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BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA

tel. 12 269 66 66 kom. 501 955 021
www.zaluzje.info

Z REKLAMĄ 10% RABATU
PROTEZY  KRÓTKIE TERMINY
PEŁNY ZAKRES ŚWIADCZEŃ PRYWATNYCH:
stomatologia zachowawcza • protetyka • chirurgia – implanty

M. Bobrzyńskiego

Chmieleniec

Gabinet czynny:
poniedziałek-czwartek 14.00-20.00; piątek 8.00-20.00; soboty do godz. 13.00
Rejestracja: 12 656 34 33, 79 656 34 33
Biblioteka
papieska CAMPUS
Grota Roweckiego
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GABINET GINEKOLOGICZNY

GABINET PRYWATNY
USG  UDT  KTG  CYTOLOGIA
lek. med. Maria Stangel
specjalista ginekolog-położnik
czwartki 16.00-18.00, rejestracja 601 453 276

Oceń Kropkę, doceń Kropkę!!! Takim tytułem witaliśmy naszych Czytelników
w pierwszym numerze miesięcznika „KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy”. Ukazał się 10 lat temu, w kwietniu 2009 roku. Przeważała w nim tematyka świąteczna,
ponieważ podobnie, jak teraz, zbliżały Święta Wielkanocne.
Początkowo gazeta ukazywała się Krakowie tylko na terenie Dzielnicy VIII
Dębniki. Z czasem jej zasięg został rozszerzony o Skawinę. Powstało też drugie
nowohuckie wydanie gazety, które objęło trzy dzielnice Czyżyny, Mistrzejowice
i Bieńczyce. Zmieniała się także forma kolportażu. Obecnie gazeta ma już ponad 60
stojaków prasowych w dużych sieciach i centrach handlowych, delikatesach, ośrodkach sportowych i kulturalnych, placówkach medycznych i pocztowych.
W założeniu „Kropka” miała być dla Czytelników źródłem informacji przede
wszystkim lokalnych. Z czasem ich zakres objął też sprawy miejskie i wojewódzkie.
Zyskując zaufanie społeczne gazeta stała się tytułem rozpoznawalnym. Patronuje rożnego rodzaju imprezom i przedsięwzięciom o charakterze zarówno lokalnym, jak i miejskim czy międzynarodowym. Angażuje się również w akcje o charakterze charytatywnym.
Przez 10 lat istnienia „Kropka” zyskała liczne grono stałych Czytelników. 10 lat
to także prawie 400 reklamodawców. Z promocji na łamach naszej gazety korzystały i korzystają zarówno duże sieci handlowe i dealerskie, banki, ale także mniejsze
przedsiębiorstwa i firmy lokalne czy rodzinne.
Przy okazji jubileuszu pragniemy podziękować Czytelnikom, Reklamodawcom oraz wszystkim, którzy w ciągu minionych 10 lat współpracując z naszą redakcją mieli swój udział w tworzeniu i rozwoju gazety, bez nich nasz sukces nie
byłby możliwy.
Renata Piętka
redaktor naczelny
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kwiecień 2019
Zasiłek opiekuńczy

UP Kraków 11, ul. Kobierzyńska 93
Filia UP Kraków 11, ul. Chmieleniec 39
Filia UP Kraków 11, ul. Bartla 22/1
UP Kraków 54, ul. Wierzbowa 4

Kraków

Supermarket
ul. Komuny Paryskiej 1A
KLINY
ul. Kamieniecka 16
Kliny

Kaufland
ul. Norymberska 1

Tesco Kraków
ul. Babińskiego 69

Supermarket
ul. Komandosów 8

ul. Kobierzyńska 123
ul. Prażmowskiego 12, SIDZINA
ul. Borkowska 17B, KLINY

TERESKO

F.H. TERESKO
ul. Batalionów Chłopskich 2A
SKOTNIKI

„U Zosi i Jędrusia”, ul. Skotnicka 188, SKOTNIKI

Avangarde
ul. Jachimeckiego 1
Kostrze

Pasaż 33, ul. Bobrzyńskiego 33
Pasaż Ruczaj, ul. Raciborska 17
Pawilon Handlowy, ul. Twardowskiego 48
(os. Podwawelskie)

Sklep, ul. Bogucianka (rondo), TYNIEC
Przychodnia NFZ, ul. Dziewiarzy 7, TYNIEC

LUBOSTROŃ 15 – CENTRUM
HANDLOWE KRAKÓW-RUCZAJ
ul. Lubostroń 15

Delikatesy Mięsna Spiżarnia Smaku,
ul. Sodowa 19, PYCHOWICE
Sklep Spożywczy, ul. Skalica, PYCHOWICE
DOMY KULTURY

Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13

ul. Kobierzyńska 42

KO Skotniki
ul. Batalionów Chłopskich 6
Tyniecki Klub Kultury
ul. Dziewiarzy 7
KO Pychowice
ul. Ćwikłowa 1

Masarnia „u Grażyny”, ul. Kobierzyńska 55a

Biovert – Delikatesy Ekologiczne
ul. Miłkowskiego 23
favorit
ul. Kobierzyńska 93
Delikatesy
Galeria Smaku u Jacka
ul. Kobierzyńska 165

Krakowski Klub Kajakowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji
KOLNA, ul. Kolna 2, TYNIEC
Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
ul. Działowskiego 1, SIDZINA

J & J Sport Center
ul. Winnicka 40, SKOTNIKI

Galeria Pierogów
ul. Szwai 16

ul. Obozowa 46 (Ruczaj)

Specjalistyczne Centrum
Diagnostyczno-Zabiegowe
ul. Barska 12

Euro-Sklep
ul. Jahody 2
Złoty Róg
ul. Bałuckiego 9 „a”

PRZYCHODNIA DĘBNIKI
ul. Szwedzka 27
PRZYCHODNIA ZACHODNIA-RUCZAJ
ul. Zachodnia 27

Skawina

CKiS
ul. Żwirki i Wigury 11

ul. Jana Pawła II 65

ul. 29 Listopada 21
Tesco Skawina
ul. 29 Listopada 21

ul. Korabnicka 9A
ul. Wspólna 7

AJKA ul. Popiełuszki 17
mini AJKA ul. Słowackiego 1

ul. Torowa 16 C

Gdy żłobek, przedszkole
czy szkoła są zamknięte
Jeśli nagle zamknięto żłobek, przedszkole, czy szkołę rodzic może zostać
w domu z dzieckiem i skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Wystarczy złożyć do
pracodawcy oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu takiej placówki oraz
wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego.
Aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego należy spełnić trzy warunki: rodzic
musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, dziecko nie może ukończyć 8 lat,
a zamknięcie placówki jest sytuacją nieprzewidzianą. Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodzic
został o tym zawiadomiony w terminie
krótszym niż 7 dni przed ich zamknię-

ciem. Planowany remont placówki, o której rodzice zostali wcześniej poinformowani, już sytuacją nieprzewidzianą nie jest.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie
tylko osobom zatrudnionym na umowę
o pracę, ale także tym, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, np. pracujący na umowie
zlecenie lub w prowadzą własną działalność gospodarczą.
Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje bez okresu wyczekiwania. W przypadku osób
prowadzących działalność gospodarczą
warunkiem posiadania prawa do zasiłku
opiekuńczego jest terminowe opłacanie
dobrowolnej składki chorobowej i prze-

rwanie działalności na czas sprawowania
opieki. Prawo do zasiłku mają na równi
matka, jak i ojciec dziecka. Zasiłek może
otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, czyli ten, który wystąpi
z wnioskiem o jego wypłatę. Wysokość
zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.
Rodzic chcący uzyskać taki zasiłek musi złożyć swojemu pracodawcy
wniosek Z-15 A i dołączyć do niego
oświadczenie o nieprzewidzianym
zamknięciu żłobka, przedszkola lub
szkoły. Więcej informacji o zasiłku opiekuńczym na www.zus.pl.

