
tarnow.naszemiasto.pl | czwartek, 16maja 2013a1facebook.com/naszemiastopl

fa
c
e
b
o
o
k
.c
o
m
/n
a
sz
e
m
ia
st
o
p
l

TARNÓW

Twoja bezpłatna gazeta

Czwartek, 16 maja 2013 | Rok II | Nr 36 (63) | tarnow.naszemiasto.pl

REKLAMA 2194666/01

DRZWI-OKNA-PODŁOGI

TEL. 14 62 96 100
www.dommax.pl

Tarnów,
ul. Kochanowskiego 41

POMIAR-DOSTAWA
-MONTAŻ

NOWE

KOLEKCJE

I WZORY!!!

DRZWI-OKNA-PODŁOGI

OddziśdoniedzieliSzpitalWojewódzkiim.
św.ŁukaszawTarnowieorganizujeakcję
bezpłatnychbadańdiagnostycznych.Oka-
zjąjestobchodzonywtymrokujubileusz20-
leciaistnieniaplacówki.

Jużodpoczątkurokuszpitalregularnie
organizujedniotwarteoddziałów,wykłady,
spotkanianaukoweorazbadaniaprofilak-
tyczne.Nanajbliższyczwartekipiątekzapla-
nowanokonferencjęnaukowąpoświęconą
diagnostycelaboratoryjnej. –Niezawszepa-
miętamy,żeprofilaktykazmniejszaszanse
zachorowanianawielegroźnychschorzeń.
Przeciwdziałapowstaniuchoroby,aleijej
rozwojowi –podkreślająlekarze.

Wramachkolejnejakcjiszpitaloferuje
darmowebadaniakrwipodkątem-profilu
lipidowego(oznaczeniecholesteroluwcelu
ocenyryzykarozwojumiażdżycy),glukozy
(profilaktykacukrzycy),morfologiikrwi
(wstępnadiagnostykaniedoborówodpor-
ności,stanówzapalnych,niedokrwistości).
Badaniaprowadzonebędąod16do19ma-
jawCentralnymPunkciePobrań–budynek
D,Ipiętro,pok.nr4,wgodzinachod7do10.

Pacjenciprzyjmowanibędąwkolejności
zgłoszeń.Lekarzezalecają,byzaintereso-
wanizgłaszalisięwCentralnymPunkciePo-
brańnaczczo,po10-12godzinachodostat-
niegoposiłku.Tozapobiegniebłędnejinter-
pretacjiwynikówbadańlaboratoryjnych.
DziałDiagnostyki20-leciedziałalnościob-
chodziwcześniejniżcałyszpital.Gotowy
dopracybyłnatrzymiesiąceprzed otwar-
ciemplacówki.

Równieżdziś wregionieruszyła akcja
bezpłatnychbadań„Pokonajubyteksłuchu”.
Odponiedziałku„słuchobus”będziepodró-
żowałpopowiecietarnowskim.Wponie-
działekbadaniaodbędąsięprzedCentrum
HandlowymŚwitwTarnowie,wewtorek
naparkinguprzyCentrumSztukiMościce,
wśrodęnazakliczyńskimrynku,awczwar-
teknaplacuprzywojnickimDomuGrodz-
kim.Specjaliściczekająnapacjentówwgodz.
9-14.Pacjenciwięcejinformacjinatemat
przedsięwzięciamogąuzyskaćpodnrtel.81
5349797.A

Bezpłatnebadaniazokazji
jubileuszuszpitala
/Profilaktyka.MieszkańcyTarnowamogąsięprzebadaćzadarmo,bezpłatne
badaniaprofilaktyczneodbywająsię teżwregionie tarnowskim

/Nieruchomości .

Odbiórmieszkania
oddewelopera–oczym
wartopamiętać

a Każdy,ktokupujenowe
mieszkanie,najpierwmusi je
odebrać.Niestety, częstosięzdarza,
żepodwpływememocjikupujący
zapominająo sprawdzeniuścian
i instalacji.Podpowiadamy,naco
wartoszczególniezwrócićuwagę.
Naoglądanienowegomieszkania
najlepiejprzeznaczyćkilkagodzin
wciągudnia.Niepowinnosię robić
tegogdy jest ciemno.
ASTR.6
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/Zdrowie.
CentrumZdrowia
Tuchóworgani-
zujęAkademię
ZdrowiaASTR.4

Odponiedziałku słuchobuspojawi sięwpowiecie tarnowskim
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Łukasz Jaje
l.jaje@gk.pl
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60SEKUND
Kraj i świat z „Gazetą Krakowską“

