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Wybraliśmy Parlament �  U progu nowej technologii
Park Matecznego otwarty  �  Tablica pamięci Czeczów
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Wybory 
2019

W niedzielę 13 października wy-
braliśmy reprezentantów do obu izb 
Parlamentu RP , czyli 460 posłów i 100 
senatorów. Jest to X kadencja na lata 
2019 – 2023. 

Frekwencja w wyborach wyniosła 61,74 proc. i to naj-
lepszy wynik od czasu historycznych wyborów w czerwcu 
1989 r. Jeśli chodzi o liczbę oddanych głosów, to w nie-
dzielę padł rekord. 18 mln 678 tys. 457, to o półtora 
miliona więcej, niż w pierwszej turze wyborów w 1989 r. 
(uprawnionych do głosowania było wtedy 27 mln 26 tys. 
146 osób). Dla porównania 4 lata temu frekwencja wy-
niosła 51,5 proc.

Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość z 43,59 proc. 
głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska - 
27,40 proc., trzecie  SLD (Lewica) - 12,56 proc., czwar-
te PSL - 8,55 proc., a piąta Konfederacja - 6,81 proc. 
Wszystkie te partie weszły w skład nowego Sejmu. 

TŁUMIKI
HAKI HOLOWNICZE

MECHANIKA OGÓLNA
WULKANIZACJA

KATALIZATORY
FILTRY DPF

12 657 23 75
513 096 771

DLA STAŁYCH 

KLIENTÓW RABATY

PIOMAR, Wola Duchacka, 
ul.Dauna 95A (wjazd od Nowosądeckiej)

NADCHODZI TECHNOLOGIA 5G
Stoimy na progu wielkiego przełomu technologicznego. Wkrótce dotychczasowe standardy przesyłania 

danych zastąpi sieć telekomunikacyjna piątej generacji, popularnie zwana 5G. Znikną dotychczasowe 
ograniczenia związane z przepustowością i transmisją informacji, stabilnością połączeń, pojawią się nowe 
możliwości w biznesie i codziennym życiu. Co możemy zyskać i z jakimi zagrożeniami należy się liczyć?

Technologia 5G to nowy standard przesyłania danych 
pozwalający na kilkudziesięciokrotne zwiększenie pręd-
kości ich transmisji i eliminujący problem przepusto-
wości łączy, stabilności przekazu. Dość powiedzieć, że 
sieci LTE, z których obecnie korzystamy, pozwalają 
pracować w niezakłócony sposób milionowi urządzeń 
podłączonych do nich na obszarze 500 kilometrów kwa-
dratowych. W efekcie w chwilach szczególnego nasilenia 
ruchu telekomunikacyjnego, np. w Sylwestra, podczas 
imprez masowych, gdy wiele osób jednocześnie korzy-
sta z telefonów i internetu, sieć się po prostu „zatyka”. 
W przypadku standardu 5G, wspomniany milion urzą-
dzeń będzie mógł być podłączony na obszarze kilometra 
kwadratowego i sieć nadal będzie wydajna.

Plany rozwoju
Nikt już dziś nie ma wątpliwości, że kraje, które nie 

zbudują szybko doskonale rozwiniętej sieci 5G zostaną 
daleko w tyle w rozwoju technologicznym i ciężko im 

będzie później nadrobić opóźnienia. Można powiedzieć, 
że technologia 5G ma współcześnie takie znaczenie dla 
rozwoju krajów, jak kiedyś ich infrastruktura drogowa 
i kolejowa, a później gazowe i elektryczne sieci prze-
syłowe.

Zgodnie z planami Komisji Europejskiej, w 2020 r. 
sieć 5G powinna funkcjonować przynajmniej w jednym 
dużym mieście w każdym państwie należącym do Unii 
Europejskiej. Pięć lat później jej zasięg powinien być 
rozszerzony na wszystkie największe miasta i najważ-
niejsze szlaki komunikacyjne. Środki niezbędne na jej 
powstanie będą pochodziły z funduszy unijnych, pienię-
dzy fi rm telekomunikacyjnych oraz budżetów poszcze-
gólnych państw.

Wszechstronne korzyści
Możliwości związane z wykorzystaniem parametrów 

technologii 5G są przeogromne i mają znaczenie prak-
tycznie dla każdej dziedziny życia. 
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We wtorek, 5 listopada, prezydent Jacek Majchrowski 
podpisał umowę notarialną, na mocy której miasto Kraków 
pozyska teren położony w rejonie ulic Żywieckiej i Zawiłej 
stanowiący część Lasu Borkowskiego. Łączny koszt nabycia 
to 16 mln zł. Rozmowy na temat wykupu lasu toczyły się od 
kilku lat. Podpisanie umowy umożliwi zagospodarowanie 
i udostępnienie mieszkańcom terenu, który funkcjonował 
będzie jako miejsce rekreacji i wypoczynku. 

Kwota nabycia - 16 mln zł zostanie podzielona na dwie 
równe raty - pierwsza z nich płatna w 2019 r., a pozosta-
łe 8 mln zł płatne w 2020 r. Wykupione tereny to sześć 
działek o łącznej powierzchni ok. 15 ha.

Część pozyskanej przez miasto nieruchomości po-
łożona jest w granicach sporządzanego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las 
Borkowski”, gdzie we wstępnej koncepcji planu znaj-
duje się w terenach zieleni urządzonej oraz w terenach 
dróg publicznych. Pozostały obszar podlega ustaleniom 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodni-

Miasto kupuje Las Borkowski

Zielona przygoda z Drwinką

Wzmianka

Gdzie 
te 

schody?

PARK DUCHACKI – rozpoczęcie prac

 Lo kal ne Fo rum 
email: wiadomosci.krakow@wp.pl 

 Lo kal ne Fo rum 
email: wiadomosci.krakow@wp.pl 

 Lo kal ne Fo rum 
email: wiadomosci.krakow@wp.pl 

Szanowni Państwo,
Mam ogromną przyjemność pogratulować Państwu 

skuteczności. Dzisiaj (5 listopada) prezydent Jacek Maj-
chrowski podpisał umowę notarialną, na mocy której 15 
hektarów lasu Borkowskiego, będące dotąd w rękach pry-
watnych, stało się własnością miasta – czyli nas, mieszkań-
ców Krakowa. Ten wielki sukces wieńczy ponad 2,5 roku 
naszych wspólnych starań.

Przypomnijmy, że w marcu 2017 roku, po tym, jak na 
mocy tzw. „lex Szyszko” wycięto hektar lasu Borkowskiego, 
niemal z dnia na dzień uruchomiliśmy petycję o wykup lasu 
przez miasto. Wówczas działaliśmy jeszcze pod nazwą Lo-
giczna Alternatywa dla Krakowa. Do dzisiaj pod tą petycją 
podpisało się 6 366 Krakowian – w tym i Państwo. Każdy 
podpis oznaczał mail w skrzynce Jacka Majchrowskiego. 
Za każdy z nich jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni – 
i zapewne Wy jesteście wdzięczni sobie nawzajem.

Nie było łatwo. Mimo że właściciele lasu oferowali mia-
stu jego sprzedaż od niemal dwudziestu lat, Magistrat dłu-
go nie wykazywał nim zainteresowania. Kiedy temat udało 
nam się nagłośnić i przystąpiono wreszcie do rozmów, trud-
no było o porozumienie w kwestii ceny. Właściciele i Jacek 
Majchrowski przerzucali się wycenami, ta miejska – jak się 
później okazało – była zaniżona. Finalnie Kraków zapłaci 
za las 16 milionów złotych, po połowie w tym i przyszłym 
roku. W styczniu br. radni klubu Kraków dla Mieszkańców 
walczyli o to, żeby środki na ten cel zostały zabezpieczone 
w tegorocznym budżecie.

