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TARNÓW

REKLAMA

/Zdrowie.
Centrum Zdrowia
Tuchów organizuję Akademię
Zdrowia ASTR.4

2194666/01

DRZWI-OKNA-PODŁOGI
FOT.ARCHIWUM

Bezpłatnebadaniazokazji
jubileuszuszpitala
/Profilaktyka. Mieszkańcy Tarnowa mogą się przebadać za darmo, bezpłatne
badania profilaktyczne odbywają się też w regionie tarnowskim
Od dziśdoniedzieliSzpitalWojewódzkiim.
św.ŁukaszawTarnowieorganizujeakcję
bezpłatnychbadańdiagnostycznych.Okazjąjestobchodzonywtymrokujubileusz20leciaistnieniaplacówki.
Jużodpoczątkurokuszpitalregularnie
organizujedniotwarteoddziałów,wykłady,
spotkanianaukoweorazbadaniaprofilaktyczne.Nanajbliższyczwartekipiątekzaplanowanokonferencjęnaukowąpoświęconą
diagnostycelaboratoryjnej. –Niezawszepamiętamy,żeprofilaktykazmniejszaszanse
zachorowanianawielegroźnychschorzeń.
Przeciwdziałapowstaniuchoroby,aleijej
rozwojowi –podkreślająlekarze.
Wramachkolejnejakcjiszpitaloferuje
darmowebadaniakrwipodkątem-profilu
lipidowego(oznaczeniecholesteroluwcelu
ocenyryzykarozwojumiażdżycy),glukozy
(profilaktykacukrzycy),morfologiikrwi
(wstępnadiagnostykaniedoborówodporności,stanówzapalnych,niedokrwistości).
Badaniaprowadzonebędąod16do19majawCentralnymPunkciePobrań–budynek
D,Ipiętro,pok.nr4,wgodzinachod7do10.
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Od poniedziałku słuchobus pojawi się w powiecie tarnowskim

Pacjenciprzyjmowanibędąwkolejności
zgłoszeń.Lekarzezalecają,byzainteresowanizgłaszalisięwCentralnymPunkciePobrańnaczczo,po10-12godzinachodostatniegoposiłku.Tozapobiegniebłędnejinterpretacjiwynikówbadańlaboratoryjnych.
DziałDiagnostyki20-leciedziałalnościobchodziwcześniejniżcałyszpital.Gotowy
dopracybyłnatrzymiesiąceprzed otwarciemplacówki.
Równieżdziś wregionieruszyła akcja
bezpłatnychbadań„Pokonajubyteksłuchu”.
Odponiedziałku„słuchobus”będziepodróżowałpopowiecietarnowskim.WponiedziałekbadaniaodbędąsięprzedCentrum
HandlowymŚwitwTarnowie,wewtorek
naparkinguprzyCentrumSztukiMościce,
wśrodęna zakliczyńskimrynku,awczwarteknaplacuprzywojnickimDomuGrodzkim.Specjaliściczekająnapacjentówwgodz.
9-14.Pacjenciwięcejinformacjinatemat
przedsięwzięciamogą uzyskaćpodnrtel.81
5349797. A
Łukasz Jaje
l.jaje@gk.pl

NOWE
KOLEKCJE
I WZORY!!!

TEL. 14 62 96 100

www.dommax.pl
Tarnów,
ul. Kochanowskiego 41
POMIAR-DOSTAWA
-MONTAŻ

/Nieruchomości .

Odbiór mieszkania
od dewelopera – o czym
warto pamiętać
a Każdy, kto kupuje nowe
mieszkanie, najpierw musi je
odebrać. Niestety, często się zdarza,
że pod wpływem emocji kupujący
zapominają o sprawdzeniu ścian
i instalacji. Podpowiadamy, na co
warto szczególnie zwrócić uwagę.
Na oglądanie nowego mieszkania
najlepiej przeznaczyć kilka godzin
w ciągu dnia. Nie powinno się robić
tego gdy jest ciemno.
ASTR.6

2547839/00

Boks to szermierka na pięści, ale ludzie kochają
tę dyscyplinę właśnie za tę brutalność, emocje.
Tego teraz brakuje.
DariuszMichalczewski,sportowiec,
w wywiadziedla,,PolskaTheTimes”.