Jeszcze170lattemu,jeżeliktoś
chciałnastarośćmiećcojeść
igdziemieszkać,płodziłdzieci

idbałonie.Toonebyłybowiem
gwarancjąjegodalszegożycia.Sy-
stemtenwwielukrajachdziała
sprawniedodzisiaj.Jegopowolny
demontażrozpoczętowEuropie.
Politycyobiecali,żejakobywatele
będąimoddawaćczęśćswoichdo-
chodów,tonastarośćoniimjeodda-
dzą.Bezwiększychkomplikacjiuda-
wałoimsięspełnićobietnicędopóki
przestrzegalizasady„płacimywam
mniejniżnamdaliście”.Niestety,
podkoniecubiegłegowiekusystemy
emerytalnestałysiędlabudżetów
państwsiłąpchającąjekuekono-

micznejzagładzie.Wydająwięcej
pieniędzyniżdonichwpływa.Ichfi-
nansowykrachwydajesięnieunik-
niony,takżewnaszymkraju.To,że
jesteśmyzmuszenipłacićskładki
naZUS,potwierdziłwyrokSądu
ApelacyjnegowŁodzi,rozstrzygając
sprawębiznesmena,któryniechciał
byćfinansowymniewolnikiem
ZUS.Niepomogłotłumaczenie,że
niechcebyćubezpieczony,żelepiej
zabezpieczyswojąprzyszłośćniż
państwowymoloch.Sąd,wydając
wyrok,postawiłprzysłowiowąkrop-
kąnad„i”.Tonienamjestpotrzebny
ZUS,alenaszepieniądzesąniezbęd-
netejinstytucji,byzapewnićbytpoli-
tykom.Finansowekłopotysystemu

emerytalnegoniespowodował tyl-
kokryzysgospodarczyispadekuro-
dzeń.Przyczyniłysiędotegobonusy
przyznawaneróżnymgrupomza-
wodowym.Przywilejeemerytalne
górników,którzypłacąskładkitak
jakinni,aleotrzymująbliskodwu-
krotniewyższeemerytury,kosztują
nasrocznie12mldzł.Napodobnej
zasadziewypłacanesąemerytury
służbommundurowym.Prokurato-
rzyisędziowieniepłacąskładek
emerytalnych.AWaldemarPawlak
–wielokrotnyministeriwicepre-
mier,czyliosoba,którawie,comówi
–przyznał,żeniewierzywemerytu-
ręzZUSiwoliinwestowaćwdobre
relacjezdziećmi...

/Muzyka.

„Prosto”to
najważniejszaodlat
płytaKultu

a Odbyłasiępremierapłyty
„Prosto”– szesnastegoalbumu
whistorii zespołuKult,wydane-
goprzez S.P.Records.WgKazi-
kaStaszewskiego„Prosto” to
„najważniejszapłytawdysko-
grafiiKultuodlat.Wszystkoza-
grało jaktrzeba,nicniemusieli-
śmyudowadniać”.Krążekza-
wieraszesnaścieutworów,m.in.
drugisingielzatytułowany„Do-
brzebyćdziadkiem”.
ARM

WŁASNYM
ZDANIEM.

DANIELSZAFRUGA

Inwestujmy
wdobrerelacje
zdziećmi...

/Praca.

Piątkazpraktykito
większaszansa
napracę

a Bardzodobreocenynaświa-
dectwiemogąoznaczaćdlaucz-
niówtarnowskichszkółangaż
tużpozakończeniunauki.Tak
młodekadryzamierzająrekruto-
waćZakładyMechaniczne.Fir-
mapodpisała umowęzTarnow-
skimCentrumKształceniaPrak-
tycznego.„Mechaniczne”będą
corokuoferowaćpracętrzem
najlepszymabsolwentomszkół
technicznych.
JAJE

Bokstoszermierkanapięści,ale ludziekochają
tędyscyplinęwłaśnieza tębrutalność,emocje.
Tegoterazbrakuje.
DariuszMichalczewski,sportowiec,
wwywiadziedla,,PolskaTheTimes”.
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/RudaŚląska.

Sesja dla ,,Playboya”
wklimatach
rodemzPRL

a MuzeumPRLwRudzieŚlą-
skiejnajedendzieńzamieniłosię
wplanzdjęciowyjednegoznaj-
bardziejpoczytnychmagazynów
dlamężczyzn-,,Playboya”.Mo-
tywemprzewodnimwydarzenia
była,,Nowoczesnakobietawkli-
matachPRL”.Zdjęciawykony-
wanowtzw.kapsuleczasu,czyli
miejscu,gdziemożnaznaleźć
przedmiotycodziennegoużytku,
atakżegabinetpierwszegosekre-
tarza.Magazynjaknarazienie
chcezdradzaćżadnychszczegó-
łów,łącznieznazwiskamimodel-
ki,wiadomojednak,żepozowała
onawstrojurodemzlat50.i60.,
przyzabytkowymmodeluskody
octavi.Efektypracyfotografów
będąwidocznewsierpniowym
wydaniu,,Playboya”.
BLD

/Łódź.

Niemiałtelefonu,
alemaproces.O...11
minutdzwonienia

a WWydzialeCywilnymSądu
RejonowegodlaŁodziŚród-
mieściarozpocząłsięwewtorek
proces,wktórymKazimierz
Janczakzul.Popiełuszki jest
pozwanyoto,żeniezapłacił ra-
chunkuzatelefonstacjonarny.
Sękwtym,żepanKazimierz ta-

kiegotelefonuniemainiemiał.
Choćoperatorpoczątkowowy-
liczyłkoszt11minutrozmowy
na8zł, topokilku latachdług
urósłdo683zł.Sprawawsądzie
sięodbyła, jednakżadenwyrok
jeszczeniezapadł.
BLD

/Poznań.