Raz jeszcze serdecznie Wam gratuluję tego sukcesu, któ-
ry dowodzi, że warto działać, a presja ma sens. To dzięki 
Wam każde z tysięcy drzew na tych 15 hektarach jest bez-
pieczne przed wycinką, a cały teren – przed zabetonowa-
niem. Ze swojej strony zapewniam, że jako klub w radzie 
miasta i stowarzyszenie będziemy pilnować tego, żeby wła-

Jak będzie wyglądał efekt fi nalny prac w części parku 
Duchackiego w okolicy stawu - to zagadnienie dręczy 
ludzi podglądających początki prac rewitalizacyjnych. 
Wychodząc naprzeciw udręczonym obywatelom, przypo-
minam ciągle aktualny tekst dziennikarski z lovekrakow 
Jakuba Kusego z sierpnia 2018 r., mowa w nim m.in. 
o odtworzeniu drugiego stawu:

„Rewitalizowana część parku będzie podzielona na 
strefy funkcjonalne. Pierwsza będzie utrzymana w stanie 
naturalnym. Jej dominantą będzie roślinność charaktery-
styczna dla terenów bagiennych. – Można powiedzieć, że 
mniejszy staw będzie bardziej służył zwierzętom, szcze-
gólnie obecnym tam płazom, choć oczywiście będą po-
mosty, po których będzie można spacerować i podziwiać 
przyrodę, która jest szczególna – wyjaśnia Łukasz Pawlik, 
wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

W strefi e rekreacyjnej zlokalizowanej nad większym 
stawem znajdą się obiekty małej architektury – ławki, 
kosze i tablice informacyjne. Ze względu na charakter 
terenu spacerowicze również i w tym miejscu będą ko-
rzystać z pomostów.

Na tym etapie prac zostaną także wytyczone ścieżki 
żwirowe, oświetlenie i obiekty hydrologiczne – umocnie-
nie wylotu istniejącego przepustu prowadzącego wodę 
do stawów, budowa mnicha (urządzenia regulującego 
i spiętrzającego wodę) pomiędzy stawami, mnicha spu-
stowego na odpływie ze stawu dolnego do kanalizacji. 
Konieczne będą też przemieszczenie wysepki w dużym 
stawie i budowa kanału odprowadzającego wody z ist-
niejących stawów.”

Ten I etap prac powinien się zakończyć prawdopodob-
nie z końcem września 2020 r.

(zakres prac znajduje się w specyfi kacji istotnych wa-
runków zamówienia https://zzm.krakow.pl/przetargi.html)

źródło: strona Parku Duchackiego, 
Jaro Gawlik, 29.10.19 r., fot. (KAJ)

Nadeszła jesień, jest pięknie i ciepło, dlatego nasze 
stowarzyszenie zaprosiło starszych i młodszych na zielo-
ną przygodę. W sobotę 19 października w ramach „Zie-
lonej przygody z Drwinką” nasi mali i duzi odkrywcy 
mieli okazję dowiedzieć się czegoś więcej o parku. Wraz 
z naszym lokalnym botanikiem odkrywaliśmy bogactwo 
otaczającej nas przyrody. Nasza 30-osobowa grupa świet-
nie się bawiła na wolnym powietrzu. 

Na zakończenie zielonej przygody dzieci czytały wier-
sze o jesieni.

W imieniu Stowarzyszenia Drwinka dziękuję wydaw-
nictwu „Przygotowalnia” za ufundowanie upominków 
dla dzieci. 

Zielona przygoda była fascynująca dla naszych naj-
młodszych odkrywców przyrody.

Oprowadzali: prezes Stowarzyszenia Drwinka 
Agnieszka Mędrek i dr nauk biologicznych, botanik i my-
kolog, absolwent UJ Maciej Kozak.

źródło: Facebook, strona Parku Rzecznego Drwinka

Dzień dobry, 
Czy można  prosić o wzmiankę, że 22 października 2019 

r. w Kameralnej Operze na ul. Miodowej Instytut Kultury 
Włoskiej, uhonorował mieszkankę Podgórza, i urodzoną 
krakowiankę Janinę Turek spektaklem o jej zdumiewa-
jących dziennikach, zakupionych przez Muzeum Sztuki 
Współczesnej MOCAK w Krakowie. Wykonawcy, aktorzy 
włoscy Daria Defl orian i Antonio Tagliliari. Na podstawie 
reportażu Mariusza Szczygła „ Reality”, tegorocznego lau-
reata nagrody NIKE.

Z poważaniem Ewa Janeczek,
córka Janiny Turek mieszkanka Podgórza od urodzenia

Na ulicy Schweitzera 
9, na wprost przejścia z 
progiem zwalniającym, 
były schody do po-
dejścia do miniparku 
zabaw dla dzieci. Przy 
budowie częściowego 
ogrodzenia tego parku 
schody znikły, przejście 
zostało. Czy tak miało 
być???

 Z poważaniem,
Stanisław Abram

czych miasta Krakowa – etap A”, zgodnie z którym po-
łożony jest w przeważającej części w terenach lasów oraz 
w niewielkim fragmencie w terenach dróg publicznych.

Wykup terenu Lasu Borkowskiego jest realizowany 
w związku z licznymi postulatami mieszkańców Krako-
wa, jak również był przedmiotem wniosku Komisji Dia-
logu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa. Pozytywną 
opinię w zakresie pozyskania tego terenu wydała także 
Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki,

Sprawa przekwalifi kowania gruntów Lasu Borkowskie-
go rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy na wniosek jednego 
z właścicieli kilkunastu działek zostało wszczęte postępo-
wanie, mające na celu ustalenie klasyfi kacji gruntów. Te-
ren wówczas nie podlegał ustaleniom żadnego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. W lipcu 
2017 roku zapadła decyzja, dzięki której Las Borkowski 
przestał być lasem jedynie z nazwy. W większości znaj-
duje się w terenie zieleni urządzonej – o podstawowym 
przeznaczeniu pod zieleń urządzoną wysoką i niską.

Las Borkowski to nie tylko działki, które kupuje miasto. 
To także 51 ha należących do Gminy Miejskiej Kraków, 
a także 17 ha Skarbu Państwa, którymi dysponuje Zarząd 
Zielni Miejskiej. Na części gminnej lasu trwają już prace.

Do tej pory w okolicach Lasu Borkowskiego ZZM wy-
konał przy ul. Żywieckiej ścieżkę pieszo-rowerową (reali-
zacja zadania z budżetu obywatelskiego). Zamontowano 
również dodatkowe kosze na śmieci i ławki oraz ustawio-
no trzy tablice edukacyjne. Kolejnymi zadaniami, zreali-
zowanymi w ostatnich  miesiącach były: naprawa kładki 
na potoku Rzewnym, odtworzenie i umocnienie brzegu 
potoku, przebiegającego w granicy lasu, a także realiza-
cja punktu obserwacyjno-widokowego nad rozlewiskiem 
potoku Rzewnego oraz pomost do obserwacji przyrody.

ZZM zinwentaryzował istniejące w lesie ścieżki leśne, 
które zamierza wyremontować tj. utwardzić kamieniem 
naturalnym w celu udostępnienia lasu dla mieszkańców. 
Zgodnie z obowiązującym prawem stosuje się do tego 
terenu ustawę o lasach, wszelkie planowane tam prace 
będą wykonywane w oparciu o zatwierdzony przez Nad-
leśnictwo Myślenice oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Krakowie Uproszczony Plan Urządzenia 
Lasu. W pierwszej kolejności drzewostan zostanie upo-
rządkowany i poddany pielęgnacji, w dalszej kolejności, 
w przypadku pojawienia się dodatkowych środków, zo-
stanie wykonane zagospodarowanie rekreacyjne w po-
staci ścieżek wykonanych z kamienia naturalnego, ławek, 
tablic edukacyjnych, koszy na śmieci itp.

Nabywane działki stanowią teren porośnięty zróżnico-
wanym drzewostanem leśnym o dużych walorach przy-
rodniczych i stanowią bazę dla siedlisk wielu gatunków 
zwierząt i roślin. 

Źródło: portal „Magiczny Kraków”, 5.10.19 r.

dze miasta wywiązały się z obietnicy uczynienia lasu Bor-
kowskiego przyjaznym i bezpiecznym miejscem rekreacji 
dla Krakowian.