60 SEKUND
Kraj i świat z „Gazetą Krakowską“

/KRAJ.

kiego telefonu nie ma i nie miał.
Choć operator początkowo wyliczył koszt 11 minut rozmowy
na 8 zł, to po kilku latach dług
urósł do 683 zł. Sprawa w sądzie
się odbyła, jednak żaden wyrok
jeszcze nie zapadł.

/Ruda Śląska.

BLD

Sesja dla ,,Playboya”
w klimatach
rodem z PRL

BLD

Jeśli przeklniesz
podczas gry,
zapłacisz 100 zł
FOT.TOMASZ BOLT

a MuzeumPRLwRudzieŚląskiejnajedendzieńzamieniłosię
wplanzdjęciowyjednegoznajbardziejpoczytnychmagazynów
dlamężczyzn-,,Playboya”.Motywemprzewodnimwydarzenia
była,,NowoczesnakobietawklimatachPRL”.Zdjęciawykonywanowtzw.kapsuleczasu,czyli
miejscu,gdziemożnaznaleźć
przedmiotycodziennegoużytku,
atakżegabinetpierwszegosekretarza.Magazynjaknarazienie
chcezdradzaćżadnychszczegółów,łącznieznazwiskamimodelki,wiadomojednak,żepozowała
onawstrojurodemzlat50.i60.,
przyzabytkowymmodeluskody
octavi.Efektypracyfotografów
będąwidocznewsierpniowym
wydaniu,,Playboya”.

/Poznań.

/Łódź.

Niemiałtelefonu,
alemaproces.O...11
minutdzwonienia
a W Wydziale Cywilnym Sądu
Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia rozpoczął się we wtorek
proces, w którym Kazimierz
Janczak z ul. Popiełuszki jest
pozwany o to, że nie zapłacił rachunku za telefon stacjonarny.
Sęk w tym, że pan Kazimierz ta-

/Muzyka.

/Praca.

„Prosto” to
najważniejsza od lat
płyta Kultu

Piątka z praktyki to
większa szansa
na pracę

a Odbyła się premiera płyty
„Prosto” – szesnastego albumu
w historii zespołu Kult, wydanego przez S.P. Records. Wg Kazika Staszewskiego „Prosto” to
„najważniejsza płyta w dyskografii Kultu od lat. Wszystko zagrało jak trzeba, nic nie musieliśmy udowadniać”. Krążek zawiera szesnaście utworów, m.in.
drugi singiel zatytułowany „Dobrze być dziadkiem”.

a Bardzodobreocenynaświadectwiemogąoznaczaćdlauczniówtarnowskichszkółangaż
tużpozakończeniunauki.Tak
młodekadryzamierzająrekrutowaćZakładyMechaniczne.Firmapodpisała umowęzTarnowskimCentrumKształceniaPraktycznego.„Mechaniczne”będą
corokuoferowaćpracętrzem
najlepszymabsolwentomszkół
technicznych.
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WŁASNYM
ZDANIEM.
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Spacer zdużym
psem, tylko z dużym
właścicielem

a Prowadzący ośrodek
przy jednym z poznańskim jezior postanowił wszystkim udostępnić za darmo boisko do siatkówki plażowej. Jest tylko jeden
warunek. Nie można podczas
gry używać wyrażeń powszechni uznawanych za wulgarne. Jeśli ktoś jednak przeklnie, automatycznie zobowiązany jest
do zapłacenia 100 zł za wynajęcie boiska. Przy plaży już ustawiono specjalne tablice, na których prowadzący poznański
ośrodek będzie zapisywał
wszelkie wyrazy, których żaden
miłośnik siatkówki nie powinien używać.