Jeśliprzeklniesz
podczasgry,
zapłacisz100zł

a Prowadzącyośrodek
przy jednymzpoznańskimje-
ziorpostanowiłwszystkimudo-
stępnićzadarmoboiskodosiat-
kówkiplażowej. Jest tylko jeden
warunek.Niemożnapodczas
gryużywaćwyrażeńpowszech-
niuznawanychzawulgarne. Je-
śliktoś jednakprzeklnie,auto-
matyczniezobowiązany jest
dozapłacenia100złzawynaję-
cieboiska.Przyplaży jużusta-
wionospecjalnetablice,naktó-
rychprowadzącypoznański
ośrodekbędziezapisywał
wszelkiewyrazy,którychżaden
miłośniksiatkówkiniepowi-
nienużywać.
BLD

/Włochy.

Spacerzdużym
psem,tylkozdużym
właścicielem

a WewłoskimmiasteczkuRo-
taImagnawprowadzonospe-
cjalnerozporządzenie,które
zezwalanaspacerowaniezdu-
żympsemwyłącznie...osobom
postawnym.Coprawdanie
dokońcawiadomo,którego
czworonoganależyuznać
zadużego,natomiastznanesą
karyzajegowyprowadzenie
iniedysponowanieodpowied-
nimiwarunkamifizycznymi.
Drobnyczłowiekzapłaci
zaswojąipsiąposturęod25
do150euro. Władzemiastecz-
katłumaczą,żenoweprzepisy
sąkoniecznością,gdyżjakwia-
domonawetczłowiekwielki
duchem,aleniepozornyciałem
nieporadzisobiezoczwarkiem
niemieckimlubbernardynem.
BLD

/USA.

Kupsobiesamolot
Cartera,Regana
iClintona

a Amerykańskaagencjarządo-
waodpowiedzialnazazarządza-
niedobramifederalnymiwysta-
wiłanasprzedażprezydenckisa-
molotAirForceOne-McDonnell
DouglastypuDC9-32.Maszyna
służyłam.in.Carterowi,
Reganowi,Clintonowi. Bystać

sięwłaścicielemsamolotu
McDonnellDouglasDC9-32
trzebamiećminimum50tys.do-
larów.Tylebowiemwynosicena
wywoławcza.AirForceOnesta-
cjonujeobecnienalotnisku
wPhoenixwArizonie.
BLD

/WielkaByrtania.

Poziomszczęścia
zmierzymy...
smartfonem

a Otymjaktelefonykomórko-
wemogąbycwykorzstane
dopoprawynaszegosamopo-
czuciaizdrowiaprzekonują
nakowcyzUniwersytetu
wCambridge.Jednymzich
pierwszychprojektówjestspe-
cjalnaaplikacja,któramaokre-
ślićpoziomszczęściaużytkow-
nikapoprzezpołączeniedanych
zesmartfonazpercepcjąnastro-
ju.AplikacjaEmotionSense
zbieradaneomiejscach,wktó-
rychprzebywaużytkownik,ba-
dającm.in.poziomnatężenia
hałasu.Następniełaczyjezoso-
bistymiraportamiosamopo-
czuciuużytkownika.
BLD

/KRAJ. /ŚWIAT.
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a Fundacja naRzeczChorych
naSMim.Bł.AnieliSalawyzsie-
dzibąwKrakowieskładaserdecz-
ne podziękowania wszystkim,
którzypoprzezudziałwrozegra-
nym 20kwietnianahali sporto-
wejPaństwowejWyższejSzkoły

Zawodowejw TarnowieXICha-
rytatywnymTurniejuPiłki Siat-
kowej o Puchar Prezesa SKOK
Kwiatkowskiego,wsparli lecze-
niechorejnastwardnienierozsia-
neAngelikiMichalik.

W wynikuprzeprowadzonej
tamzbiórkipublicznej,namocy
decyzjiPrezydentaMiastaTarno-
wa (znak: SO-OO.5311.5.2013.Z
zdnia21marca2013r) uzyskano
dochódw wysokości 5 264zł (w
tym:wpłaty nakontowyniosły
3950zł, do skarbonystacjonar-
nej zebrano354zładochódzce-
giełekwartościowychzamknął

się w kwocie 960 zł). Zgodnie
zudzielonympozwoleniem,ca-
łośćzebranejkwotyzostałaprze-
znaczona na zakup leków dla
Angeliki.

Organizatoramiturniejubyli:
KlubUczelnianyAZSPaństwo-
wejWyższej SzkołyZawodowej
wTarnowie,ZarządSKOKKwiat-
kowskiegowTarnowieorazPań-
stwowaWyższaSzkołaZawodo-
wawTarnowie.Wturniejuudział
wzięłyreprezentacjeamatorskie
piłki siatkowej.a

Zagraliwsiatkówkęiwsparlileczenie
chorejAngelikiMichalik
/Charytatywnie.
Odbył się charytatywny
meczpiłki siatkowej. Pod-
czas imprezy zbieranopie-
niądze, sprzedawanoce-
giełki.Wszystkopo to, by
pomóc.