Anna Szaniawska
Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce

Nowa organizacja ruchu na ulicy Zakopiańskiej

Kolejny etap budowy Trasy Łagiewnickiej
Od 30 marca obowiązuje zmieniona organizacja ruchu na
ulicy Zakopiańskiej. Wszystko w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót przy budowie Trasy Łagiewnickiej. W ramach
tych prac rozpoczęła się budowa mostu, pod którym przeprowadzone zostanie nowe koryto rzeki Wilgi, a także przejścia dla
pieszych oraz tunelu drogowego w ciągu Trasy Łagiewnickiej.
Jak informuje Krzysztof Migdał, członek zarządu spółki
Trasa Łagiewnicka, ze względu na prace budowlane, musiała
zostać zamknięta dla ruchu jezdnia wschodnia ulicy Zakopiańskiej, czyli ta, która prowadzi od Borku Fałęckiego do Łagiewnik.
Ruch przełożony został na część zachodnią – odbywa się dwukierunkowo. Odcinek od ulicy Zbrojarzy (rejon skrzyżowania)
do budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Ruch samochodów jest zawężony. Z uwagi na wprowadzenie ruchu dwukierunkowego ograniczona została możliwość wjazdu na ulicę
siostry Faustyny.Zarówno wjazd,jak i wyjazd na tę ulicę możliwy
jest wyłącznie przy skręcie w prawo.W podobny sposób możliwy
jest dojazd do stacji benzynowej.
Zmianie uległ też ruch pieszych, a celem podniesienia bezpieczeństwa przekraczających ulicę Zakopiańską na wysokości
tymczasowego przystanku tramwajowego przy budynku ZUS
zamontowana została sygnalizacja świetlna.
W ramach etapu drugiego na przełomie kwietnia i maja rozpocząć się mają prace związane z budową tuneli pod ulicami

fot. Jan Graczyński

Rostworowskiego i Pszczelną (Ruczaj). Mieszkańcy muszą więc
spodziewać się kolejnych utrudnień w ruchu.
Przypomnijmy, budowa 3,5-kilometrowej Trasy Łagiewnickiej zaplanowana została na lata 2018–2020 i będzie fragmentem trzeciej obwodnicy Krakowa. W jej ciągu powstanie
aż siedem obiektów tunelowych, w tym jeden tunel tramwajowy. Dodatkowo, w ramach zadania, wybudowana zostanie linia
tramwajowa, która połączy Kurdwanów z Ruczajem, dwa mosty, kładki dla pieszych oraz zintegrowany przystanek kolejowo-tramwajowo-autobusowy.

(UMK, red)

Komunikacja Miejska w Krakowie

Od maja zmiany cen biletów
Od 1 maja w Krakowie będą obowiązywały nowe stawki biletów komunikacji miejskiej. Najważniejsze zmiany,
które zostaną wprowadzone w taryfie
biletowej:
¡ zmienią się wybrane ceny biletów
do kasowania: jednoprzejazdowego
dla jednej osoby/50-minutowego,
20-minutowego, 48-godzinnego,
72-godzinnego, 7-dniowego
¡ bilet 40-minutowy/jednoprzejazdowy zostanie zastąpiony biletem
50-minutowym/jednoprzejazdowym w cenie 4,60 zł (normalny)
i 2,30 zł (ulgowy)
¡ bilety 20-minutowy oraz 50-minutowy/jednoprzejazdowy będą obowiązywały w obydwu strefach biletowych I i II zamiast jak dotychczas
w strefie I
¡ likwidacji ulegnie:
– bilet 60-minutowy
– bilet dwuprzejazdowy, do dwukrotnego kasowania
– bilet miesięczny sieciowy na
okaziciela

¡ zmieni się zakres obowiązywania
biletu rodzinnego
¡ zmieniona zostanie cena wybranych biletów okresowych
¡ wprowadzona będzie jednodniowa
Krakowska Karta Turystyczna
¡ zmieni się cena nabywania uprawnień do przejazdów środkami komunikacji miejskiej w ramach
Krakowskiej Karty Turystycznej:
dwudniowej i trzydniowej
¡ zmienią się ceny i rodzaje okresowych zintegrowanych biletów na
przejazdy łączone komunikacją
miejską i kolejami
¡ zlikwidowana zostanie zasada
„plus-minus jeden przystanek”
¡ prowadzący pojazdy komunikacji
miejskiej będą sprzedawali wyłącznie bilety 90-minutowe.
Niewykorzystane bilety do kasowania o nieaktualnej cenie, wycofane
z obiegu:
¡ będą mogły być wymienione na
inne bilety do kasowania, wybrane

z aktualnej oferty biletowej, z możliwością dopłaty
¡ stracą ważność po trzech miesiącach od dnia wejścia w życie
uchwały.
Natomiast wszystkie bilety okresowe nabyte przed terminem wejścia
w życie uchwały będą mogły być wykorzystywane do upływu terminu ich
ważności, na zasadach dotychczas obowiązujących.
Nowe stawki biletów okresowych
wyniosą:
¡ miesięczny na jedną linię – 69 zł, dla
posiadaczy Karty Krakowskiej – 45 zł
¡ miesięczny na dwie linie – 89 zł,
z KK – 58 zł
¡ miesięczny sieciowy – 106 zł, z KK
– 69 zł
¡ semestralny – 220 zł, z KK – 143 zł
Bilety czasowe będą kosztować:
¡ 20-minutowy – 3,40 zł
¡ 50-minutowy (będący zarazem biletem jednoprzejazdowym) – 4,60 zł
¡ 90-minutowy – 6 zł.
Szczegółowy cennik w Uchwale
Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca
br. (UCHWAŁA NR XII/187/19) i na
www.krakow.pl.

(UMK, red)

www.kropka-gazeta.pl
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Najpiękniejsze drzewko emausowe

Od 11 do 22 kwietnia na Rynku Głównym w Krakowie

Konkurs Muzeum Krakowa

Targi Wielkanocne

Muzeum Krakowa już po raz szósty
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejsze drzewko emausowe. Nawiązuje ono do tradycyjnych
drzewek życia, które można było znaleźć w drugi dzień Świąt Wielkanocnych na straganach dorocznego kiermaszu odpustowego koło klasztoru
norbertanek na Zwierzyńcu.
Prace nawiązujące formą do tych
tradycyjnych drzewek, wykonane dowolną techniką i z dowolnych materiałów, można przynieść na skwer
przed klasztorem norbertanek na ul.
Kościuszki 88 w sobotę, 13 kwietnia,
w godzinach od 11.00 do 12.00. Prace będą oceniane w trzech kategoriach
wiekowych: dzieci (do 12 lat), młodzież (12–18 lat), dorośli (powyżej 18
lat) oraz całe rodziny. W tym roku po
raz pierwszy Muzeum Krakowa przyzna również nagrodę w kategorii tradycyjne drzewko życia, które powinno
być rzeźbione w drewnie, malowane,
z figurką ptaka na sprężynce. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie w Poniedziałek Wielkanocny,

22 kwietnia, o godz. 12.00. Szczegółowych informacji na temat konkursu
udzielają pracownicy Domu Zwierzynieckiego: e-mail: zwierzyniec@mhk.
pl, tel. 12 427 30 38.