Serdecznie pozdrawiam,
Łukasz Gibała

lider klubu radnych i stowarzyszenia Kraków 
dla Mieszkańców (dawniej Logiczna Alternatywa 

dla Krakowa), inicjatora petycji ocalmylas.pl



WIADOMOŚCI 3Nr 11 listopad 2019

Sztuka dobrego drukuuku
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Cd. ze str. 1

W nowym Sejmie zasiądą reprezentanci pięciu komi-
tetów wyborczych. 235 przedstawicieli ponownie będzie 
liczył klub PiS, Koalicja Obywatelska zdobyła 134 man-
daty, SLD - 49, PSL - 30, a Konfederacja - 11. Trady-
cyjnie w Sejmie jednego przedstawiciela będzie mieć 
Mniejszość Niemiecka.  

Wyniki wyborów w Krakowie 2019. Sześć mandatów 
dla Prawa i Sprawiedliwości, cztery dla Koalicji Obywa-
telskiej, dwa dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz 
po jednym dla Konfederacji i PSL. Tak wyglądają pełne 
wyniki wyborów w Krakowie (okręg nr 13 obejmujący 
Kraków oraz powiaty krakowski, olkuski i miechowski). 
Wybory do Sejmu w okręgu zdecydowanie wygrało PiS. 

Koalicja Obywatelska wprowadzi do Sejmu tylko 4 
posłów z Krakowa. Cztery lat temu Platforma miała ich 
5, osiem lat temu - aż 8. Poparcie dla tej partii w stolicy 
Małopolski wciąż jest wyższe niż dla PiS, ale różnice są 
coraz mniejsze. 

W okręgu krakowskim na PiS oddano 256 847 głosów 
(39,56 proc.), na Koalicję Obywatelską - 197 930 (30,48 
proc.), na Sojusz Lewicy Demokratycznej - 84 457 (13,01 
proc.), na Konfederację Wolność i Niepodległość - 51 
855 (7,99 proc.), a na Polskie Stronnictwo Ludowe - 47 
219 głosów (7,27 proc.).

Posłami z listy PiS zostali: Małgorzata Wassermann 
- 140 692 głosy,  Andrzej Adamczyk - 29 686, Jarosław 
Gowin (Porozumienie) - 15 802, Jacek Osuch - 12 150, 
Ryszard Terlecki – 10 327, Elżbieta Duda – 8298. Posło-
wie z listy KO: Paweł Kowal - 76 720, Ireneusz Raś - 18 
203, Bogusław Sonik - 17 465, Aleksander Miszalski - 15 
987. Posłowie z listy SLD: Maciej Gdula - 33 279, Da-
ria Gosek-Popiołek - 17 488. Posłanką listy PSL jest:  
Agnieszka Ścigaj (Kukiz ‚15) - 20 877. Posłem z listy 
Konfederacji został: Konrad Berkowicz - 36 428 głosów.

Zgodnie z wynikami wyborów 2019 przedstawionymi 
przez PKW w Krakowie wybory parlamentarne wygra-
ła Koalicja Obywatelska z wynikiem 35,3 proc. Drugie 
miejsce zajęło PiS, na które swój głos oddało 33,22 proc. 
wyborców. Tuż za nim znalazła się Lewica, która zdobyła 
15,11 proc. głosów.

Frekwencja wyborcza w Krakowie wyniosła 71,27 
proc., a w województwie małopolskim 62,78 proc.

Komitety opozycyjne będą mieć 51 senatorów 
w 100-osobowym Senacie. PiS przypadnie 49 miejsc. 
Taki wynik oznacza, że rządząca partia nie będzie mogła 
w ekspresowym tempie uchwalać ustaw – senatorowie 
będą mogli nad nimi dyskutować i je poprawiać. Ale i tak 
ostateczny głos będzie należał do sejmowej większości, 
czyli PiS. 

Nowymi senatorami z Małopolski zostali: PiS : Ma-
rek Pęk, Włodzimierz Bernacki, Kazimierz Wiatr, Jan 
Hamerski, Wiktor Durlak; Koalicja Obywatelska: 
Bogdan Klich i Jerzy Fedorowicz.

NADCHODZI TECHNOLOGIA 5G
(czas ją poznać)

Dla przeciętnego człowieka najbardziej odczuwalny 
może być rozwój internetu rzeczy (urządzenia wysy-
łające informacje do innych maszyn, nie do ludzi, np. 
lodówka dokonująca zakupów internetowych) czy tele-
medycyny. Wiąże się to m.in. z bardzo krótkim czasem 
reakcji w standardzie 5G. W sieciach czwartej generacji 
opóźnienie między wysła-
niem danych a odebra-
niem sygnału zwrotnego 
wynosi średnio 50 milise-
kund. Przy zastosowaniu 
technologii 5G zaledwie 
1 milisekundę. Tak krót-
ki czas przesłania sygnału 
pozwoli na przeprowadza-
nie operacji lekarskich na 
odległość. Lekarz siedzący 
w swoim gabinecie na dru-
gim końcu świata będzie 
mógł sterować robotem 
ustawionym przy pacjen-
cie. Prędkość przesyłania danych sprawi, że robot będzie 
reagował na polecenia lekarza praktycznie natychmiast.

Technologię 5G i coraz nowocześniejsze aplikacje 
można będzie wykorzystywać w rolnictwie do zbierania 
informacji o stanie wilgotności gleby, nasłonecznieniu 
roślin, pojawieniu się ich chorób czy niszczących je szko-
dników. Pozwoli to na ograniczenie strat w rolnictwie, 
umożliwi precyzyjne dawkowanie nawozów i środków 
ochrony roślin oraz otworzy nowe perspektywy w auto-
matyzacji produkcji rolnej.

Podobnie będzie w przemyśle. Możliwość przesyłania 
w błyskawicznym tempie ogromnej ilości danych pozwoli 
na szeroką skalę wykorzystywać czujniki (np. do moni-
torowania stanu urządzeń, produkcji i przechowywania 
towarów) i roboty, które można będzie skierować do 
zadań niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi. Dzię-
ki włączeniu w sieć powiązań producentów, dostawców, 
usługodawców i odbiorców, możliwe będzie usprawnie-
nie i skrócenie czasu realizacji zleceń.

Dzięki temu, według szacunków dokonanych przez 
urzędników Unii Europejskiej, rozwój sieci 5G może 
przynosić gospodarce Wspólnoty ok. 415 mld euro rocz-
nie. Przewidywania dotyczące Polski mówią o 8 mld zł.

Roboty przejmą władzę?
Pojawiają się głosy, że automatyzacja i robotyzacja 

bardzo wielu działań będzie oznaczała wzrost bezro-
bocia, że roboty zastąpią człowieka w niemal każdej 
dziedzinie życia. Zwolennicy postępu przekonują, że nie 
należy się obawiać utraty pracy przez ludzi. Powstaną 
bowiem zupełnie nowe zawody związane z obsługą urzą-
dzeń, ich konserwacją, wymagające nowych umiejętno-
ści, czyniące pracę lżejszą, bezpieczniejszą i efektywniej-
szą. Wiele zadań można będzie wykonywać na odległość 
bez rozstawania się z rodziną czy uciążliwych dojazdów.

Pojawią się jednak nowe zagrożenia i wyzwania. Jak 
choćby zapanowanie nad ruchem pojazdów autonomicz-
nych (kierowanych bez udziału kierowcy) i dronów do-
starczających towary, zapewnienia ciągłości w dostawie 
produktów i usług w sytuacji awarii zautomatyzowanych 
systemów ich powstawania.

Sprawy techniczne a zdrowie
Sieć 5G będzie działała podobnie jak obecne sieci 4G, 

czyli w oparciu o stacje bazowe z antenami pozwalający-
mi na transmisję sygnału w standardzie 5G. Sygnał w sie-
ci 5G będzie przesyłany na nowych częstotliwościach 
i „rozsiewany” przez anteny znacznie niższej mocy niż 
obecnie. Zamiast jednej wielkiej anteny z silnym promie-
niowaniem będzie działało wiele mniejszych, o niewiel-
kiej mocy, które można będzie umieszczać na latarniach 
czy przystankach.

Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji, wytłumaczyła 
to bardzo obrazowo w rozmowie z portalem superbiz.

se.pl: „Jeżeli chodzi o zagrożenia, sieć 5G niczym nie 
różni się od sieci 4G. Wszystkie te standardy wykorzy-
stują dokładnie te same zjawiska fi zyczne. Jeżeli mieli-
byśmy z punktu widzenia technicznego opisać różnice, 
moglibyśmy porównać poprzednią generację do dużego 
refl ektora. Byłaby to jedna stacja bazowa, która silnie 

emituje światło. Sieć piątej 
generacji to kilkanaście 
małych żaróweczek, roz-
lokowanych w tym pokoju, 
które emitują światło dużo 
słabiej, ale równomiernie 
pokrywają światłem po-
mieszczenie”.