Małgorzata Stuch
m.stuch@naszemiasto.pl

REKLAMA 2531724/00REKLAMA 2531750/00
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH

INDEKSINDEKSINDEKS
3-letnie DLA ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM

2-letnie DLA ABSOLWENTÓW

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

ul. Poniatowskiego 5,
tel. 14/627 01 62, 724 200 103

– możliwość zdawania matury

– zaświadczenie z ZUS,

MOPS, KRUS, WKU i inne

– system zaoczny, weekendy wolne

– żadnych kosztów

– zapisujemy na 2, 3, 4, 5 semestr

DLACZEGO
WARTO?

* NABÓR NA WRZESIEŃ, LUTY
Możliwość od 16 roku życia.

Już od maja zapisy

Już od maja zapisy

na wszystkie

na wszystkie

semestry!
semestry!

ŻADNYCH KOSZTÓW

ŻADNYCH KOSZTÓW

WEEKENDY WOLNE

WEEKENDY WOLNE

REKLAMA 2586599/00
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I
chryzykomożnawznacz-
nymstopniuograniczyćpo-
przezdobrzedobranądie-
tę.Okazjadopoznaniaza-
sadwłaściwego żywienia
będzie17majawgodz.12-

16 podczas Otwartej Akademii
ZdrowiawPaństwowejWyższej
SzkoleZawodowej.

Właśniewzwiązkuz jubileu-
szempiętnastoleciauczelniCen-
trumZdrowiaTuchóworganizuje

obszernyblokbadań,porad,pre-
zentacjiikonsultacjimedycznych.
Udzielaćichbędąmiędzyinnymi
specjaliściodżywieniazPoradni
Dietetycznej.

ZDROWE ZASADY
Ogólnezaleceniazdrowegoodży-
wania są dobrze znane. Chodzi
ospożywanie4-5posiłkówdzien-
niewregularnychodstępach,ogra-
niczenietłuszczówzwierzęcych,
picieodpowiedniejilościwodyoraz
zwiększeniespożyciaowocówiwa-
rzyw.

To jednak tylkowskazówki,
którewzależnościodindywidual-
nychuwarunkowańtrzebamody-
fikowaćiumiejętniedopasować,
najlepiejpodopiekądoświadczo-
negospecjalisty.Podczasmedycz-
negodniaotwartegomożnasiębę-
dziedowiedziećwięcejoleczeniu
uzależnień.WtuchowskimOśrod-
kuPsychoterapiiopróczDzienne-

goOddziałuPsychiatriidziałająpo-
radniezajmującesięichleczeniem.
Pomagająmiędzyinnymiuzależ-
nionymodinternetu iod leków,
wśródktórychniebrakuje także
młodychludzi.

OUZALEŻNIENIACH
Zbytczęstekorzystaniezsiecimo-
żeprowadzićodrozwojudepresji
ipoczuciasamotnościzpowodu
brakukontaktówwświeciereal-
nym.Lekozależnośćjestnatomiast
zazwyczajrezultateminnychprob-
lemów:zaburzeńemocjonalnych,
bezsenności,depresjiczynerwic.

WPaństwowejWyższejSzkole
Zawodowejpróczinformacjiipo-
gadanek będzie też sporo zajęć
praktycznych.Możnabędziepo-
znaćzasadyudzielaniapierwszej
pomocy,zaplanowanoćwiczenia
itreningiPilates.a

CentrumZdrowiaTuchóworganizujedla
pacjentówAkademięZdrowia.Skorzystajzniej!

/Profilaktyka
Ponad22procent Polaków
ankietowanychpodczas
sondażu „Ocena stanu
zdrowia” przyznało, że
cierpi na chorobyprzewle-
kłe. Aż jedna czwartamar-
twi się, żewnajbliższych
pięciu latachbędzie odczu-
waćobjawychorób serco-
wo-naczyniowych.

Arkadiusz Maciejowski
a.maciejowski@gk.plBadania podczas imprezy plenerowej
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/ZDROWIEIURODA

D
ietetycy zazwy-
czajzalecają jeść
śniadanie,obiad,
kolację i dwie
przekąski.Wnaj-
nowszych publi-

kacjachduńscynaukowcy,zajmu-
jący się zdrowymodżywianiem,
radzą jeść 8 posiłków dziennie.
Dlaczego?Odstępywiększeniż3-
4 godzinymiędzy posiłkami po-
wodująspadkipoziomucukruwe
krwi, przez co czujemy się osła-
bieni, zirytowani i zmęczeni.Po-
zatymorganizmniemagazynuje
witamin.Imwięcejposiłków,tym

większe szansena to, żenasz or-
ganizmbędziemiał stały dostęp
dosubstancjiodżywczych.Ważne
jest też jadanie o stałych porach.
Dzięki temu unikniemy spowol-
nienia przemianymaterii, odu-
czymysiępodjadaćmiędzyposił-
kami.Ostatniposiłeknależyzjeść
conajmniej2,anajlepiej4godzi-
nyprzedsnem.Dajetomożliwość
spalenia kalorii. Jeśli nie spożyt-
kujemyenergiidostarczonejzko-
lacją, organizm ją zmagazynuje
wpostaci tkanki tłuszczowej.