Emaus najstarszy odpust w Polsce...

...i największy oraz najbarwniejszy
w Krakowie. Odbywa się na Zwierzyńcu
w Poniedziałek Wielkanocny. Nazwa nawiązuje do historii przytoczonej w Ewangelii przez św. Łukasza, kiedy to uczniowie Chrystusa szli do wsi Emaus i po
drodze spotkali Zmartwychwstałego, lecz
Go nie rozpoznali. Na pamiątkę tej ewangelicznej historii w Poniedziałek Wielkanocny odbywały się pielgrzymki do kościołów położonych poza miastem. W
Krakowie na tradycyjny odpust zaprasza
parafia Najświętszego Salwatora nieopodal klasztoru ss. Norbertanek na Zwierzyńcu, a Muzeum Krakowa w Domu
Zwierzynieckim organizuje Przystanek
Emaus, aby przypomnieć o zwyczajach
wielkanocnych, oryginalnych zabawkach
i tradycjach związanych z dorocznym odpustem.
(UMK, red)

KWIETNIOWY WEEKEND
BIEGOWY
 Mini Mini Cracovia Maraton – 27
kwietnia - Stadion Miejski im. Henryka
Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20
w Krakowie.
Dzieci w wieku od 3 do 12 lat będą mogły
spróbować swoich sił na czterech dystansach, w czterech kategoriach wiekowych.
W każdej z nich będą startować w grupach.
Trasy wyznaczone zostaną na terenie trawiastym Stadionu Miejskiego im.
Henryka Reymana (na pasie rozgrzewkowym przy murawie). Zapisy ruszyły.
 14. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego o Puchar RMF MAXXX
– 27 kwietnia - Błonia Krakowskie
Wiodąca wokół Błoń Krakowskich trasa biegu ma 4,2 km. Na pokonanie 1/10
dystansu maratońskiego uczestnicy będą mieli 45 minut. Start o godz. 13.00.
W Mini Cracovia Maraton mogą wziąć wszyscy, którzy do dnia 27 kwietnia
ukończą 13 lat.
 Bieg Nocny – 27 kwietnia – start i meta Rynek Główny w Krakowie
Trasa biegu ma 10 kilometrów – start o godz. 21.30. Przed startem na płycie
Rynku Głównego przewidziane są różne atrakcje – w tym m.in. pokazy laserowe.
 Cracovia Maraton na Rolkach – 27 kwietnia – Błonia Krakowskie
Dystans 42,195 km. Start godz. 9.00.
 18. PZU Cracovia Maraton – 28 kwietnia – start i meta Rynek Główny w Krakowie
Długość trasy 42,195 km. Rywalizacja odbędzie się na jednej pętli, a maratończycy zawitają też do Nowej Huty. Start godz. 9.00. Sportowcy z niepełnosprawnościami ścigający się na wózkach typu: hand bike, rim push i active
wheelchair ze względów bezpieczeństwa na trasę wyruszą 20 minut przed biegaczami. Oficjalne zakończenie godz. 15.20.
Więcej o imprezach biegowych na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej: www.zis.krakow.pl.

(UMK, red)
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Od 11 do 22 kwietnia na Rynku Głównym potrwają Targi Wielkanocne. Wydarzenie to już na stałe
wpisało się do kalendarza krakowskich atrakcji, które co roku przyciągają zarówno turystów, jak i mieszkańców Krakowa.
Tradycyjnie Targi Wielkanocne
zgromadzą na Rynku Głównym kilkudziesięciu wystawców: rzemieślników, garmażerów i wielu innych.
Udział zapowiedziało ok. 80 kupców.
W tegorocznej edycji prezentować się
będą również wystawcy z zagranicy,
m.in. z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier.
Poza punktami handlowymi i gastronomicznymi przewidziano także imprezy artystyczne, odbędzie się
prezentacja obrzędów wielkanocnych,
konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną, pokaz wielkanocnych stołów
regionalnych, w tym tradycyjny stół
wielkanocny, przy którym o godz.
12.00 zostaną poświęcone koszyczki
wielkanocne. W Lany Poniedziałek
pojawi się „Siuda Baba”, która będzie
smarować sadzą i szukać swoich następczyń.
Na targach będą również obecne stanowiska organizacji charytatywnych, takie jak Fundacja Pomoc

Krakowskiemu Hospicjum, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika”,
Polski Związek Głuchych, Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Dobrej Nadziei”, Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et
Spes”. Dochód ze sprzedaży produktów i ozdób świątecznych na tych stoiskach zasili skromne budżety wspomnianych instytucji.
Ważniejsze wydarzenia w ramach
targów:
• 13 kwietnia (sobota) godz. 12.00
- krakowski Rynek – uroczyste
otwarcie Targów Wielkanocnych
przez prezydenta Krakowa Jaceka Majchrowskiego. Przed otwarciem, o godz. 11.30 wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”.
W tym dniu będziemy też obchodzić Dzień Chorwacji.
• 14 kwietnia (niedziela) - POKAZ
PALM I OBRZĘDÓW WIELKANOCNYCH - Konkurs na
najpiękniejszą tradycyjną palmę
wielkanocną od godz. 10.00 (rozstrzygnięcie godz. 13.30). Wymarsz Korowodu spod Barbakanu
– godz. 11.15 Poświęcenie palm
przed kościołem św. Wojciecha –
godz. 11.45.

•

Od 15 do 18 kwietnia Krakowski
Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych zaprasza dzieci na
wielkanocne warsztaty plastyczne.
• 20 kwietnia (sobota) - PREZENTACJA WIELKANOCNYCH
STOŁÓW REGIONALNYCH
(godz. 10.00); POŚWIĘCENIE
KOSZYCZKÓW
WIELKANOCNYCH (godz. 12.00)
• 22 kwietnia (Lany Poniedziałek) godz. 14.00 – krakowski Rynek - TRADYCJE I OBRZĘDY
WIELKANOCNE: „Siuda Baba”
(mężczyzna przebrany za usmoloną kobietę, ubraną w podartą
spódnicę) będzie smarować sadzą
i szukać swoich następczyń. Towarzyszy jej Cygan. To jedna z małopolskich tradycji. Zgodnie z legendą, Siuda Baba była kapłanką
bogini Ledy. Pilnowała wiecznego
ognia. Swoją służbę pełniła przez
cały rok. Tylko raz, w poniedziałek
wielkanocny, mogła znaleźć swoją
następczynię. Szukała wtedy dziewicy, która nie mogła się wykupić
i zostawała Siudą Babą na kolejny
rok. Wykup, w postaci datku wrzuconego do garnuszka, można zastąpić buziakiem.
Przez cały okres trwania Targów
odbywać się będą pokazy twórczości
i rękodzieła ludowego zorganizowane
przez krakowski oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Więcej
informacji na www.kiermasze.com.pl
(UMK, red)