Czy to oznacza, że sieć 
5G będzie bezpieczniejsza 
dla człowieka od obecnie 
stosowanych rozwiązań? 
Nikt nie potrafi jedno-
znacznie odpowiedzieć na 
tak postawione pytanie. 

Ministerstwo Cyfryzacji przyznaje, że nie ma jedno-
znacznych badań wskazujących na wpływ fal elektroma-
gnetycznych na nasze zdrowie. Dlatego ich oddziaływanie 
na człowieka będzie nadal monitorowane i kontrolowane. 
Decydenci skłaniają się też ku rozwiązaniom zwiększają-
cym kompetencje państwa w zakresie kontroli zakresu 
promieniowania, wpływania na jego poziom.

Megaustawa ma wprowadzić porządek
Elementem tych działań jest ustawa o wspieraniu roz-

woju usług i sieci telekomunikacyjnych, tzw. megaustawa, 
która weszła w życie 25 października 2019 r. Oprócz istot-
nych ułatwień dla fi rm rozbudowujących internet szeroko-
pasmowy, są w niej zapisy dotyczące raportowania przez 
operatorów telekomunikacyjnych natężenia pól elektro-
magnetycznych. W 2020 r. powstanie system SI2PEM, 
dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić, czy poziom 
promieniowania w dowolnym miejscu w kraju jest zgodny 
z przepisami. Pomiary będą przeprowadzane przez akre-
dytowane centra, te będą raportowały do operatorów te-
lekomunikacyjnych, którzy przekażą je do Wojewódzkich 
Inspektoratów Ochrony Środowiska wprowadzających 
dane do rejestru prowadzonego przez Instytut Łączności.

Każdy będzie mógł bezpłatnie sprawdzić, jakie maszty 
telefonii komórkowej znajdują się w jego okolicy, kto 
jest ich właścicielem, jaka jest ich moc i jakie modemy są 
na nich umieszczone. W rejestrze podawane będą także 
dane na temat pola elektromagnetycznego w pobliżu.

Będzie to więc zestaw bardzo przydatnych informacji. 
Mieszkańcy otrzymają zestaw danych o promieniowaniu 
elektromagnetycznym w okolicy, w której mieszkają, 
natomiast operatorzy telekomunikacyjni na podstawie 
zgromadzonych informacji będą mogli racjonalnie pla-
nować rozmieszczenie stacji bazowych, będą od razu 
wiedzieli, czy możliwe jest postawienie kolejnego urzą-
dzenia w okolicy.

Pomiary dotyczące oddziaływania danej stacji bazowej 
mają być przeprowadzane przed jej uruchomieniem i od 
ich wyników będzie zależało dopuszczenie urządzeń do 
eksploatacji. W Ustawie prawo o ochronie środowiska 
pojawiły się zapisy dotyczące kar grzywny, które mogą 
być nałożone za nieprzekazanie wyników pomiarów pola 
elektromagnetycznego w terminie oraz za eksploatację 
instalacji emitującej promieniowanie przekraczające do-
puszczalne normy.

Wspomniana ustawa przyznaje też dodatkowe środki dla 
instytucji zajmujących się pomiarami pól elektromagnetycz-
nych na uzupełnienie braków kadrowych i sprzętowych.

Strategia 5G dla Polski zakłada, że do 2025 r. korzy-
stanie z nowej technologii będzie możliwe dla wszystkich 
obszarów miejskich i głównych szlaków komunikacyj-
nych naszego kraju. Koszt implementacji nowej techno-
logii szacowany jest na ok. 20 mld zł.

KRZYSZTOF DULIŃSKI

Ilustracja pochodzi ze 
strony www.t-mobile.pl

Wybory 
2019

Wyniki w okręgu 13 (Kraków, powiaty: kra-
kowski, miechowski, olkuski oraz miasto Kra-
ków). PiS - KO - SLD - PSL – Konfederacja: 
6 - 4 - 2 - 1 – 1.

Na liście PiSu zwraca uwagę, że przepadła „czwórka” 
(Bubula!) i „szóstka”, a mandaty wzięli: „siódemka” 
(Duda) oraz ostatni na liście Gowin. Drugi na liście 
Ryszard Terlecki uzyskał słaby, zaledwie piąty wynik, 
czyli przedostatni który dawał mandat.

Na liście KO nieoczekiwanie mandatu nie uzyskała 
„dwójka (Grzegorz Lipiec - bardzo pracowity i perspek-
tywiczny polityk - to olbrzymie zaskoczenie!), który był 
dopiero piąty (pierwszy „pod kreską”, ale z dużą stratą 
do miejsca biorącego - ponad 4 tysiące głosów), „czwór-
ka” (Lidia Gądek) oraz „siódemka” (Józef Lassota), na-
tomiast weszła do sejmu „szóstka” (Ireneusz Raś) oraz 
„ósemka” (Bogusław Sonik), który zdobył prawie dwa 
razy więcej głosów od „dwójki”! Z ostatniego miejsca nie 
wszedł Meysztowicz.

Z listy SLD, PSL i Konfederacji nie było sensacji - man-
daty uzyskały osoby znajdujące się najwyżej na listach.

Małgorzata Wasserman („jedynka” na liście PiSu) po-
konała Pawła Kowala („jedynka” na liście KO) w przybli-
żeniu 2:1 (140 tys - 70 tys.). 

źródło: Mirosław Lewandowski, FB, 15.10.19
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Komentarz powyborczy



 Prokocim, współczesne 
zamczyska otoczone murem 
(ul. Górników, od strony 
parku Jerzmanowskich).
 Ulica Uzdrowiskowa w 
Swoszowicach, Oraczy na 

os. Cegielniana, Braterska 
i Siostrzana w Prokocimiu, 
Sowia w Łagiewnikach, Na 
Pokusie w Bieżanowie – i 
wiele innych na naszych 
osiedlach.

CZEKAMY 
NA SYGNAŁY 

I ZDJĘCIA:

wiadomosci.krakow@wp.pl

 W parku kurdwanowskim będzie zjeżdżalnia, ale część 
urządzeń wymaga naprawy.
  Na Kurdwanowie ko-
ściół „Na Górce” zmienił się 
w kościół „pod blokiem”.
  W Swoszowicach na 

rogu Chałubińskiego i Szy-
bisko straszy złom, który 
jest własnością miasta i jego 
nienajlepszą wizytówką. Czy 
Straż Miejska poważy się 
dać miastu mandat?

 Mieszkaniec wskazuje na nocne hałasy na ulicy Klo-
nowica, na wysokości numerów 5a, 8, 9 i 10, powodowane 
przez zapadniecie asfaltu, przez co autobusy „haczą o kra-
wężnik”. Polecamy uwadze służb drogowych.

 Trwają negocjacje spółki 
Trasa Łagiewnicka z firmą 
Budimex w sprawie rozlicze-
nia dodatkowych kosztów 
zadania w wysokości 34 mln 
zł. Budowa będzie opóźnio-
na i znacznie droższa niż 
zakładano.

 Ulica Myślenicka w centrum Swoszowic już przejezdna.