JAK JEŚĆ
Wkażdej diecie odchudzającej
możnabezograniczeńjeśćwarzy-
wa.Zawierająbłonnik,któryoszu-
kuje głód. Zapewnia też lepszą
przemianęmateriiiułatwiatrawie-
nie.10minutprzedjedzeniemdo-
brzejestwypićwodę,herbatęlub
kawę.Wtedypowodujemy,żeżo-
łądekwcześniejzaczynawysyłać
domózgusygnałosytości.Wten
sposóbmamyszansęzjeśćmniej.
Nie powinno się natomiast pić
podczasjedzenia.Płynsprawia,że

pokarmwżołądkusięubijaidlate-
gowięcejjemy.Rozcieńczaontak-
że soki trawienne i powoduje
wzdęcia.Aczasemsięgamypoje-
dzenie,bochcesięnampoprostu
pić.

CO JEŚĆ
DoktorCarolineApovian,kierow-
nikoddziałudietetykiwBoston
MedicalCentre, twierdzi,żenaj-
skuteczniejszajestdietazawiera-
jącadużeilościprotein,owoców
iwarzyw.Dobreźródłaproteinto
jogurt, ser,mleko,wołowina, in-
dyk,kurczak,ryby,wieprzowina,
jajkaalboorzechy.Wartorównież
wiedzieć, że niektóre produkty
spożywczenadająsięlepiejdosty-
mulowaniaprzepływuenergiiniż
inne.Naprzykładwięcejkaloriior-
ganizmpotrzebujenatrawienie
białekniżwęglowodanówitłusz-
czy.Badaniapokazują także, że
białkapochodzeniazwierzęcego
(np.stek)dająwiększego„kopa”
niżbiałkasojowe.a

Schudnij raznazawsze...
Zdrowie.
Jemywpośpiechu, nie
zważamy na ilość kalorii.
I nagle przychodzi czas,
gdy spoglądamyw lustro,
stajemy nawagę i... kło-
pot. Na szczęście takiej sy-
tuacji można łatwo unik-
nąć. Trzeba tylko zmienić
codziennemenu. Podpo-
wiadamy, jak to zrobić.

Co siódmy Polakma nadwagę. Zróbwszystko, by nie być tym siódmym
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MagdaM. Maciejczyk
m.maciejczyk@polskapresse.pl

REKLAMA 2586112/00

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA TUCHOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Tuchów – I etap, obejmujący miejscowości:

Jodłówka Tuchowska i Piotrkowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647), oraz Uchwały nr XLIII/318/2010 Rady

Miejskiej w Tuchowie z dnia 31.03.2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla wsi: Buchcice, Burzyn,

Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice,

Trzemesna, Zabłędza, uchwalonego Uchwałą nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie

z dnia 24 października 2007 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopol-

skiego nr 133 z dnia 27 lutego 2008 r. poz. 890, obowiązującą od dnia 29 marca 2008 r.,

w zakresie obejmującym cały obszar poszczególnych miejscowości, których plan dotyczy,

w ich granicach administracyjnych, z podziałem na etapy sporządzania, tj. Buchcice,

Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotr-

kowice, Trzemesna, Zabłędza,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tu-

chów – I etap, obejmujący obszar miejscowości: Jodłówka Tuchowska i Piotrkowice,

w dniach od 22 maja 2013 r. do 12 czerwca 2013 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie – 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1 (Ratusz), w godz.

od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami

odbędzie się w dniu 7 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie

o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu

miejscowego, może wnieść do niego uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Tuchowa, z podaniem imienia i nazwiska lub

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2013 r.

Burmistrz Tuchowa

mgr Mariusz Ryś

REKLAMA 2590983/00
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N
aoglądanieno-
wegomieszka-
nia najlepiej
przeznaczyć
kilka godzin
w ciągu dnia.

Nie powinno się robić tego póź-
nym wieczorem, ponieważ
przy sztucznym świetle niektóre
niedociągnięciamogąbyćniewi-
doczne.Wlokalachoddawanych
do użytku w tzw. stanie

deweloperskim niema światła,
a latarka czy żarówka prowizo-
ryczniepodłączonadokostkiwy-
stającejzsufituniepozwoląwłaś-
ciwie ocenić jakości wykonania
tynków.Przyokazji,pamiętajmy,
żemają być gładkie, równe, bez
żadnychpęknięć i rys.

Idąc odbierać mieszkanie,
obowiązkowo zabieramy ze so-
bą projekt z opisemwykończe-
nia iwyposażenia (drzwi, okna,
grzejniki).Nawstępiemetrów-
kąbądźmiernikiemlaserowym,
mierzymy długość, szerokość
iwysokośćwszystkichwnętrz –
teoretyczniewymiary powinny
być takie same, jak przewidzia-
newprojekciebudowlanym.