23 kwietnia na Kopcu Krakusa

Tradycyjne Święto Rękawki
Około 300 wojów i białek, starcie
dwóch wielkich armii, osada słowiańska i jarmark historyczny, czyli barwna i pełna przygód podróż w czasie do
wieków średnich. 23 kwietnia w godz.
11.30–18.00. Centrum Kultury Podgórza zaprasza na Tradycyjne Święto
Rękawki na Kopcu Krakusa w Krakowie. Podczas tegorocznych obchodów,
organizowanych pod hasłem „Zdrowia,
szczęścia. Niech się darzy…” uczestnicy
będą mogli zobaczyć nie tylko rekonstrukcje wydarzeń i zwyczajów sprzed
setek lat, ale również poznać tajniki wczesnośredniowiecznej medycyny
i nauk magicznych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Szacuje się, że tradycja odprawiania pogańskich obrzędów związanych
z nadejściem wiosny, do których nawiązuje Święto Rękawki, sięga wczesnego
średniowiecza (ok. VIII w.). Z czasem
charakter wydarzenia się zmieniał – odchodzono od kultywowania zwyczajów
zapoczątkowanych przez przodków
i świątecznej atmosfery. W połowie

Fot. Jan Graczyński

XX w. Rękawka kojarzona już była jedynie z festynem i jarmarczną atrakcją. W 2001 r. – z inicjatywy Centrum
Kultury Podgórza i drużyny Wojów
Wiślańskich KRAK – udało się powrócić do historycznych korzeni święta i przygotować rekonstrukcję wydarzeń sprzed wieków. Od tamtej pory, co
roku – we wtorek po Wielkanocy – pod

Kopcem Krakusa można przenieść się
w czasie i zobaczyć jak wyglądało życie
we wczesnośredniowiecznych osadach,
potyczki zbrojne wojów oraz tradycyjne
obrzędy odprawiane z okazji nadejścia
wiosny.
Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzenia na stronie:
www.ckpodgorza.pl.
(UMK, red)

REKLAMA W MIESIĘCZNIKU
tel./fax: 12 353-55-99, 501 585 591
e-mail: redakcja@kropka-gazeta.pl

Bieżące informacje
miejskie i z dzielnic

lubię to

kalendarz wydań na:
www.kropka-gazeta.pl
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Magazyn Dzielnicy VIII
Bodzów, Dębniki, Kobierzyn, Kostrze, Ludwinów, Podwawelskie, Podgórki Tynieckie, Pychowice, Ruczaj, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
ul. Praska 52, 30-322 Kraków, tel./fax 12 267 03 03, rada@dzielnica8.krakow.pl, www.dzielnica8.krakow.pl
Godziny przyjmowania mieszkańców: poniedziałek: 13.00–16.00; wtorek– piątek: 09.00–15.00
Już po raz szósty mieszkańcy Krakowa będą mogli czynnie zaangażować
się w zmienianie dzielnic i miasta z wykorzystaniem środków z miejskiej kasy.
W ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji osób
zgłaszających projekty, a później wybierających te najciekawsze w głosowaniu
jest łącznie 30 mln zł. W tym roku do
dyspozycji dzielnic będzie łącznie 20
mln zł, a na zadania ogólnomiejskie –
10 mln zł. Wysokość środków to jednak
nie jedyna zmiana, jaka zaszła w regulaminie budżetu obywatelskiego względem poprzednich lat.
Budżet obywatelski to narzędzie,
za pomocą którego mieszkańcy mogą
decydować, na co przeznaczyć części
miejskiego budżetu. W ramach wszystkich edycji budżetu obywatelskiego do
realizacji zostało wybranych 482 zadań
o charakterze dzielnicowym i ogólnomiejskim z poddanych pod głosowanie
2054 projektów.
- Pierwotnie w tym roku budżetu
obywatelskiego miało nie być, ale Rada
Budżetu Obywatelskiego zmieniła swoją decyzję. Powstał zatem nowy regulamin i harmonogram. Ostro zabraliśmy
się do pracy, by tę edycję uruchomić. Efekt
jest taki, że projekty będzie można składać w maju, a głosować jesienią. To bardzo napięty terminarz i żeby wszystko się
udało tych terminów musimy dotrzymać.
Ostrożnie podchodzimy zwłaszcza do
tego ostatniego – 23 października, kiedy
mamy poznać wyniki głosowania internetowego i tradycyjnego, ale mam nadzieję,
że wszystko pójdzie zgodnie z planem –

Budżet obywatelski

Nowe zasady i terminy

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

mówił Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. społecznych i komunalnych. – Od pięciu lat wspólnie uczymy
się, jak poprzez budżet obywatelski zaspokoić potrzeby społeczności lokalnych, dzielnic, a w szerszym ujęciu również miasta.
Nie chodzi jednak tylko o realizację poszczególnych zadań, ale przede wszystkim
o nowe możliwości dialogu z krakowianami i włączenie mieszkańców w proces decydowania o tym, na co przeznaczyć środki
publiczne.
W tym roku w regulaminie budżetu obywatelskiego zaszło wiele zmian.
Po pierwsze – terminy. Od 1 do 31

maja będzie można złożyć wniosek,
a głosowanie zaplanowano w dniach
28 września – 7 października. Głosowanie jesienią – a nie jak do tej pory
w czerwcu – ma spowodować, że więcej osób będzie miało szansę wesprzeć
najciekawsze inicjatywy swoim głosem.
Po drugie, zniesiono kryterium wieku.
Zarówno wnioskodawcy, jak i głosujący muszą tylko mieszkać w Krakowie
– przy poprzednich edycjach obowiązywała zasada, że osoby te ukończyły 16
lat. Kolejna zmiana ucieszy tych, którzy
chcą złożyć propozycje zadania dzielnicowego poza miejscem swojego za-

mieszkania – od tego roku będzie taka
możliwość.
Miasto chce zachęcać do aktywnego włączenia się w ideę budżetu obywatelskiego. Od 15 kwietnia do 16 maja
odbędzie się seria spotkań i warsztatów dla mieszkańców, a dniach 28-30
maja – maratony pisania projektów. Do
12 kwietnia każdy, kto chciałby aktywnie włączyć się w tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego i działać na jego
rzecz, może zgłosić swoją kandydaturę
do roli jego ambasadora. Poszukiwani
są zarówno dorośli, jak i młodsi krakowianie.
Do końca maja trwać będzie kampania informacyjna w mediach i przestrzeni miejskiej. Citylighty, billboardy,
plakaty i ulotki będą przypominać o nowych terminach składania wniosków.
Zostanie przygotowana także specjalna broszura i wystawy ze zdjęciami najciekawszych realizacji z poprzednich
edycji. Po mieście kursuje już specjalnie
oklejony tramwaj, a spot akcji można już
zobaczyć na ekranach pojazdów MPK.
Podczas jesiennego głosowania zaplanowano także niespodziankę – 100 tabletów, które trafią do wybranych szczęśliwców głosujących tradycyjnie i przez
internet.
Wszystkie informacje o budżecie
obywatelskim na bieżąco będą pojawiać
się na stronie internetowej budzet.
krakow.pl.