 Prace przy ul. Heltmana 
na Woli Duchackiej, która 
łączy ul. Kamieńskiego z 
Malborską.
  Parkowanie w okolicy 
Bochenka wygląda następu-
jąco. Radni dzielnicy podjęli 
działania.
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CITO-TESTCITO-TEST
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo-handlowy, I p.)
przyjmowanie materiału do badań 

pn. – pt. 7.30 – 12.00
tel. 12 657 54 40, 606 957 723
  Bezbolesne i bezstresowe 

pobieranie krwi z palca
  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału

REKLAMA

NZOZ „Spółka Lekarska Na Kozłówce”
ul. Na Kozłowce 29, tel. 12 658 16 11, 12 658 89 01

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ:

OKULISTA, DIABETOLOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA
Wizyty płatne:

KARDIOLOG, DERMATOLOG, PSYCHIATRA, NEUROLOG

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej), tel. 12 265 70 68
Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ: LEKARZ RODZINNY

Wizyty płatne: DERMATOLOG, NEUROLOG, PSYCHOLOG 
I PSYCHIATRA DZIECIĘCY

USG
• jama brzuszna
• prostata
• tarczyca
•  piersi • naczynia 
szyjne i kręgowe

• echo serca

12 658 16 11
12 658 89 01

Działasz lokalnie? 
reklamuj się lokalnie!
REKLAMA W „WIADOMOŚCIACH”  
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, 
Kurdwanów, Łagiewniki,  os. Cegielniana, 
Piaski Nowe i Wielkie, Prokocim, 
Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice,  
Wola Duchacka Wschód i Zachód 5
0

4
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prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Wspieramy Fundację Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Ubezpieczamy majątek, fi rmy, 
życie i zdrowie (OC, AC, NNW, inne) !!!!!

Tylko u nas ubezpieczysz najtaniej, 
sprawdź nas, zadzwoń 
i zamów kalkulację !!!!!

SUPER PROMOCJE !!!!!
- Zniżki do 60 % i więcej
- Extra rabaty przy pakietach
- Załatwiamy formalności za klienta
- Dodatkowe zniżki w AC i OC

DO UBEZPIECZENIA OBIAD GRATIS

Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
OS. KURDWANÓW, 

ul. Wysłouchów 3/LU 2
czynne: pn - pt w godzinach od 9 - 17

telefon: 501-533-226, 12/313-05-59
bogdan.ubezpieczenia@gmail.com

ZAKŁAD 
MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 
I BLACHARSTWA

tradycja, doświadczenie, 
dobra jakość!

Marek i Andrzej 
Chlipałowie

WULKANIZACJA 
− 607 617 843

Piaski Wielkie 
ul. Kijanki 12 a
dojazd od ul. Gwarnej 

lub Cechowej

12 654 25 35
501 702 688

SygnałySygnały
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Ogło sze nia drob ne wiadomosci.krakow@wp.pl
•  SPRZEDAM niedrogo maszynę 

kra wiecką w dobrym stanie na odpo-
wiednim stole do każdego szycia. 
tel. 12 657 95 70 

•  MASZYNĘ krawiecką w dobrym 
stanie niedrogo sprzedam - 
tel. 517 639 675 

•  SPRZEDAM łóżeczko do masażu 
kręgosłupa, masuje za pomocą 
przesuwania taśmy, na której 
umieszczone są podgrzewane 
kamienie. Łóżeczko marki 
Ceragem. Kontakt: 12 259 28 00 
lub 511 96 46 81

•  ODDAM magnetowid oraz piec elek-
tryczny nowy do pogrzewania na 
talerzu, jak i kanapek – 691 598 001

•  ODDAM MEBLE, segment meblo-
ścianka – 880 251 818

•  ROBIĘ NA DRUTACH DLA BIEDNYCH. 
Rękawiczki, skarpety, szaliki, czapki. 
Chętnie przyjmę zbędne gałki wełny 
tel. 691 598 001

•  PILNIE POSZUKUJĘ osoby mieszkają-
cej w Prokocimiu w rejonie ulic Teligi 
lub Kurczaba do wyprowadzania 
małego psa. Kontakt pod nr 
tel. 661 570 666 lub 519 399 939

Tel.503-190-145
POWERWAT.PL

Od 1 IX 2019 ustawa antysmogowa zakazuje używania
paliw stałych do ogrzewania domów i mieszkań.
Zapewnij bezpieczeństwo swojej rodzinie! 

3 razy mniejsze zużycie prądu!
3 razy szybciej nagrzewa pomieszczenie!
Licznik energii i kalkulator kosztów!

Bezpieczny dla dzieci, alergików i seniorów!
Obudowa nie nagrzewa się, blokada PIN
System bezpieczników!
Lekkie, ciche i bezwonne.

Podłączenie do zwykłego gniazdka 230V
Proste sterowanie temperaturą.
Wstępnie zaprogramowany na 20 stopni.

Kraków idzie na wojnę!

Energooszczędne Polskie
Grzejniki Elektryczne
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Park Zdrojowy przy rondzie Matecznego 
otwarty dla mieszkańców

UZDROWISKO MATECZNY

Krzyż hrabiny Wodzickiej

Park znów jest parkiem 
Ostatnie lata przyniosły też dużą zmianę na zielonym 

terenie wzdłuż ul. Konopnickiej. Wykarczowane zostały 
samosiejki, stare drzewa poddano pielęgnacji, uprząt-
nięto śmieci, posiano trawę. W czwartek teren ten został 
ofi cjalnie otwarty, wraz z otwarciem restauracji w jed-
nym z budynków.

Mowa o ok. dwuhektarowym obszarze, a więc mniej 
więcej dwóch trzecich całego kompleksu. Można tam 
przebywać od godziny 12 do 22, czyli w godzinach pracy 
restauracji.

Jest szansa, że również do części od strony ronda Ma-
tecznego będzie można swobodnie wchodzić, kiedy uru-
chomiona zostanie pijalnia wód – co byłoby kolejnym 
krokiem w stronę przywracania tradycji tego miejsca. 
To właśnie odkrycie na posesji wód podziemnych o nie-
typowym składzie dało początek Zakładu Kąpielowego, 
z którego korzystali kuracjusze przyjeżdżający tu nawet 
z odległych miast.

To teren prywatny. Spadkobierczyni Antoniego Matecznego, po tym, jak odzyskała majątek, sprze-
dała go w 2003 roku prywatnej fi rmie. Od tego czasu historyczny kompleks zaczął stopniowo od-
zyskiwać blask, czego główną oznaką był remont konserwatorski budynku Zakładu Kąpielowego. 

Przez środek parku przebiega jesionowa aleja, pamię-
tająca jeszcze czasy Antoniego Matecznego. Kiedyś była 
to ulica ks. Piotra Skargi. W planie są jeszcze dodatko-
we nasadzenia, mają się też pojawić ławki.

Jak dojść
Na teren parku prowadzą dwa wejścia – jedno to nie-

pozorna bramka od strony ul. Konopnickiej. Czekają 
nas jednak za nią schody, więc rowerzyści czy rodzice 
z dziećmi wygodniej dostaną się idąc wzdłuż nowej dro-
gi wybudowanej przy okazji niedawnej budowy osiedla, 
na przedłużeniu ulicy Orawskiej. Tamtędy też prowadzi 
dojazd dla samochodów.

– Park w niczym nie przypominał parku, było tu mnó-
stwo samosiejek. To wszystko zostało uporządkowane. 
Każdy może tu teraz wejść i korzystać, bo jest tu enkla-
wa zieleni w centrum miasta – mówi Ilona Duda, przed-
stawicielka restauracji Manufaktura Pieroga.

Niestety, od strony ul. Konopnickiej park pozostaje 
szczelnie odgrodzony płotem, na którym w części na-

klejone jest zdjęcie jesiennego lasu, a na części wiszą 
wielkoformatowe reklamy. Firma nie zamierza go de-
montować, argumentując, że to jedyne zabezpieczenie 
przed uciążliwym hałasem ruchliwej arterii. Tym bar-
dziej więc warto wybrać się do parku, bo zza ogrodzenia 
zobaczymy niewiele. 

Źródło: portal lovekrakow, 26.10.2019 r.
fot. arch. „W” 

Zakład Przyrodoleczniczy na Matecznym znajduje 
się w tej chwili przy skrzyżowaniu ruchliwych szlaków 
komunikacyjnych ronda Matecznego. Mimo tak nie-
korzystnego położenia obiekt, jako całość, stanowi 
wyodrębnioną enklawę spokoju i zieleni, a zakład 
zdrojowy otaczają drzewa z dużą ilością krzewów 
i kwiatów.