Jeśli odbiegają od projekto-
wychowięcej niż 3 procent, po-
winien być to pierwszy sygnał
alarmowy,wymagającywyjaś-
nienia ze strony dewelopera.
Szczególniestarannieoglądamy

miejscałączeniaścianzpodłogą–
kątymająbyćproste(przykładamy
kątownik),aścianytrzymaćpion
(przykładamypoziomicę),inaczej
montażlistewprzypodłogo-wych
okażesięproblemem,aukładanie
glazuryczyterakotywkuchni i ła-
ziencebędziewymagałokosztow-
negowyrównywaniapodłożaza-
prawami.

Zgodniezpolskiminormami
wstrefieprzypodłogowejodchy-
leniatynkuodpionuniepowinno
przekraczaćwpokojach5mminie
powinnobyć ichwięcej niż trzy
na odcinku dwóch metrów,
awkuchniiłazience–4mmnaod-
cinku1m–itakiejjakościwykona-
niapracnależybezwzględniewy-
magaćoddewelopera.Rysyipęk-
nięciatynkuwnowymbudynkusą
niedopuszczalne.a

Odbiórmieszkaniaoddewelopera–
oczymwartopamiętać?
/Nieruchomości.
Każdy,ktokupujenowe
mieszkanie,zanimsię
doniegowprowadzi,naj-
pierwmusi jeodebrać.Nie-
stety,częstosięzdarza,że
podwpływememocjikupu-
jącyzapominająo spraw-
dzeniuścian i instalacji.Pod-
powiadamy,nacowarto
szczególniezwrócićuwagę.

Ălicja Czyż
e-mieszkanie.pl

współpracaMagdaM.Maciejczyk

Zanim podpiszemy protokół odbioru mieszkania, powin-
niśmy je dokładnie sprawdzić
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/KRÓTKO.

/Wnętrza.

Bateria może
pomócoszczędzać
wodę

a Kupujesznowebaterie
dokuchnilubdołazienki,wybierz
modelewyposażonewperlator
orazdwustopniowągłowicę
zogranicznikiemwypływucie-
płejwody.Technologiatapozwoli
zużyćopołowęwodymniej.
MM

/Wnętrza.

Jakiedrewno
wartopołożyć
nataras

a Dotegocelunadająsiętylko
określonegatunkidrewna.Kie-
dyśhitembyłydeskitarasowe
wykonanezdrewnaegzotyczne-
go,takiegojakbangkirai,
massaranduba,cumarugarappa.
MM

Na podstawie art. 17, pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U. nr 80, poz. 717 z 2004 r., Dz. U. nr 6, poz. 41

i nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. nr 113, poz. 954) oraz

uchwały Rady Gminy Łapanów nr XVII/127/12 z dnia 27

lutego 2012 r. wraz ze zmianą określoną w Uchwale Rady

Gminy Łapanów nr XXVII/219/13 z dnia 27 marca 2013 roku,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmian punktowych miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Łapanów dla fragmentów obszarów

wsi:

– Boczów, obejmujących część działki nr 25 i 43 w zakresie

zmiany przeznaczenia z rolniczego na tereny zabudowy

mieszkalnej jednorodzinnej i turystyczno-letniskowej

– Brzezowa, obejmujących części działek nr 27/4, 27/11 i 97/2

z dotychczasowego przeznaczenia rolniczego na tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz

usługowej

– Chrostowa, obejmujących część działki nr 146/1 w zakresie

zmiany przeznaczenia z dotychczasowego rolniczego

na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

w obszarze górniczym

– Grabie, obejmujących działkę o nr. 465 oraz części działek

o nr. 168 i 270 w zakresie zmiany z dotychczasowego

przeznaczenia rolniczego na działki pod zabudowę

mieszkaniową jednorodzinną, mieszkalno-usługową

i turystyczno-letniskową

– Kamyk, obejmujących część działki o nr 213 w zakresie

zmiany z dotychczasowego przeznaczenia rolniczego

na działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

mieszkalno-usługową i turystyczno-letniskową

– Kępanów, obejmujących części działek

nr 107/1, 107/2, 88/1, 145/1 i 145/2 w zakresie zmiany

z dotychczasowego przeznaczenia rolniczego na tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej

i turystyczno-letniskowej

– Kobylec, obejmujących działki o nr 321 i 140/8, oraz część

działki o nr. 338/1, 467, 202, 263/5, 196/1, 279/1 i 279/2

w zakresie zmiany z dotychczasowego przeznaczenia

rolniczego na tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej, usługowej i turystyczno-letniskowej