Harmonogram budżetu
obywatelskiego:
•

kwiecień – spotkania z mieszkańcami (warsztaty, konsultacje)

•
•
•
•
•
•
•
•

1-31 maja – składanie propozycji
zadań
do 13 sierpnia – ocena formalno
-prawna
19 sierpnia – ogłoszenie wyników
oceny formalno-prawnej
20-26 sierpnia – składnie protestów
29 sierpnia – 3 września – rozpatrywanie protestów
10 września – ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie
28 września – 7 października – głosowanie
23 października – ogłoszenie wyników

Wybrane spotkania konsultacyjne
(inne lokalizacje i terminy na budzet.
krakow.pl):
•
•
•
•

15 kwietnia godz. 18.00 – Centrum
Obywatelskie ul. Reymonta 20
18 kwietnia godz. 18.00 – Ośrodek
Ruczaj, ul. Rostworowskiego 13
(Dzielnica VIII Dębniki)
24 kwietnia godz. 18.00 – Centrum
Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13
16 maja godz. 18.00 – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (MCD),
ul. Bracka 10

Maratony pisania projektów:
•

•
•

28 maja godz. 17–20 – Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia, os.
Centrum C 10
29 maja godz. 17–20 – Centrum
Obywatelskie, ul. Reymonta 20
30 maja godz. 17–20 – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (MCD),
ul. Bracka 10.
(UMK, red)

I Kiermasz Ogrodniczy dla Działkowców i Sympatyków ROD

Zarząd Zieleni Miejskiej nie będzie sadził brzóz

Kolejna edycja planowana za rok

Kraków ma być przyjazny alergikom

30 marca br. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Dębniki po raz
pierwszy zorganizowano kiermasz ogrodniczy.
- Postanowiliśmy zorganizować kiermasz wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na sadzonki roślin owocowych. Nie bez powodu nazwany został też ogrodniczym dla działkowców i sympatyków ROD. Ma to podkreślać naszą inicjatywę
otwierania ogrodów dla mieszkańców miasta – mówi Ewa Błachut, prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dębniki”.
Piękna pogoda ułatwiła zrealizowanie celu. Hodowcy i handlowcy prezentowali swoje rośliny, nawozy i inne artykuły przydatne w ogrodnictwie. Ciekawostką było propagowanie hodowli pszczoły murarki cenionej ze względu na
zapylanie roślin.
W ramach kiermaszu odbyły się też wykłady o tematyce ogrodniczej, hortiterapii oraz pokaz wiosennego cięcia drzew i krzewów.
- Przedsięwzięcie zyskało uznanie, z tego też względu Zarząd ROD „Dębniki”
powziął decyzję o cyklicznym organizowaniu Kiermaszu – informuje Ewa Błachut
i zachęca do wzięcia w nim udziału za rok.
Przypomnijmy, ogród powstał w 1933 roku ramach pomocowych programów dla bezrobotnych, przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Biura Funduszu Pracy na ówczesnych nieużytkach obejmujących doły pocegielniane, stawy,
moczary i bajora stopniowo zasypywane popiołami i śmieciami z miasta. Jest
najstarszym ogrodem w Krakowie. W zeszłym roku obchodził jubileusz 85-lecie istnienia. Ogród Dębniki jest terenem otwartym, a to oznacza, że każdy
może tu pospacerować, odetchnąć świeżym powietrzem, nacieszyć oko pięknem
zieleni i kolorowych kwiatów.
Więcej o ogrodzie na www.rod-debniki.pl.
(red)

Fot. red.

Fot. pixabay.com

Fot. S. Czyżowski, J. Sugier

Zarząd Zieleni Miejskiej nie będzie sadził w Krakowie brzóz. Jednostka zrezygnowała z nasadzeń tych
drzew w parkach, przy placach zabaw
czy szkołach. Zgodnie z badaniami naukowymi brzoza jest w czołówce najbardziej uczulających drzew w mieście.

– Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości tego gatunku drzewa i z tego powodu
wyeliminowaliśmy go z nasadzeń zastępując go drzewami bezpieczniejszymi dla
alergików – informuje Łukasz Pawlik,
zastępca dyrektora ZZM ds. zieleni.
(UMK, red)
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Obowiązują od 1 kwietnia

Nowe zasady segregacji odpadów w Krakowie
Od 1 kwietnia br. w Krakowie obowiązują nowe zasady segregacji odpadów. Wynika to z konieczności dostosowania się do przepisów Unii Europejskiej, a także
z potrzeby ujednolicenia zasad segregacji na terenie całego kraju. Właściwe gospodarowanie odpadami wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Jak należy segregować śmieci:
• plastikowe
• opakowania

z papieru,
kartonu
• torby i worki papierowe
• gazety i czasopisma
• katalogi i ulotki
• papier biurowy
• zeszyty i książki
• papier pakowy

• szklane

butelki i słoiki
po napojach i żywności
• szklane opakowania po
kosmetykach (jeżeli nie
są wykonane z trwale
połączonych kilku
surowców)

• zatłuszczony

papier
folie
• zużyte ręczniki i papierowe chusteczki
• papier lakierowany i powleczony folią
• art. higieniczne (np. pieluchy)
• szkło stołowe
• ceramika, porcelana, kryształy
• szkło żaroodporne
• lustra
• mięso, kości i ości
• zabrudzone

butelki
i opakowania po żywności
• plastikowe worki,
reklamówki
• opakowania po środkach
czystości
• opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po napojach)
• metalowe puszki
• drobny złom żelazny
• styropian (niebudowlany)

• odpadki

warzywne
i owocowe (obierki itp.)
• resztki jedzenia (bez mięsa
i kości)
• fusy po kawie i herbacie

Do 30 czerwca 2022 roku
dopuszczalne jest stosowanie
pojemników na odpady
zmieszane w innych kolorach.
Więcej informacji na stronie
internetowej:
www.mpo.krakow.pl

Mieszkańcy muszą pamiętać, że do żadnego z wymienionych wcześniej pojemników nie można wrzucać odpadów niebezpiecznych – czyli np. baterii, żarówek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych lekarstw, odpadów budowlanych, resztek farb, lakierów, opakowań po smarach i olejach silnikowych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie zapewnia mieszkańcom miasta możliwość bezpiecznego pozbywania się takich odpadów między innymi
poprzez usługę „Elektrobrygada na telefon”, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czy też „Krakowskie ekopudełka”.

(UMK, MPO, red)

INFOLINA
801 084 084
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Magazyn Gminy Skawina
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina, tel. 12 277 01 00; 12 277 01 01, fax: 12 277 01 10
e-mail: urzad@um.skawina.net, www.gminaskawina.pl
www.facebook.com/lubieSkawine

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek: 8.00–17.00,
wtorek–czwartek: 7.30–15.30
Znak może być stosowany również w wersji:
piątek: 7.30–14.30
bez hasła, oraz bez hasła i podpisu.

Tylko
w sytuacjach
wyjątkowych gdy nie
Magazyn redagowany przy wykorzystaniu informacji otrzymanych od Urzędu
Miasta
i Gminy w Skawinie
można zastosować wersji podstawowej znaku
dopuszczalne jest użycie opcji z liternictwem
eSkawina – pobierz aplikację

Urząd Miasta i Gminy
Urząd poinformuje Cię pierwszy
w Skawinie
po prawej stronie.