W ogrodzie Pana Antoniego…
Wszystko zaczęło się w roku 1898, gdy na obszarze 

dzisiejszego zdroju inż. Antoni Mateczny (stąd nazwa 
Mateczny), z zawodu architekt, poszukując wody pit-
nej na swojej nieruchomości natrafi ł w czasie wiercenia 
studni na samowypływ wody siarczkowej, nawierconej 
na głębokości 36 m. W roku 1903 decyzją c.k. staro-
stwa górniczego w Krakowie został ustanowiony „rejon 
ochrony dla źródła wody w Podgórzu pow. Podgórze”. 
Antoni Mateczny w 1905 roku wybudował na własnej 
parceli stojący do dzisiaj ogólnodostępny „Zakład Ką-
pielowy Wody Siarczano-Solankowej”.

Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy (1926 r.) tak charakte-
ryzował ten obiekt „Zakład kąpielowy wód siarczanych 
zbudowany jest w blisko czteromorgowym parku. Po-
siada wszelkie nowoczesne urządzenia. Dom kąpielowy 
rozporządza 20 przedziałami kąpielowymi na parterze, 
zaopatrzonymi w części w wytworne fajansowe wanny, 
angielskiego typu, w części zaś w wanny cementowe i że-
lazne, pokryte emalią. W niektórych oddziałach znajdują 
się urządzenia do natrysków…”. Antoni Mateczny zmarł 
w 1924 roku, a po jego śmierci Zakładem zarządzała jego 
córka Maria Broszkiewicz i był on czynny do wybuchu II 

Kraków to wyjątkowe miasto, bowiem oprócz walorów, którymi zachwyca, posiada bezcenny dar 
natury w postaci licznych wód mineralnych i leczniczych oraz – odwierconych i udostępnionych 
w kilku punktach miasta – zdrojów, które w dodatku wypływają na powierzchnię ziemi pod wła-
snym ciśnieniem. Kraków jest też chyba jedynym miastem na świecie, o tak bogatych zasobach 
różnorodnych wód, które nigdy nie były w pełni docenione i wykorzystane.

wojny światowej. Kąpiele wydawano dla około 400 osób 
rocznie w okresie od czerwca do września. 

W czasie okupacji urządzenia Zakładu zostały do-
szczętnie zdewastowane, a pomieszczenia zamieniono 
na wytwórnię gumy. Do 1953 roku zakład dzierżawiła 
Spółka „Guma”. Dopiero w 1954 roku reaktywowano 
działalność zakładu leczniczego i przywrócono dawną 
funkcję budynku, a przejął go Centralny Zarząd Uzdro-
wisk i przekazał Dyrekcji Państwowych Uzdrowisk 
w Swoszowicach. W 1957 roku Mateczny otrzymał na-
zwę Zakład Przyrodoleczniczy Swoszowice – Mateczny 
w Krakowie i podlegał Wydziałowi Zdrowia Prezydium 
Rady Narodowej w Krakowie. Następnie wszedł w skład 

PP „Zespół Uzdrowisk Krakowskich”. Zgodnie z zarzą-
dzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej z 24 lipca 
1974 r. za wody lecznicze, których wydobywanie podlega 
prawu górniczemu uznaje się wody siarczanowo-chlor-
kowo-sodowo-magnezowo-wapniowe oraz siarczkowe 
ze złoża w uzdrowisku Mateczny, w dzielnicy Podgórze, 
w mieście Krakowie. Od 1 lipca 1974 r. do 30 października 
2000 r. Mateczny należał do Przedsiębiorstwa Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowego „Robins”, a 1 listopada 2000 r. 
utworzono Uzdrowisko Mateczny-Zdrój Spółka z o.o.

Zapadlisko przedkarpackie
Obszar Krakowa charakteryzuje się skomplikowaną 

budową geologiczną, co wpływa na różnorodne i złożo-
ne warunki hydrogeologiczne. Rejon Matecznego jest 
związany z budową zapadliska przedkarpackiego. W re-
jonie tym wypełnione jest ono osadami miocenu, a jego 
podłoże ma zróżnicowaną strukturę i jest poprzecinane 
licznymi uskokami tworzącymi wiele zrębów i rowów 
tektonicznych.

Najstarszymi osadami występującymi w rejonie 
Matecznego są spękane, skaliste wapienie uławicone 
jury górnej z licznymi konkrecjami krzemionkowymi. 
W kompleksie wapieni zostały wytworzone leje kra-
sowe, kanały, jaskinie, studnie i szczeliny wypełnione 
osadami różnego wieku. Są to drobnoziarniste piaski 
paleogeńskie (oligocen) oraz utwory karpatu morskiego 
i lądowego, wykształconego w postaci wapieni, margli, 
wapieni ostrygowych, piasków z gniazdami i laminami 
gipsów i anhydrytów.

To właśnie w tych utworach znajduje się horyzont 
wód mineralnych. Od poziomu wodonośnego czwar-
torzędowych piasków i żwirów złoże wód mineralnych 
jest szczelnie oddzielone iłami mioceńskimi i wapienia-
mi marglistymi, przez co ma ono charakter naporowy.

Skarb w Podgórzu
Aż trzy złoża wód mineralnych Krakowa uznano za 

wody lecznicze. Są to wody ze Swoszowic, z placu Bi-
skupiego i właśnie z Matecznego.

Wody Matecznego udostępnione są trzema otwora-
mi. Otwór M-4 ma głębokość 36 m i znajduje się w pół-
nocno-wschodniej części parceli Matecznego od strony 
ul. Zakopiańskiej. Liczne analizy chemiczne wykonywa-
ne od wielu lat zwracają uwagę na stałość składu che-
micznego oraz dużą zawartość makro- i mikroelemen-
tów. Wodę z tego otworu należy scharakteryzować jako 
mineralną siarczanowo-chlorkowo-sodowo-wapniowo-
-magnezową, siarczkową, o mineralizacji 2,9 g/dm3.

Otwór M-3 o głębokości 62,5 m znajduje się w pół-
nocno-zachodniej części parceli, w odległości około 60 
m od budynku rozlewni. Woda z tego otworu jest naj-
cenniejsza i unikatowa nie tylko w skali polskich wód 
– jej mineralizacja wynosi 3,6 g/dm3. Na

leży ją określić jako mineralną siarczanowo-chlor-
kowo-sodowo-wapniowo-magnezową, borową, siarcz-
kową. Natomiast otwór GEO-2A ma głębokość 37,5 m 
i jest zlokalizowany od strony ul. Konopnickiej w po-
bliżu otworu M-4. Woda z tego ujęcia ma najmniejszą 
mineralizację, która wynosi około 1,9 g/dm3, a jej typ 
hydrochemiczny jest siarczanowo-chlorkowo-wodoro-
węglanowo-sodowy, siarczkowy.

Zapisane na Facebooku:
2 sierpnia 2019 r.

KRZYŻ HRABINY WODZICKIEJ. Która z tej 
perspektywy lubiła patrzeć na swój ukochany Prokocim. 
Żeliwny krzyż przy ulicy Wielickiej, niedaleko OBI. Czy 
śp. Pani Hrabina coś widzi poprzez gęsty akacjowy za-
gajnik? Może przydałaby się pielęgnacja tego historycz-
nego miejsca?

Kaj: A można by tam zrobić skwerek wokół Krzyża? 
a gdzieś z boku ławka? 

Kempf: Dlaczego nie? Ławki w stronę osiedla w drodze 
ze sklepu to dobry pomysł. Wielicka nie sprzyja odpoczyn-
kowi, ale usiąść na chwilę zawsze jest miło. 

Kaj: Myślę, że Tow. Przyjaciół Prokocimia dopomoże 
w zredagowaniu tabliczki informacyjnej. 

Kempf:  Jako rdzenny – z dziada/pradziada – pro-
kocimianin nie będę miał z tym problemu. Zrobię to 
z ogromną chęcią. Zresztą, razem z Marta Kempf Tow. 

Przyjaciół Prokocimia jest 
bliskie naszym sercom. 

27 października 2019 r.
Kaj:  Panie dyr .  Piotr 

Kempf – trzymam za słowo...