eszcze170lattemu,jeżeliktoś
chciałnastarośćmiećcojeść
igdziemieszkać,płodziłdzieci
idbałonie.Toonebyłybowiem
gwarancjąjegodalszegożycia.Systemtenwwielukrajachdziała
sprawniedodzisiaj.Jegopowolny
demontażrozpoczętowEuropie.
Politycyobiecali,żejakobywatele
będąimoddawaćczęśćswoichdochodów,tonastarośćoniimjeoddadzą.Bezwiększychkomplikacjiudawałoimsięspełnićobietnicędopóki
przestrzegalizasady„płacimywam
mniejniżnamdaliście”.Niestety,
podkoniecubiegłegowiekusystemy
emerytalnestałysiędlabudżetów
państwsiłąpchającąjekuekono-

sięwłaścicielemsamolotu
McDonnellDouglasDC9-32
trzebamiećminimum50tys.dolarów.Tylebowiemwynosicena
wywoławcza.AirForceOnestacjonujeobecnienalotnisku
wPhoenixwArizonie.

/Włochy.

a WewłoskimmiasteczkuRotaImagnawprowadzonospecjalnerozporządzenie,które
zezwalanaspacerowaniezdużympsemwyłącznie...osobom
postawnym.Coprawdanie
dokońcawiadomo,którego
czworonoganależyuznać
zadużego,natomiastznanesą
karyzajegowyprowadzenie
iniedysponowanieodpowiednimiwarunkamifizycznymi.
Drobnyczłowiekzapłaci
zaswojąipsiąposturęod25
do150euro. Władzemiasteczkatłumaczą,żenoweprzepisy
sąkoniecznością,gdyżjakwiadomonawetczłowiekwielki
duchem,aleniepozornyciałem
nieporadzisobiezoczwarkiem
niemieckimlubbernardynem.

DANIELSZAFRUGA

Inwestujmy
w dobre relacje
z dziećmi...

FOT.PRZEMEK ŚWIDERSKI
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/Wielka Byrtania.

Poziom szczęścia
zmierzymy...
smartfonem
FOT. ARCHIWUM
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/USA.

Kup sobie samolot
Cartera, Regana
i Clintona
a AmerykańskaagencjarządowaodpowiedzialnazazarządzaniedobramifederalnymiwystawiłanasprzedażprezydenckisamolotAirForceOne-McDonnell
DouglastypuDC9-32.Maszyna
służyłam.in.Carterowi,
Reganowi,Clintonowi. Bystać

micznejzagładzie.Wydająwięcej
pieniędzyniżdonichwpływa.Ichfinansowykrachwydajesięnieunikniony,takżewnaszymkraju.To,że
jesteśmy zmuszenipłacićskładki
naZUS,potwierdziłwyrokSądu
ApelacyjnegowŁodzi,rozstrzygając
sprawębiznesmena,któryniechciał
byćfinansowymniewolnikiem
ZUS.Niepomogłotłumaczenie,że
niechcebyćubezpieczony,żelepiej
zabezpieczyswojąprzyszłośćniż
państwowymoloch.Sąd,wydając
wyrok,postawiłprzysłowiowąkropkąnad„i”.Tonienamjestpotrzebny
ZUS,alenaszepieniądzesąniezbędnetejinstytucji,byzapewnićbytpolitykom.Finansowekłopotysystemu

a O tym jak telefony komórkowe mogą byc wykorzstane
do poprawy naszego samopoczucia i zdrowia przekonują
nakowcy z Uniwersytetu
w Cambridge. Jednym z ich
pierwszych projektów jest specjalna aplikacja, która ma określić poziom szczęścia użytkownika poprzez połączenie danych
ze smartfona z percepcją nastroju. Aplikacja EmotionSense
zbiera dane o miejscach, w których przebywa użytkownik, badając m.in. poziom natężenia
hałasu. Następnie łaczy je z osobistymi raportami o samopoczuciu użytkownika.
BLD