2
znaku
→ Wersje
2 maja będzie nieczynny

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 2.2019 Burmistrza Miasta
i Gminy Skawina z dnia 28 marca 2019 r., we czwartek 2 maja br. Urząd Miasta
i Gminy w Skawinie będzie nieczynny. W zamian za ten dzień będzie otwarty w sobotę 25 maja br. w godzinach od 7.30 do 15.30.

→ Wprowadza nagrywanie rozmów telefonicznych

Od 10 kwietnia br., dla celów bezpieczeństwa oraz podniesienia jakości obsługi
interesantów, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie wprowadza system nagrywania
przychodzących rozmów telefonicznych. Z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych można zapoznać się na www.gminaskawina.pl.
(UMiG)

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina
tel. (12) 256-95-60, www. ckis.pl






13 kwietnia:
- WYCIECZKA GÓRSKA: Krokusy w Tatrach – wyjazd ze Skawiny godz. 6.30. Trasa: Kiry – Przysłop Miętusi – Dolina Małej Łąki
– Przełęcz w Grzybowcu – Dolina
Strążyska – Zakopane. Czas przejścia ok. 6 godzin, powrót przewidziany na godz. 19.00. Informacje
o zapisach na www.ckis.pl w zakładce „Turystyka”.
- Wycieczka do Europejskiego
Centrum Bajki w Pacanowie i Pałacu w Kurozwękach – wyjazd ze
Skawiny godz. 8.00. W programie:
multimedialna ekspozycja „Bajkowy
Świat”, warsztaty „Jak to działa” i seans filmowy (Pacanów) oraz zwiedzanie pałacu z lochami i przejazd
wozem westernowym po zagrodzie
z bizonami (Kurozwęki). Powrót zaplanowany na godz. 19.00. Informacje o zapisach: www.ckis.pl.
14 kwietnia godz. 19.00 – Hala
Widowiskowo-Sportowa CKiS
(Skawina, ul. Konstytucji 3 Maja 4)
Kabaret Skeczów Męczących. Bilety wyłącznie w sprzedaży internetowej na www.kabaretowebilety.pl.
26 kwietnia godz. 18.00 – Pałacyk
„Sokół” (Skawina, ul. Mickiewicza 7)
Skawińska Akademia Wiedzy
i Umiejętności: „Rowerem do Ira-







nu”. O wyprawie grupy Big Heart
Bike opowiedzą Sonia Krystoń,
Monika Spisak, Łukasz Proksa
i Łukasz Krusz. Wstęp wolny.
27 kwietnia:
- Skawiński Turniej Crossmintona STARS Cup 2019, 100 pt.
Tour nament/Crossminton®
STARS Poland 2019 (Hala Widowiskowo-Sportowa CKiS w Skawinie, ul. Konstytucji 3 Maja 4). Speedersi w singlowych kategoriach
juniorskich i seniorskich walczyć
będą o max 100 punktów do rankingu Crossminton® STARS 2019.
- godz. 18.00 (Pałacyk „Sokół”
w Skawinie, ul. Mickiewicza 7)
– Teatr Maska: „Kto nie ma, nie
płaci”. Sztuka Dario Fo w reżyserii Andrzeja Morawy. Wstęp wolny,
obowiązuje rezerwacja miejsc.
3 maja od godz. 13.30 – Park Miejski w Skawinie (amfiteatr przy Pałacyku „Sokół”)
MAJÓWKA Z CENTRUM. Prezentacje artystyczne, gry i zabawy
dla całych rodzin.
12 maja
XVII Bieg Skawiński. Cykliczna
impreza biegowa z Biegiem Głównym na dystansie 10 km, Biegiem
na Rolkach na dystansie 9 km oraz
biegami dla dzieci i młodzieży.

Chcesz wiedzieć pierwszy o planowanych utrudnieniach, zamknięciach
i remontach, zmianach w stawkach
opłat, zagrożeniach, akcjach i wydarzeniach na terenie Gminy Skawina?
A może chcesz zgłosić dziurę w drodze, przewróconą tablicę czy uszkodzony przystanek? Chcesz być na bieżąco informowany – pobierz aplikację
eSkawina.
Aplikacja dostępna jest na platformę Android oraz IOS. W razie wystąpienia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu poinformuj Urząd Miasta
i Gminy w Skawinie wysyłając maila na
adres: urzad@um.skawina.net.
Aplikacja może pracować w dwóch
trybach:
– Anonimowym – umożliwiającym
otrzymywanie tylko wiadomości
na urządzenia mobilne.
– Rejestrowanym – daje możliwość
uaktywnienia innych kanałów komunikacji tj. bramki SMS, poczty
elektronicznej czy też skrytek na
Elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej ePUAP.

W trybie rejestrowanym jest możliwe zgłaszanie spraw wymagających
interwencji wraz ze zdjęciem. Widzisz, że lampa oświetleniowa nie
świeci czy zapadł się chodnik, znak
drogowy jest zarośnięty lub uszkodzony to ten tryb umożliwi szybkie
przekazanie sprawy do wydziałów
merytorycznych.
Rejestracja użytkownika odbywa
się poprzez wypełnienie formularza (do
pobrania na www.gminaskawina.pl)
i potwierdzenie danych w nim zawartych na dzienniku podawczym (ul. Rynek 14) lub przez formularz dostępny
na ePUAP o nazwie „Rejestracja adresu e-mail w Systemie Powiadamiania”.
Drugi sposób rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Dostępny jest
jednak tylko dla osób posiadających
profil zaufany. Po akceptacji rejestracji
użytkownik otrzymuje specjalny kod
walidacyjny do wpisania do urządzenia,
na którym zainstalowana jest aplikacja
eSkawina.
W ramach projektu pn.: „Budowa systemu przyjaznych, efektywnych

i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina”, dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, aktualnie
wdrażane są:
– eSkawina – aplikacja mobilna służąca do komunikacji z mieszkańcami;
– konsultacje.gminaskawina.pl
– system umożliwiający przeprowadzenie konsultacji społecznych
oraz dialogu społecznego;
– portal.gminaskawina.pl – portal interesanta, na którym będzie
można uzyskać pełne informacje
o zobowiązaniach podatkowych,
rachunkach za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz uiszczenie związanych z tym opłat online.
Pojawiły się również nowe e-usługi,
w ramach ePUAP, zintegrowane z systemami teleinformatycznymi Urzędu.
Na dzienniku podawczym funkcjonuje też Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego.
(UMiG)

Utrudnienia mają potrwać do 19 kwietnia

Częściowe zamknięcie obwodnicy Skawiny
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie informuje, że w dniach 1-19 kwietnia br.
zamknięty będzie odcinek obwodnicy
Skawiny w rejonie skrzyżowania z ulicami St. Chmielka i płk. A. Hałacińskiego. Prace odbywają się w dwóch
etapach. Pierwszy wprowadzono
między 1 a 8 kwietnia (zamknięto obwodnicę od ulicy Tynieckiej do
skrzyżowania z ulicą Chmielka i Hałacińskiego). Początek drugiego etapu
planowany jest 9 kwietnia br. Zakłada
on zamknięcie obwodnicy od skrzyżowania z ulicami Chmielka i Hałacińskiego do ulicy Szwedzkiej. Utrudnienia przewidywane są do 19 kwietnia.
W tym celu wprowadzono tymczasową organizację ruchu, co wiąże

się z częściowym zamknięciem obwodnicy Skawiny. Zostanie jedynie
utrzymany dojazd do przyległych
firm. Wszyscy zainteresowani, w razie wątpliwości i pytań, proszeni są
o kontakt z przedstawicielem wykonawcy inwestycji firmą Strabag
Infrastruktura Południe Sp. z o.o. –
Piotr Przesławski tel.: 787 929 139.
Przypomnijmy, firma w ramach
całości kontraktu ma wykonać:
– przebudowę, budowę lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej
z drogą,
– przebudowę istniejącej drogi
gminnej do parametrów drogi
krajowej klasy GP wraz z wymianą uszkodzonych krawężników,

