ul. Czepca  
w Krakowie.
W związku z prowadzonym postępowaniem 
dotyczącym zbycia części ww. działki o pow. 
ok. 0,0240 ha, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kraków, w celu poprawy warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej 
(dz. nr 74/3 obr. 2 Krowodrza), położonej 
w Krakowie przy ul. Czepca, Rada  pozytyw-
nie zaopiniowała możliwość sprzedaży części 
działki nr 74/2 obr. 2 Krowodrza.

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE
XXVIII sesja Rady Dziel-

nicy VI Bronowi-
ce odbyła się 25 maja 2021 r. Podjęto nastę-
pujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXVIII/225/2021
w sprawie opinii do ustalenia warunków za-
budowy dla inwestycji pn. „Przebudowa, roz-
budowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku przy ul. Lea/Kołowa  
w Krakowie”.
Rada negatywnie zaopiniowała założenia dla 
ww. inwestycji ze zmianą sposobu użytko-
wania istniejącego budynku usługowego na 
mieszkalny wielorodzinny z usługami, z gara-
żem podziemnym wraz z zagospodarowaniem 
terenu, parkingiem naziemnym i niezbędną 
infrastrukturą techniczną i drogową (w tym 
budowa stacji transformatorowej i linii we-
wnętrznej SN oraz przebudowa istniejących 
zjazdów), po rozbiórce części istniejącej bu- 
dynku usługowego na działkach nr 730/3, 
730/5, 730/17, 730/18, 793/3, 790/9, 790/10, 
922, 923, 926, 790/1 obr. 2 Krowodrza przy 
ul. Lea/Kołowa w Krakowie”. Negatywna 
opinia w szczególności spowodowana jest:
» Wnioskowanym parametrem maksymal-
nej wysokości górnej krawędzi elewacji jej 
gzymsu lub attyki – wniosek obejmuje zabu-
dowę o wysokości ok. 31 m. Ulica Juliusza 
Lea jest granicą pomiędzy znajdującym się 
po jej północnej stronie układem urbani-
stycznym niskiej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej a układem zabudowy mie-
szanej usługowej oraz mieszkaniowej wie-
lorodzinnej i jednorodzinnej znajdującej się 
pomiędzy ul. Juliusza Lea i ul. Armii Krajo-
wej. Obydwa układy różnią się intensywno-
ścią, wysokością i charakterem zabudowy.  
Naprzeciw planowanej inwestycji po północ-
nej stronie ul. Juliusza Lea zlokalizowane są 
w zdecydowanej większości budynki miesz-
kalne jednorodzinne o wysokości dwóch, 
trzech kondygnacji. Znajdują się tu też bu-
dynki parterowe z poddaszem nieużytkowym.  

Wprowadzenia zabudowy o wysokości ok.  
31 m w bezpośrednim sąsiedztwie takiej za-
budowy jest niedopuszczalne.
» Teren objęty wnioskiem leży w obszarze 
sporządzanego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Lea”. Ze względu 
złożoność uwarunkowań lokalnych znacznie 
lepszym narzędziem planistycznym do wy-
znaczenia parametrów zabudowy w przed-
miotowym terenie byłby miejscowy plan za-
gospodarowania terenu będący aktem prawa 
miejscowego. Dlatego wnioskuje się zgodnie  
z art. 62 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym o zawieszenie przedmiotowego 
postępowania o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy.
UCHWAŁA Nr XXVIII/226/2021
w sprawie zakupu kamer do monitoringu dla 
placówek oświatowych.
Rada zaopiniowała pozytywnie zakup ka-
mer do monitoringu w poniższych ilościach 
i placówkach oświatowych na terenie Dziel-
nicy VI Bronowice: • Przedszkole nr 137 – 2 
kamery wewnętrzne i 4 kamery zewnętrzne 
• Szkoła Podstawowa nr 50 – 4 kamery we-
wnętrzne i 2 kamery zewnętrzne • Szkoła 
Podstawowa nr 93 – 20 kamer wewnętrz-
nych i 8 kamer zewnętrznych • Szkoła Pod-
stawowa nr 138 – 14 kamer wewnętrznych 
i 6 kamer zewnętrznych • Zespół Szkół Ogól- 
nokształcących nr 7 – 18 kamer wewnętrz-
nych i 4 kamery zewnętrzne.
UCHWAŁA Nr XXVIII/227/2021
w sprawie zbycia działki nr 212/1 obr. 1 Kro-
wodrza w rejonie ul. Nad Zalewem Krakowie.
Rada negatywnie zaopiniowała możliwość 
zbycia działki nr 212/1 obręb 1 Krowodrza 
w rejonie ul. Nad Zalewem o pow. 0,2899 ha, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kra-
ków w celu poprawy warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej składającej się 
z działek nr 213/1, 249/1, 186/4, 173/11, 
173/12, 173/13, 214/1, 215/1 o łącznej 
pow. 2,2529 ha, stanowiących własność osób 
fizycznych.

Działka, o której mowa znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego 
przebiegu Trasy Balickiej, w związku z czym 
do momentu ustalenia finalnego przebie-
gu Trasy Balickiej wydaje się bezzasadnym 
sprzedaż ww. gruntów.