emerytalnegoniespowodował tylkokryzysgospodarczyispadekurodzeń.Przyczyniłysiędotegobonusy
przyznawaneróżnymgrupomzawodowym.Przywilejeemerytalne
górników,którzypłacąskładkitak
jakinni,aleotrzymująbliskodwukrotniewyższeemerytury,kosztują
nasrocznie12mldzł.Napodobnej
zasadziewypłacanesąemerytury
służbommundurowym.Prokuratorzyisędziowieniepłacąskładek
emerytalnych.AWaldemarPawlak
– wielokrotnyministeriwicepremier,czyliosoba,którawie,comówi
–przyznał,żeniewierzywemeryturęzZUSiwoliinwestowaćwdobre
relacjezdziećmi...

Zagraliwsiatkówkęiwsparlileczenie
chorejAngelikiMichalik
/Charytatywnie.
Odbył się charytatywny
mecz piłki siatkowej. Podczas imprezy zbierano pieniądze, sprzedawano cegiełki. Wszystko po to, by
pomóc.
a Fundacja na Rzecz Chorych
na SM im. Bł. Anieli Salawy z siedzibąwKrakowieskładaserdeczne podziękowania wszystkim,
którzy poprzez udział w rozegranym 20 kwietnia na hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowejw TarnowieXICharytatywnym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa SKOK
Kwiatkowskiego, wsparli leczeniechorejnastwardnienierozsiane Angeliki Michalik.
W wyniku przeprowadzonej
tam zbiórki publicznej, na mocy
decyzjiPrezydentaMiastaTarnowa (znak: SO-OO.5311.5.2013.Z
z dnia 21 marca 2013 r) uzyskano
dochód w wysokości 5 264 zł (w
tym: wpłaty na konto wyniosły
3950 zł, do skarbony stacjonarnej zebrano 354 zł a dochód z cegiełek wartościowych zamknął

się w kwocie 960 zł). Zgodnie
z udzielonym pozwoleniem, całość zebranej kwoty została przeznaczona na zakup leków dla
Angeliki.
Organizatorami turnieju byli:
Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
wTarnowie,ZarządSKOKKwiatkowskiego wTarnowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła ZawodowawTarnowie.Wturniejuudział
wzięły reprezentacje amatorskie
piłki siatkowej. a
Małgorzata Stuch
m.stuch@naszemiasto.pl
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH

INDEKS
3-letnie DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM
2-letnie DLA ABSOLWENTÓW
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
* NABÓR NA WRZESIEŃ, LUTY
Możliwość od 16 roku życia.

DLACZEGO
WARTO?
– możliwość zdawania matury
– zaświadczenie z ZUS,
MOPS, KRUS, WKU i inne
– system zaoczny, weekendy wolne
– żadnych kosztów
– zapisujemy na 2, 3, 4, 5 semestr

y
s
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p
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a
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a
m stkie
d
o
Już a wszy ry!
t
n
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sem
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ul. Poniatowskiego 5,
tel. 14/627 01 62, 724 200 103

4 a czwartek, 16 maja 2013

facebook.com/naszemiastopl

| tarnow.naszemiasto.pl

/ZDROWIE I URODA
Centrum Zdrowia Tuchów organizuje dla
pacjentów Akademię Zdrowia. Skorzystaj z niej!
/Profilaktyka

obszerny blok badań, porad, prezentacjiikonsultacjimedycznych.
Udzielaćichbędąmiędzyinnymi
specjaliści odżywienia z Poradni
Dietetycznej.

Ponad 22 procent Polaków
ankietowanych podczas
sondażu „ Ocena stanu
zdrowia” przyznało, że
cierpi na choroby przewlekłe. Aż jedna czwarta martwi się, że w najbliższych
pięciu latach będzie odczuwać objawy chorób sercowo-naczyniowych.