– budowę dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania
ulic: Hałacińskiego i Stanisława
Chmielka,
– budowę ronda na skrzyżowaniu
ulic: Hałacińskiego i Stanisława
Chmielka,
– przebudowę ekranu akustycznego w rejonie skrzyżowania
ulic: Hałacińskiego i Stanisława
Chmielka,
– budowę ciągu pieszo- rowerowego i kanału technologicznego,
– przebudowę lub budowę zjazdów
zapewniających dostęp do terenów przyległych,
– oznakowanie drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
(GDDKiA)

W podziękowaniu za wypełnienie ankiety

Odbierz bon na kawę i ciastko
Trwa inwentaryzacja źródeł ciepła, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii w budynkach na terenie naszej gminy. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
zwraca się do mieszkańców o pomoc poprzez wypełnienie ankiety, także on-line. Informacje o stanie budynków zostaną wykorzystane wyłącznie do tworzenia nowych
form wsparcia doradczego, jak i finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące
możliwości wypełnienia ankiety, dostępne są na stronie www.gminaskawina.pl. Na
tych, którzy wypełnią formularz czekają upominki m.in. vouchery na kawę i ciastko.
Dodatkowych informacji udziela: Wydział Ochrony Powietrza, ul. Rynek 12
(wejście od ul. Krzywej), tel.: 12 277 01 67.
(UMiG)

www.kropka-gazeta.pl
Jaja, jako bogate źródło substancji
odżywczych są podstawą wielu potraw.
W Polsce najczęściej spożywa się jaja
kurze, a także kacze, gęsie i przepiórcze, wzrasta też popularność jaj strusich.
Rybie zwane ikrą (kawior) uważane są
za wyrafinowany przysmak. We Francji np. jada się także Caviar d’Escargots,
czyli ikrę ślimaków.
Jajko to prawdziwy żywieniowy
skarb, a najnowsze badania odkrywają
ich cenne właściwości i prozdrowotny
wpływ na organizm człowieka.

Super foods

Profesor Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Nauk o Żywności), który
od lat bada kurze jaja, od lat też udowadnia, że są najdoskonalszym produktem natury – swoistą kapsułą życia.
W jaju zawarte są wszystkie składniki niezbędne do wytworzenia życia,
wszystko czego potrzebuje zarodek, by
przeistoczyć się w zdrowe i silne pisklę.
Jajo jest wyjątkowo bogate w składniki konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu: aminokwasy,
minerały, witaminy z grupy B (szczególnie B12 i ryboflawina), witaminy A,
D, E, żelazo, pełnowartościowe białko
(żółtko zawiera go więcej niż białko)
i fosfolipidy. Jednym z sukcesów badaczy pracujących w zespole profesora
Trziszka było odkrycie nowego kompleksu białkowego w żółtku jaja, który
został nazwany yolkiną (z ang. yolk –
żółtko). Badania na myszach wykazały, że powstrzymuje ona obumieranie
komórek nerwowych, a więc może to
być w przyszłości szansa dla chorych na
Alzheimera i inne choroby neurodegeneracyjne.
Według Światowej Organizacji
Zdrowia należy spożywać do 10 jaj tygodniowo (1-2 dziennie). Są szczególnie zalecane na śniadanie, ponieważ
stabilizują poziom cukru we krwi. Zachowując się, jak kapsułki o przedłużonym działaniu, podtrzymują jego stały
poziom. Jest to szczególnie ważne dla
dzieci w wieku szkolnym i działa wspomagająco na uczenie się podczas porannych godzin lekcyjnych.

Cholesterol nie taki straszny

Brytyjscy naukowcy obalili powszechne przekonanie, jakoby codzienne spożywanie jaj prowadziło
do podwyższenia poziomu cholesterolu i chorób serca. Zawarty
w jajach cholesterol ma jedynie niewielki i klinicznie nieistotny wpływ na jego poziom
we krwi. I choć nadal istnieją
kontrowersje co do zawartości
cholesterolu (jedno jajko kurze
dostarcza naszemu organizmowi ponad 200 mg tego składnika,
gdzie norma dla osoby dorosłej wy-

Zdrowo i ekologicznie, czyli wiem co jem

Zdrowie ukryte w skorupce
Klasa jakości A – jaja świeże –
przeznaczone do sprzedaży detalicznej (do konsumpcji w gospodarstwie
domowym) powinny posiadać odpowiednie oznakowanie.

■

kod weterynaryjnego numeru
identyfikacyjnego (8 cyfr):
- kod województwa (dwie cyfry)

Czy wiesz, że…
Na skorupkach mogą znajdować się bakterie, np. salmonella.
Żeby się przed nią uchronić trzeba starannie umyć jaja. Należy
to jednak zrobić to bezpośrednio
przed gotowaniem. Wcześniejsze
umycie jaj np. przed włożeniem
do lodówki pozbawia je naturalnej osłony. W skorupce są mikrootworki, którymi – po umyciu jaja
– bakterie mogłyby się przedostawać do środka.
Nie gotuj jaj dłużej niż 10 minut. Podczas zbyt długiego gotowania wokół żółtka tworzy się
ciemna obwódka, a samo jajko zaczyna nieprzyjemnie pachnieć. To
siarkowodór. Takie jajko na pewno
nie jest już zdrowe.
nosi 300 mg na dzień), to należy jednak
podkreślić, że cholesterol
jest niezbędny do
prawidłowego

Sprawdź czy jajko jest świeże
Zrób prosty test: włóż jajko
do garnuszka z osoloną wodą. Jeśli leży poziomo, jest świeże. Gdy
ustawia się pionowo, to znaczy, że
ma już 2–3 tygodnie. Jeżeli zaś wypływa na powierzchnię, jest stare.
Dlaczego? Długo przechowywane
jajko traci wodę, a wtedy powiększa się jego komora powietrzna.
Takie jajko unosi się nad dnem.
Wyrzuć je!

funkcjonowania organizmu. Stanowi
on składnik potrzebny do syntezy wielu ważnych biologicznie czynnych cząsteczek, tj.: hormonów płciowych, witaminy D3 i jej metabolitów, glikozydów
nasercowych oraz kwasów żółciowych.
Jego obecność w błonach komórek nerwowych mózgu ma duże znaczenie dla
funkcjonowania synaps. Istnieją też
doniesienia, że odgrywa on dużą rolę
w działaniu systemu odpornościowego.