– Lubomierz, obejmujących część działki o nr. 229 i 212/4

w zakresie zmiany z dotychczasowego użytkowania

rolniczego na działki pod zabudowę mieszkalną

jednorodzinną. Działki o nr. 349/3 i 340/1

o dotychczasowym przeznaczeniu rolniczym w strefie

zasięgu projektowanej oczyszczalni ścieków komunalnych

przeznacza się na tereny użytków rolnych (gruntów ornych,

łąk i pastwisk) chronionych ze względu na klasę bonitacyjną

– Łapanów, obejmujących działki nr 56/1 i 56/2 oraz części

działek nr 110/1, 110/2, 63, 56/4 i 47 w zakresie zmiany

przeznaczenia z dotychczasowego rolniczego na tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

działkę o nr. 61/2 w zakresie zmiany z dotychczasowego

przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej na tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, usługowej

z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej; działkę nr 218/4

w zakresie zmiany z dotychczasowego przeznaczenia usług

oświaty przeznacza się na tereny usług oświaty, sportu oraz

zieleni parkowej

– Sobolów, obejmujących działkę o nr. 81/2 oraz cz. działek

o nr. 105/4, 523/2, 281/5, 279, 280/2, 74, 617, 293 i 30

w zakresie zmiany z dotychczasowego przeznaczenia

rolniczego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

usługową oraz turystyczno-letniskową; część działki

o nr. 119/4 o dotychczasowym przeznaczeniu na ośrodki

sakralne, zieleń parkową oraz parkingi publiczne

przeznacza się na tereny zieleni parkowej oraz parkingów

publicznych; część działki o nr. 114/1 o dotychczasowym

przeznaczeniu rolniczym oraz zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej przeznacza się

na tereny usług publicznych – oświaty i kultury

– Tarnawa, obejmujących działki o nr. 634/1, 616/6, 366/3

oraz części działek o nr. 712/6, 478/3, 100,

509/1, 629/1, 425, 392/4 i 514/3 w zakresie zmiany

z dotychczasowego użytkowania rolniczego na działki

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową

– Ubrzeż, obejmujących części działek o nr. 134/1, 24/1, 24/2,

101/1, 31, 33 i 180 w zakresie zmiany przeznaczenia

z dotychczasowego rolniczego na tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkalno-usługowej

– Wieruszyce, obejmujących części działek o nr. 33/5 i 60

w zakresie zmiany z dotychczasowego przeznaczenia

rolniczego na działki pod zabudowę mieszkaniową

jednorodzinną oraz usługowej w obszarze górniczym

– Wola Wieruszycka, obejmujących część działki

o numerze 106 i 135 w zakresie zmiany z dotychczasowego

użytkowania rolniczego na tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i usługowej, oraz działkę nr 98

z dotychczasowego przeznaczenia rolniczego na tereny

produkcyjno-usługowe

– Wolica, obejmujących części działki o nr. 145, 141/1, 146/1,

150, 151, 152, 163/1, 163/2 i 97/3 w zakresie zmiany

z dotychczasowego przeznaczenia rolniczego na działki

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową

i usługową

– Zbydniów, obejmujących cz. działek o nr. 512/1, 392/2,

146, 141, 145, 389 i 144 w zakresie zmiany

z dotychczasowego przeznaczenia rolniczego na działki

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową,

zagrodową i turystyczno-letniskową.

W dotychczasowym przeznaczeniu rolniczym pozostają

działki nr 3/4 w Boczowie, 74/4 w Grabiu, 30/1, 31, 23/1, 30/2

i 222 w Chrostowej, 344/1, 346/1, 342/4, 347/1 i 348/3

w Lubomierzu i 150 w Wieruszycach, w dotychczasowym

przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

pozostają działki nr 283, 281/1, 2, 3 i 4 oraz 281/5

w Sobolowie, nr 85 w Zbydniowie; wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko w dniach od 15 maja 2013 r.

do 5 czerwca 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów,

pok. nr 16 w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu

miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5

czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów

o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje

ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego,

może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łapanów

z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki

organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której

uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19

czerwca 2013 roku.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łapanów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 8 zmiany punktowej

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapanów.

REKLAMA 2585535/00
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i zobacz co się dzieje
wTwoimmieście

I
dzie wiosna, zrzucamy
grubekurtki iswetry.Zi-
mą, dla zabicia nudy
i lepszego samopoczu-
cia, zajadaliśmy się
słodkościami. Sytuację

pogorszyły święta. Teraz nad-
szedł czas, żeby zmierzyć się
zefektami objadania. Jak?Nasi-
łowni.

- Siłowniakojarzysiępotocz-
niez umięśnionymimężczyzna-
mi przerzucającymi ciężary.Ale
taknaprawdę jest todzisiaj naj-
lepszadrogado poprawyfunkcjo-
nowania organizmu oraz
doosiągnięciawymarzonej syl-
wetki -mówiArturGołaśzKate-
dryTeorii iPraktykiSportukato-
wickiej AWF. - Treningi siłowe
obejmująnietylkozrzuceniewa-
gi czywzmocnieniemięśni, ale
teżwzrostwagi i siłyorazzwięk-
szeniewytrzymałości.Oczywiś-
cie jednymzważniejszych ele-
mentówtreningusiłyjesttrening
kardio,który pomaga poprawić
funkcjonowania całegoorgani-
zmupodwzględemwydolności-
dodaje.

Skoronasiłownięniechodzą
tylkosportowcy,tokogomożemy
tamspotkać? -Nasiłownięcoraz
częściejdecydująsię kobiety,nie
poto,żebyrozbudowaćmięśnie,
alewyrzeźbić sylwetkę. Cieszy
mnie też, żepoćwiczyćprzycho-
dząpanie i panowie wwieku50
plus,botoświadczyozmianiepo-
dejściadosiłowniiwiększejświa-
domościspołeczeństwa- tłuma-
czyGołaś.