REKLAMA

FOT.ARCHIWUM

I

chryzykomożnawznacznymstopniuograniczyćpoprzezdobrzedobranądietę.Okazjadopoznaniazasad właściwego żywienia
będzie17majawgodz.1216 podczas Otwartej Akademii
Zdrowia w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej.
Właśnie w związku z jubileuszempiętnastoleciauczelniCentrumZdrowiaTuchóworganizuje

Badania podczas imprezy plenerowej

ZDROWE ZASADY
Ogólnezaleceniazdrowegoodżywania są dobrze znane. Chodzi
ospożywanie4-5posiłkówdzienniewregularnychodstępach,ograniczenie tłuszczów zwierzęcych,
picieodpowiedniejilościwodyoraz
zwiększeniespożyciaowocówiwarzyw.
To jednak tylko wskazówki,
którewzależnościodindywidualnychuwarunkowańtrzebamodyfikować i umiejętnie dopasować,
najlepiejpodopiekądoświadczonegospecjalisty.Podczasmedycznegodniaotwartegomożnasiębędziedowiedziećwięcejoleczeniu
uzależnień.WtuchowskimOśrodkuPsychoterapiiopróczDzienne-

goOddziałuPsychiatriidziałająporadniezajmującesięichleczeniem.
Pomagająmiędzyinnymiuzależnionym od internetu i od leków,
wśród których nie brakuje także
młodychludzi.
O UZALEŻNIENIACH
Zbytczęstekorzystaniezsiecimożeprowadzićodrozwojudepresji
i poczucia samotności z powodu
braku kontaktów w świecie realnym.Lekozależnośćjestnatomiast
zazwyczajrezultateminnychproblemów:zaburzeńemocjonalnych,
bezsenności,depresjiczynerwic.
WPaństwowejWyższejSzkole
Zawodowejpróczinformacjiipogadanek będzie też sporo zajęć
praktycznych. Można będzie poznaćzasadyudzielaniapierwszej
pomocy,zaplanowanoćwiczenia
itreningiPilates.a
Arkadiusz Maciejowski
a.maciejowski@gk.pl

2159396/07
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/ZDROWIE I URODA

Schudnij raz na zawsze ...
Zdrowie.

większe szanse na to, że nasz organizm będzie miał stały dostęp
dosubstancjiodżywczych.Ważne
jest też jadanie o stałych porach.
Dzięki temu unikniemy spowolnienia przemiany materii, oduczymysiępodjadaćmiędzyposiłkami.Ostatniposiłeknależyzjeść
co najmniej 2, a najlepiej 4 godzinyprzedsnem.Dajetomożliwość
spalenia kalorii. Jeśli nie spożytkujemyenergiidostarczonejzkolacją, organizm ją zmagazynuje
w postaci tkanki tłuszczowej.

Jemy w pośpiechu, nie
zważamy na ilość kalorii.
I nagle przychodzi czas,
gdy spoglądamy w lustro,
stajemy na wagę i... kłopot. Na szczęście takiej sytuacji można łatwo uniknąć. Trzeba tylko zmienić
codzienne menu. Podpowiadamy, jak to zrobić.

FOT. 123RF

D

ietetycy zazwyczaj zalecają jeść
śniadanie,obiad,
kolację i dwie
przekąski.Wnajnowszych publikacjachduńscynaukowcy,zajmujący się zdrowym odżywianiem,
radzą jeść 8 posiłków dziennie.
Dlaczego?Odstępywiększeniż34 godziny między posiłkami powodująspadkipoziomucukruwe
krwi, przez co czujemy się osłabieni, zirytowani i zmęczeni. Pozatymorganizmniemagazynuje
witamin.Imwięcejposiłków,tym