Nietypowe przysmaki
Stuletnie jajo, chiń. pídàn

To przysmak towarzyszący chińskiej kulturze od lat. Jaja (zwykle kacze)
poddaje się przez kilka tygodni (około stu dni) fermentacji w mieszaninie
wapna, słomy ryżowej i naparu herbaty w szczelnie zamkniętym pojemniku.
Po całym procesie białko robi się brązowe lub czarne i nabiera galaretowatej
konsystencji, żółtko natomiast nabiera barwy brązowozielonej. Tak przygotowane jajka podaje się jako zimną zakąskę z sosem sojowym, octem winnym
lub imbirem. Koneserzy przechowują je nieraz po kilka, kilkanaście, a nawet
więcej lat, uznając, że im starsze, tym są bardziej smaczne. Jajka te używane są
również w chińskiej medycynie jako dieta dla chorych. Wtedy ich przygotowanie trwa krócej, a wrzuca się je do słonej wody wymieszanej z gliną i sadzą.

OZNAKOWANIE JAJ KURZYCH

Na skorupce powinien
znajdować się:
■ kod systemu hodowli:
0 – jaja z produkcji ekologicznej
z certyfikowanych
gospodarstw
1 – jaja z chowu na wolnym
wybiegu
2 – jaja z chowu ściółkowego
3 – jaja z chowu klatkowego
■ kod państwa w której zarejestrowany jest zakład (np. PL dla
Polski)
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Zdrowie i Uroda

Herbaciane jajo, czyli chińskie jajka marmurkowe chá yè dàn

-

kod powiatu (dwie cyfry)
kod zakresu działalności
(dwie cyfry)
kod firmy w danym powiecie
(dwie cyfry)

W klasie A wyróżnia się
4 kategorie wagowe:
XL – bardzo duże, o masie powyżej
73 g,
L – duże, o masie od 63 g do 73 g
M – średnie, o masie od 53 g do 63 g
S – małe, o masie poniżej 53 g
Prof. Trziszka zachęca do jedzenia
jaj, najlepiej na miękko, ze ściętym białkiem. – Dwa jaja dziennie każdemu dobrze zrobią. Ja sam jem codziennie trzy
jaja i bardzo dobrze się czuję, a cholesterol
mam w normie – podkreśla.

Jajo, jako symbol

To jeden z najstarszych i najbardziej
popularnych symboli, zarówno w wierzeniach, jak i religiach wielu kultur.
W wyobrażeniach wielu ludów pierwotnych wszechświat był monstrualnym jajem. Jajo pojawia się również
w mitach śródziemnomorskich, oznaczając nieboskłon. Używane w magii
leczniczej i oczyszczającej uwalniało
swą mocą siły witalne. Umieszczane
w grobowcach egipskich i rzymskich
było znakiem i nadzieją na powrót do
życia.
Z kultury ludowej, w której jajko
pełniło rolę talizmanu zabezpieczającego przed złem lub zaklinacza dobrego, symbolu zdrowia i życia, miłości i płodności wyrósł zwyczaj
święcenia wielkanocnych
pisanek. Dzielenie się
jajkiem podczas śniadania
wielkanocnego ma odniesienie do wigilijnego
opłatka. Również
w kulturze chrześcijańskiej, zwłaszcza w prawosławiu,
w Niedzielę Wielkanocną przy grobach
składano pisanki, dzieląc się w ten sposób z przodkami radością ze zmartwychwstania Chrystusa. W prawosławiu na Białorusi dzień
ten nazywa się Radaunica i przypada
na wtorek po drugiej niedzieli wielkanocnej.
Na Słowiańszczyźnie wierzono, że
święcone jajko ma moc oczyszczającą,
dlatego toczno je po chorym człowieku lub zwierzęciu mając nadzieję, że
zabierze chorobę. Rozsypywano też
zgniecione skorupki wokół domu, by
zapewnić mu ochronę i zakopywano
w narożnikach, żeby zwiększyć urodzaj.

To jaja gotowane na twardo. Proces trwa około godzinę, a w trakcie kruszona jest (bez odrywania) skorupka, a do wody dodawane są przyprawy –
głównie herbata, anyż gwiaździsty, kminek, sól. Jaja pozostawia się w wywarze do wystygnięcia, po czym obiera ze skorupek.

Jaja kiszone

Jaja na twardo po dokładnym pokruszeniu skorupki (bez jej odrywania)
gotowane są w osolonej wodzie z dużą ilością kminku, a następnie przełożone do naczynia szklanego lub kamionkowego odstawione na kilka tygodni do
ukiszenia. Są popularną w kuchni berlińskiej zakąską do piwa.

Kury dostawały do jedzenia zgniecione skorupki, aby dobrze się niosły i nie
gubiły jaj.

Które jajka wybrać?

Gdy kupujemy jajka, zwracajmy
uwagę na ich pochodzenie i sposób hodowli kur niosek:
Barwa skorupek jaj nie ma znaczenia na wartości ich odżywcze, nie ma też
wpływu na ich jakość i zależy od rasy
kury, która je zniosła.
(Biovert, red)

MASAŻE
W DOMU KLIENTA
♦ leczniczy
♦ sportowy
♦ relaksacyjny
♦ drenaż limfatyczny
♦ zabiegi z fizykoterapii (od czerwca)

DŁUGOLETNIE
DOŚWIADCZENIE
nr licencji 32153

 501 766 456

ZRÓB ZAKUPY ONLINE NA BIOVERT.PL

8

kwiecień 2019
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
Seneka Młodszy (4 p.n.e. – 65 r. n.e.) – retor, pisarz, poeta, filozof rzymski
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POZIOMO:
2) wawelski potwór
4) krótki film muzyczny, teledysk
7) bezogonowy płaz
8) krótki u pudla
9) gruby sznur
5
11)
szereg powtarzanych czynności
17
13) pracuje w kuźni
15) wieloczynnościowy w kuchni
18) ofensywne zagranie tenisowe
12
19) dawna srebrna moneta
20) słynny serialowy zbójnik
24) uczestnik świata wirtualnego,
występuje np. w grach
komputerowych
27) boli podczas anginy
30) burzowy na deszczówkę
31) niejedna na trasie slalomu
32) Czarny Ląd
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Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie – nazwę jednej z atrakcji w Parku Wodnym
Polub „Kropkę” na facebook.com/kropkagazeta
oraz do 17 kwietnia br. prześlij rozwiązanie na adres: redakcja@kropka-gazeta.pl.
W temacie wpisz: KRZYŻÓWKA, a w mailu podaj rozwiązanie oraz swoje dane*.

Do wygrania 2-godzinne bilety do PARKU WODNEGO w Krakowie
Informacja o wygranej na facebook.com/kropkagazeta oraz www.kropka-gazeta.pl
*przesłanie rozwiązania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu

PIONOWO:
1) strusie lub kurze
2) operacyjna w szpitalu
3) koreańska marka samochodu
4) ciepłe przykrycie
5) rodzaj sportowej koszulki
6) Eugeniusz, przedwojenny aktor
10) złudzenie, urojenie
12) w nią zeszyt do matematyki
13) broń Wilhelma Tella
14) figura szachowa
16) auto Formuły 1
17) okres godowy ryb
21) biblijny statek
22) nad parapetem
23) ruchoma w kompasie
25) niebezpieczny w rzece
26) część dzieła literackiego
28) osobiste konto w banku
29) porcja płynu w ustach

EKSPOZYCJA 1600 m2

WIZUALIZACJA
3D GRATIS

www.vivasanit.pl

SALON ŁAZIENEK I WYPOSAŻENIA DOMU

SKAWINA ul. TOROWA 16c, tel. 12 276-63-33
pn.–pt 0.00–17.00 sob. 8.30–13.30