Siłownia jestdlakażdego. Je-
śli jużsiędotegoprzekonaliśmy,
toterazwartookreślićcelwjakim
siętamwybierzemy.Wżyciuco-
dziennympanujeprzekonanie,że
wtreningusiłowymmamyosob-
nećwiczeniananabraniemasy
inajejzrzucenie,ataknaprawdę
jednoćwiczeniemożesłużyćróż-
nym celom. Różnica polega
nasposobie jegowykonywania,
czyliobjętości(ilośćserii,powtó-
rzeń,ćwiczeń,czaspracy)iinten-
sywności (wartość tętna, obcią-
żenie zewnętrzne, czas przerw
wypoczynkowych).

Jeślizależynam,byschudnąć
powinniśmywybrać ćwiczenia
owiększej ilościpowtórzeńiróż-

nymobciążeniu.Dlatych,którzy
chcąutrzymaćkondycję,zaleca-
na jest ciągłość treningowa inie
robieniedługichprzerwmiędzy
ćwiczeniami.Abyprzytyćinabrać
masyciała, trzebadobraćodpo-
wiedniądietę, a ćwiczyćzwięk-
szymobciążeniemizprzerwami.

Idziesz na siłownię po raz
pierwszy iniewieszodczegoza-
cząć?Treningaerobowy toćwi-
czenia namaszynach takich jak
rowerek, bieżnia czy orbitrek,
naktórychpracujemydługotrwa-
lezwiększająctętno.

Trening dzielimy na siłowy
ikardio, czyli ćwiczeniawytrzy-
małościowe. -Pierwsze treningi
zawszepowinnyobejmować:do-
brąrozgrzewkę,poprawnewyko-
nywanieposzczególnychćwiczeń
oraztreningaerobowywobrębie
pracy tlenowej.Początkowowy-
bieramyćwiczenia angażujące
wiele grup mięśniowych aby
w późniejszym czasie zwrócić
uwagęnapracębardziejwyizolo-
waną-mówiGołaś.-Wkażdejsi-
łownimożemyspotkaćsię zwy-
kwalifikowaną kadrą, która
wsposóbciekawy, innowacyjny
iprofesjonalnypokażenamdro-
gędowymarzonej sylwetki ido-
bregosamopoczucia-dodaje.

Więcejkorzyści?-Wzmocnie-
niemięśni a tymsamymwzrost
ichobjętościpowodujepodwyż-
szeniecałkowitejprzemianyma-
terii, a co za tym idziemożemy
spożywaćwięcej kalorii, co nie
przełoży się na problemy z na-
dwagą.Wniosek jest prosty – je-
mytylecowcześniej ichudniemy
-tłumaczyGołaś.Treningsiłowy
oprócz pozytywnegowypływu
nasferę ruchową matakżezba-
wiennywpływna jakość życia,
poprawęnastrojuoraz lepsząsa-
moocenę.

Badania naukowe potwier-
dzają,żedrogądoosiągnięciawy-
marzonej sylwetki, jest łączenie
regularnychćwiczeńzodpowied-
niozbilansowanądietą.Pozatym,
efektywny trening siłowywcale
niemusibyćpożeraczemczasu–
lepszeefektytreningoweuzyska-
mydecydując sięnakrótsze, ale
zatointensywnećwiczenia nasi-
łowni.

Zdecydowaniezmieniłsięteż
sprzęt siłowy, zktórymmożemy
się spotkaćna treningu. Jestdo-
brany do indywidualnych po-
trzeb,mawielemożliwościzmian
pracy, a wbudowana w niego
elektronikadodatkowouatrakcyj-
niazajęcia . a

Siłowniajużnietylkodlasiłaczy
isportowców.Obalamymity
/Siłownia.
Minęły święta, a z nimi
wszystkiemazurki i żurki.
Teraz przyszedł czas, żeby
stanąćnawadze i... pomy-
śleć o spaleniu kalorii. Naj-
lepiej ćwiczącna siłowni.

Katarzyna Głowacka
k.glowacka@naszemiasto.pl Warto zacząć od ćwiczeń na maszynach, żeby nauczyć się ruchu - radzi Artur Gołaś
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Siłownianadobry
początek,czyliporadnik
dla laika.
Pierwszy treningnie
powinien trwaćdłużej niż
godzinę.Wartowziąć ze
sobą ręcznik iwodę
mineralną. Sam trening to
połowapracy aerobowej
nabieżni, rowerkach
i orbitrekach, a druga
połowa -wybór obciążenia.
Napoczątek polecane są
niewielkie obciążenia, aby
dobrze opanować technikę.
Szukamy takich ćwiczeń, by
pracowałowiele grup
mięśniowych, np.
wyciskanie leżąc, przysiady
bez obciążenia,wyciskanie
nabarki i plecy oraz
podciąganie nadrążku.

/Ekspertradzi.

Siłownia jest dla każdego i przestaje już kojarzyć się tylko z wyciskaniem hantli przez spoconych siłaczy
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