Co siódmy Polak ma nadwagę. Zrób wszystko, by nie być tym siódmym

REKLAMA

2590983/00

OGŁOSZENIE
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 Małopolskiego 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, Piotrkowice, Trzemesna, Zabłędza,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów – 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
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JAK JEŚĆ
W każdej diecie odchudzającej
możnabezograniczeńjeśćwarzywa.Zawierająbłonnik,któryoszukuje głód. Zapewnia też lepszą
przemianęmateriiiułatwiatrawienie.10minutprzedjedzeniemdobrze jest wypić wodę, herbatę lub
kawę.Wtedypowodujemy,żeżołądek wcześniej zaczyna wysyłać
do mózgu sygnał o sytości. W ten
sposóbmamyszansęzjeśćmniej.
Nie powinno się natomiast pić
podczasjedzenia.Płynsprawia,że

pokarmwżołądkusięubijaidlategowięcejjemy.Rozcieńczaontakże soki trawienne i powoduje
wzdęcia.Aczasemsięgamypojedzenie,bochcesięnampoprostu
pić.
CO JEŚĆ
DoktorCarolineApovian,kierownik oddziału dietetyki w Boston
Medical Centre, twierdzi, że najskuteczniejsza jest dieta zawierająca duże ilości protein, owoców
i warzyw. Dobre źródła protein to
jogurt, ser, mleko, wołowina, indyk, kurczak, ryby, wieprzowina,
jajkaalboorzechy.Wartorównież
wiedzieć, że niektóre produkty
spożywczenadająsięlepiejdostymulowaniaprzepływuenergiiniż
inne.Naprzykładwięcejkaloriiorganizm potrzebuje na trawienie
białek niż węglowodanów i tłuszczy. Badania pokazują także, że
białka pochodzenia zwierzęcego
(np. stek) dają większego „kopa”
niżbiałkasojowe.a
Magda M. Maciejczyk
m.maciejczyk@polskapresse.pl
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Odbiór mieszkania od dewelopera –
o czym warto pamiętać?
/Nieruchomości.
Każdy, kto kupuje nowe
mieszkanie, zanim się
do niego wprowadzi, najpierw musi je odebrać. Niestety, często się zdarza, że
pod wpływem emocji kupujący zapominają o sprawdzeniu ścian i instalacji. Podpowiadamy, na co warto
szczególnie zwrócić uwagę.

FOT.123RF

N

aoglądanienowegomieszkania najlepiej
przeznaczyć
kilka godzin
w ciągu dnia.
Nie powinno się robić tego późnym wieczorem, ponieważ
przy sztucznym świetle niektóre
niedociągnięciamogąbyćniewidoczne.Wlokalachoddawanych
do użytku w tzw. stanie

Zanim podpiszemy protokół odbioru mieszkania, powinniśmy je dokładnie sprawdzić

deweloperskim nie ma światła,
a latarka czy żarówka prowizoryczniepodłączonadokostkiwystającejzsufituniepozwoląwłaściwie ocenić jakości wykonania
tynków.Przyokazji,pamiętajmy,
że mają być gładkie, równe, bez
żadnych pęknięć i rys.
Idąc odbierać mieszkanie,
obowiązkowo zabieramy ze sobą projekt z opisem wykończenia i wyposażenia (drzwi, okna,
grzejniki). Na wstępie metrówką bądź miernikiem laserowym,
mierzymy długość, szerokość
i wysokość wszystkich wnętrz –
teoretycznie wymiary powinny
być takie same, jak przewidziane w projekcie budowlanym.
Jeśli odbiegają od projektowych o więcej niż 3 procent, powinien być to pierwszy sygnał
alarmowy, wymagający wyjaśnienia ze strony dewelopera.
Szczególnie starannie oglądamy

miejscałączeniaścianzpodłogą–
kątymająbyćproste(przykładamy
kątownik), a ściany trzymać pion
(przykładamypoziomicę),inaczej
montażlistewprzypodłogo-wych
okażesięproblemem,aukładanie
glazuryczyterakotywkuchni i łaziencebędziewymagałokosztownego wyrównywania podłoża zaprawami.
Zgodnie z polskimi normami
w strefie przypodłogowej odchyleniatynkuodpionuniepowinno
przekraczaćwpokojach5mminie
powinno być ich więcej niż trzy
na odcinku dwóch metrów,
awkuchniiłazience–4mmnaodcinku1m–itakiejjakościwykonaniapracnależybezwzględniewymagaćoddewelopera.Rysyipęknięciatynkuwnowymbudynkusą
niedopuszczalne.a
Ălicja Czyż
e-mieszkanie.pl
współpraca Magda M. Maciejczyk
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/KRÓTKO.
/Wnętrza.