Fot. Jarosław Kajdański
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Dwór Czeczów w ciągu minionych wieków gościł 
wiele osobistości życia społecznego, politycznego, ro-
dzinnego. Bywali w nim galicyjscy politycy, przedstawi-
ciele znanych rodów, ziemianie, liczni krewni. Po latach 
atmosferę panującą we dworze upamiętnił lwowianin 
Stanisław Reychan (1897-1994), którego rodzina utrzy-
mywała bliskie więzi z Czeczami, za sprawą dalekiego 
pokrewieństwa obu rodów z rodziną Wandruszków. 
W wydanych w Krakowie w 1992 roku wspomnieniach 
pt. „Pamiętnik dziwnego człowieka. Ze Lwowa do Lon-
dynu” Reychan pisał: „[…] Kozy to nie parzystokopyt-
ne, mlekodajne zwierzęta, lecz wieś, duża nawet, na 
dolnych stokach Beskidu, na szosie „cesarskiej”, między 
Białą a Kętami. […] stały się takim synonimem moich 
młodych lat, takim ogniskiem rodzinnym, w przeciwień-
stwie do Lwowa […] W Kozach od wczesnego dzieciń-
stwa czułem się jak w domu, a może bardziej w domu 
niż we Lwowie. Po dziś dzień Polska to dla mnie ten 
kawałek wylotu Beskidu na nizinę Śląską, w dorzeczu 
Wisły, między rzekami Białką a Sołą. […]”. Mimo róż-
nicy wieku, dalecy kuzyni Stanisława – Lolek i Maniuś 
– otaczali go opieką, a baronowa Wilhelmina – ciotka 
Mincia, jak ją nazywał – chętnie mu matkowała. Stani-
sław bywał w Kozach często podczas letnich wakacji. 
Przyjeżdżał wraz z ojcem albo z opiekunką Ewcią, która 
zastępowała mu matkę, zmarłą we wczesnym okresie 
jego dzieciństwa. Jak pisał: „[…] przez jakieś 15 lat albo 
całość, albo większość czasu wakacji letnich tam spę-
dzałem […]”. Na kartach swojego pamiętnika Stanisław 
Reychan nazywa Kozy „kozim rajem”, który z żalem 

przychodziło mu opuszczać. Oprócz „koziańskich” Cze-
czów Reychan znał bardzo dobrze gałąź „bieżanowską” 
oraz dalszą rodzinę – Krzeczunowiczów. Liczne po-
tomstwo Karola Czecza z Bieżanowa (brata Hermana) 
często zjeżdżało do Kóz na wakacje. Bywali tu Jasiu 
Czecz oraz siedem jego sióstr: Maniula – późniejsza 
żona Mańka Czecza, Zosia, Helenka, Iza, Jola, Emil-
ka oraz Lila, czyli późniejsza Aurelia Larisch, w której 
nasz bohater przez lata podkochiwał się z wzajemno-
ścią. Ostatnie pobyty Stanisława Reychana w gościnnym 
dworze w Kozach przypadły na lata 1914-1915, okres 
trwającej już I wojny światowej. Atmosfera wojenna 
wyczuwalna we Lwowie, nie zakłócała życia w Kozach. 
„[…] W Kozach […] było bardzo wesoło i przyjemnie. 
Dla kuzynek w moim wieku byłem „jedynym” mężczy-
zną […] Wymyślaliśmy gry i zabawy, chodziliśmy na 
długie jesienne spacery, wywiązały się lekkie fl irty. Ma-
niek Czecz oświadczył się swojej kuzynce Maniuli, a ja 
podkochiwałem się […] w jej siostrze Lili. Ojciec i pan 
Walerian Krzeczunowicz zasiedli do nie kończącego się 
bridża, łapiąc gwałtem partnerów: ciotkę Lili, czasem 
Mańka, czasem kuzynkę Helę. Gdy nie było bridża, pan 
Walerian chodził po bibliotece, na brzuszku złożywszy 
ręce, bezustannie chrząkając, wiódł narady strategiczne 
i wyszukiwał najnowsze wiadomości z frontu w krakow-
skim „Czasie” […]”. Pobyt legionistów w Kozach oraz 
ślub Mariana i Marii Czeczów w styczniu 1915 roku to 
ostatnie wspomnienia Reychana związane z Kozami. 
Zawierucha wojenna spowodowała, że autor wspo-
mnień znalazł się daleko od „koziego raju”. 

KOZI RAJ STANISŁAWA REYCHANA

Pamiątkowe tablice

HISTORIA RODZINY CZECZÓW cz. 6

P.S. Stanisław Reychan wywodził się z lwowskiej ro-
dziny, artystycznie uzdolnionej. Ojciec Stanisława – rów-
nież Stanisław – był malarzem, profesorem lwowskiej 
Szkoły Przemysłowej, autorem elementów wystroju 
lwowskiego teatru, a także setek rycin i akwareli malo-
wanych do ówczesnych ilustrowanych tygodników infor-
macyjnych (Paryż, Wiedeń, Lwów). Stanisław młodszy, 
autor wspomnień, swój artystyczny talent do ceramiki 
odkrył dopiero po II wojnie światowej mieszkając na 
stałe w Londynie. 

Bartłomiej Jurzak 

Tekst powstał w oparciu o książkę Stanisława 
Reychana Pamiętnik dziwnego człowieka. Ze Lwowa do 
Londynu, Kraków 1992

„Wiadomości Koziańskie”, miesięcznik samorządowy 
Gminy Kozy, nr 6, czerwiec 2017

Fot. Archiwum „W”

Stanisław Reychan (1897-1994)Wesele Mariana i Marii Czeczów – 16 stycznia 1915 roku

Cudze pijecie, swego nie znacie
Wody ze złoża Mateczny są wykorzystywane w Za-

kładzie Przyrodoleczniczym do celów balneoterapeu-
tycznych. Skorzystać tu można z pełnego kompleksu za-
biegów balneologicznych: kąpieli siarkowych, okładów 
borowinowych, masaży podwodnych, biczy sz

kockich, masaży wirowych oraz fi zykoterapii i kinezy-
terapii. Profi l leczniczy obejmuje schorzenia reumatolo-
giczne, choroby pourazowe narządów ruchu i choroby 
skóry. Oprócz lecznictwa balneologicznego na Matecz-
nym od 1970 roku istnieje rozlewnia wody mineralnej

„Krakowianka”, która jest rzadko dostępna w skle-
pach Krakowa z powodu braku popytu! A jest to woda 
o mineralizacji 2,9 g/dm3, która charakteryzuje się 
bogactwem składników mineralnych, tak ważnych dla 
naszego organizmu jak witaminy. W swym składzie po-
siada najbardziej korzystne ilości i proporcje składni-
ków mineralnych, które są niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu człowieka. Jej ogromną za-
letą, według prof. medycyny Juliana Aleksandrowicza, 
jest bardzo duża zawartość w jednym litrze magnezu 130 
mg i wapnia 250 mg oraz ich wzajemna proporcja, gwa-
rantująca najlepszą przyswajalność przez organizm tych 
życiowo ważnych biopierwiastków.

„Krakowianka” zawiera także znaczne ilości potasu, 
strontu, baru, boru, jodu, litu, fl uoru, krzemu oraz rzad-
ko spotykanego w wodach selenu. Woda pozbawiona 
bakteriologicznych zanieczyszczeń, zawierająca odpo-
wiednią ilość mikroelementów to czynnik ekologicznej 
profi laktyki zdrowotnej, którego nie można lekceważyć, 
a „Krakowianka” jest tego typu wodą.

Z epoki lodowcowej
Przeprowadzone badania izotopowe wód ze złoża 

Mateczny przez prof. AGH Andrzeja Zubera wykazały, 

Szanowna Pani 
Magdalena Doksa-Tverberg
Dyrektor Wydział Kultury UMK
W imieniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich EDEN 

przesyłam do Wydziału wniosek o akceptacje plastycznej 
wersji tablicy dla Braci Czeczów.  

Trwają starania o wypełnienie pozostałych punktów 
z Pani pisma do p radnej Małgorzaty Kot z 22 października.   

Przyjmujemy z wdzięcznością warunki 50 % fi nansowe-
go wsparcia WKiDN w kwestii ufundowania i wmurowa-
nia  tablicy,  ale musi to być w br. - jako że jest to właśnie 
75. rocznica. W przypadku trudności, społeczeństwo Bie-
żanowa  pozostanie samodzielnym donatorem bez udziału 
Samorządu.  

UMK posiadał zaopiniowaną przez IPN treść inskryp-
cji (kopię dotyczącą rzeczonej tablicy otrzymała p. dyr. 
Grabowska z Centrum Kultury Podgórza na spotkaniu 
jeszcze we wrześniu), oraz przekazane ustnie stanowisko 
IPN,  że o żadną zgodę rodziny z uwagi na martyrologiczny 
charakter tablicy nie ma potrzeby występować. Wnioskuję 
z żalem, że pani dyr. Grabowska dotychczas nie wystąpiła 
o pisemne lub telefoniczne o potwierdzenie takiego faktu. 

Zarówno Henryk jak i Karol Czecz zmarli bezdzietnie. 
Nawiążemy oczywiście korespondencję ze wskazanymi 
jako rodzina osobami. Prosimy o ich wytypowanie.   

Bieżanów wykonał w temacie dużo pracy, jest opinia 
Rady Dzielnicy XII. Chcemy też uniknąć lokacji tej rocz-
nicowej pamiątki w Kozach, w pałacu Czeczów. 

Z wyrazami szacunku,  prosząc o pilną odpowiedź ze 
strony Wydziału i p. Plastyk  

Stanisław Kumon

iż ich infi ltracja w skały podłoża nastąpiła w końcowych 
stadiach ostatniego zlodowacenia, czyli ponad 10 000 lat 
temu. Należy je więc zaliczyć do wód glacjalnych. Inter-
pretacja wyników badań wskazuje również na odległy 
obszar zasilania. Do tej pory dopływają do ujęć wody 
starsze niż 10 000 lat. Są one izolowane od zanieczysz-
czeń pochodzenia antropogenicznego, ponieważ rolę 
ochronną przejęła na siebie przyroda, izolując złoże 
pakietem zalegających wyżej, nieprzepuszczalnych iłów 
mioceńskich. Reszta zależy tylko od ludzi.

Dar natury
Walorami profi laktycznymi i zdrowotnymi wód Ma-

tecznego fascynowało się wielu naukowców. Trudno 
tu nie wspomnieć nieżyjących, zamiłowanych badaczy, 
a nawet pasjonatów wód ziemi krakowskiej doc. Kazi-
mierza Bogacza z Akademii Górniczo-Hutniczej i prof. 
Juliana Aleksandrowicza z Akademii Medycznej.

Wody Matecznego stanowią bezcenny skarb przy-
rody Krakowa, którymi tak hojnie został obdarowany. 
Pod powierzchnią ziemi znajdują się bogactwa, których 
umiejętne wykorzystanie powinno zrekompensować 
mieszkańcom uciążliwości związane z rozwojem cywi-
lizacji technicznej. Najwyższy czas, aby docenić i wyko-
rzystać ten dar natury na progu trzeciego tysiąclecia. 
Kraków posiada przecież szczególnie dogodne warunki 
do rozwoju bazy uzdrowiskowej i wraz ze Swoszowica-
mi powinien stać się ośrodkiem lecznictwa balneolo-
gicznego na skalę krajową, a nawet międzynarodową.

tekst: Lucyna Rajchel
Dr inż. Lucyna Rajchel jest pracownikiem Katedry Stra-

tygrafi i i Geologii Regionalnej Wydziału Geologii, Geofi -
zyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Więcej na: www.matecznyzdroj.pl
źródło: www.Podgorze.pl, 3 kwietnia 2009 r.
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- ZDJĘCIA PANORAMICZNE ZĘBÓW
- ZDJĘCIA PUNKTOWE ZĘBÓW

TEL. 883-599-007
PON: 8-20 WT-PT: 8-21 SOB: 9-14

KRAKÓW, UL. NOWOSĄDECKA 46 (I PIĘTRO)
(OBOK PRZYCHODNI NA UL. BIAŁORUSKIEJ)

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI 
OBRAZOWEJ RTG

  

TERMOLIFTING ZAFFIRO I KARBOKSYTERAPIA
JAKO METODY ODMŁADZANIA SKÓRY

Termolifting Zaffiro to profesjonalny i skuteczny zabieg, którego efektem jest 
wymodelowanie konturu twarzy, podniesienie opadniętych policzków oraz wymodelowanie 
okolic szyi. Sam zabieg jest bezpieczny i bezbolesny. Odmłodzeniu, i wymodelowaniu ulega 
cały obszar skóry, który jest poddany zabiegowi. 

MAGDALENA LIPEŃSKA
SPECJALISTA LASEROTERAPII

MASAŻYSTKA

STUDIO DERMAMAX ,UL. NOWOSĄDECKA 46,  Poniedziałek-Piątek: 9-17

REJESTRACJA TELEFONICZNA: +48 883-599-007

PROMOCJA!
SKUTECZNE ODMŁADZANIE TWARZY METODĄ

TERMOLIFTINGU ZAFFIRO – 300 zł

                    EKSPRESOWA NAPRAWA PROTEZ

                                        Zabieg Termoliftingu Zaffiro redukuje zmarsz
czki na twarzy, szyi i działa odmładzająco. Już po 2-3 zabiegach skóra
staje się jędrna, lekko zaróżowiona, bardziej napięta i wygląda 
świeżo, a rysy twarzy stają się bardziej wyraziste. 

UL. NOWOSĄDECKA 46,   PON-PT: 8-21 SOB: 9-15

TEL. 883-699-007

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI

BEZPŁATNY
PARKING!

RENTGEN STOMATOLOGICZNY

KARBOKSYTERAPIA – TERAPIA LECZNICZYM CO2

- skuteczne leczenie łysienia, przeciwdziała wypadaniu włosów,
- niweluje cienie pod oczami, skutecznie odmładza dłonie,
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Implanty w stomatologii są najczęściej 
stosowane w celu uzupełnienia pojedynczych 
braków zębowych. Niezależnie od przyczyny 
utraty zęba (próchnica, nieskuteczne leczenie 
kanałowe, uraz, czy tzw. „paradontoza”) 
korona na implancie, jest formą odbudowy 
protetycznej najbardziej zbliżoną do naturalnych 
zębów. Alternatywną metodą odbudowy braku 
zęba jest wykonanie mostu protetycznego, 
jednak wiąże się to z koniecznością szlifowania 
sąsiednich zębów (tzw. filarowych), a więc ich 
kontrolowanego uszkodzenia. 
Ma   to   uzasadnienie   w przypadku,   gdy   zęby
filarowe są w znacznym stopniu zniszczone przez 
proces próchnicowy, czy posiadają rozległe 
wypełnienia oraz miały przeprowadzone leczenie 
kanałowe.                                                         
W pozostałych przypadkach, metodą z wyboru
leczenia pojedynczych braków zębowych 
powinno być leczenie implantoprotetyczne.  
W zależności od czasu, który minął od usunięcia 
zęba, zabieg implantacji możemy wykonać w 
procedurze natychmiastowej (podczas jednego 
zabiegu usunięcie zęba i implantacja), wcześniej 
(4-8 tygodni po usunięciu zęba), odroczonej (12-
16 tygodni) i późnej (powyżej 6 miesięcy). 
Wszczepienie implantu w „świeży” zębodół po 
ekstrakcji jest korzystne z wielu powodów. 
Wykonujemy jeden zabieg, zamiast dwóch, przez 
co w znaczny sposób skracamy gojenie i jest to 
najbardziej korzystne dla pacjenta. Uzyskujemy 
mniejszą utratę kości oraz tkanek miękkich, a 
przez to unikamy dodatkowych zabiegów 
mających na celu odbudowę kości i dziąseł, efekt 
leczenia jest bardziej przewidywalny i przede 
wszystkim osiągamy najlepsze możliwe efekty 
estetyczne. W przypadku konieczności usunięcia 
zęba i planowania leczenia implantologicznego, 
należy przed podjęciem działań rozważyć 
możliwość implantacji natychmiastowej.

Lek. Dent. Łukasz Musiał
Specjalista Chirurgii Stomatologicznej i 

Implantologii

ul. Nowosądecka 46, Kraków
Godziny otwarcia: Pon.-Pt.: 8-21 Sob.: 9-15

REJESTRACJA TELEFONICZNA:  
+48 883-699-007

Lek. Dent. Piotr Kupiec
Absolwent Curriculum 
Implantologicznego PSI

                       IMPLANTY

  NATYCHMIASTOWE

REKLAMA

JESIEŃ W PARKU DUCHACKIM

Fot. K