Bateria może
pomóc oszczędzać
wodę
a Kupujesznowebaterie
dokuchnilubdołazienki,wybierz
modelewyposażonewperlator
orazdwustopniowągłowicę
zogranicznikiemwypływuciepłejwody.Technologiatapozwoli
zużyćopołowęwodymniej.
MM

/Wnętrza.

Jakiedrewno
wartopołożyć
nataras
a Dotegocelunadająsiętylko
określonegatunkidrewna.Kiedyśhitembyłydeskitarasowe
wykonanezdrewnaegzotycznego,takiegojakbangkirai,
massaranduba,cumarugarappa.
MM
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OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łapanów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 8 zmiany punktowej
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapanów.
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.
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Zeskanuj QR code
i zobacz co się dzieje
w Twoim mieście

naszemiasto.pl

Minęły święta, a z nimi
wszystkie mazurki i żurki.
Teraz przyszedł czas, żeby
stanąć na wadze i... pomyśleć o spaleniu kalorii. Najlepiej ćwicząc na siłowni.

I

dzie wiosna, zrzucamy
grube kurtki i swetry. Zimą, dla zabicia nudy
i lepszego samopoczucia, zajadaliśmy się
słodkościami. Sytuację
pogorszyły święta. Teraz nadszedł czas, żeby zmierzyć się
z efektami objadania. Jak? Na siłowni.
- Siłownia kojarzy się potocznie z umięśnionymi mężczyznami przerzucającymi ciężary. Ale
tak naprawdę jest to dzisiaj najlepszadrogado poprawyfunkcjonowania organizmu oraz
do osiągnięcia wymarzonej sylwetki - mówi Artur Gołaś z Katedry Teorii i Praktyki Sportu katowickiej AWF. - Treningi siłowe
obejmują nie tylko zrzucenie wagi czy wzmocnienie mięśni, ale
też wzrost wagi i siły oraz zwiększenie wytrzymałości. Oczywiście jednym z ważniejszych elementówtreningusiłyjesttrening
kardio, który pomaga poprawić
funkcjonowania całego organizmu podwzględem wydolności dodaje.
Skoro na siłownię nie chodzą
tylkosportowcy,tokogomożemy
tam spotkać? - Na siłownię coraz
częściej decydują się kobiety, nie
poto, żeby rozbudować mięśnie,
ale wyrzeźbić sylwetkę. Cieszy
mnie też, że poćwiczyć przychodzą panie i panowie w wieku 50
plus,botoświadczyozmianiepodejściadosiłowniiwiększejświadomości społeczeństwa - tłumaczy Gołaś.
Siłownia jest dla każdego. Jeśli już się do tego przekonaliśmy,
toterazwartookreślićcelwjakim
się tam wybierzemy. W życiu codziennympanujeprzekonanie,że
wtreningu siłowym mamy osobne ćwiczenia na nabranie masy
i na jej zrzucenie, a tak naprawdę
jednoćwiczeniemożesłużyćróżnym celom. Różnica polega
na sposobie jego wykonywania,
czyli objętości (ilość serii, powtórzeń,ćwiczeń,czaspracy)iintensywności (wartość tętna, obciążenie zewnętrzne, czas przerw
wypoczynkowych).
Jeśli zależy nam, by schudnąć
powinniśmy wybrać ćwiczenia
o większej ilości powtórzeń i róż-

nym obciążeniu. Dla tych, którzy
chcą utrzymać kondycję, zalecana jest ciągłość treningowa i nie
robienie długich przerw między
ćwiczeniami.Abyprzytyćinabrać
masy ciała, trzeba dobrać odpowiednią dietę, a ćwiczyć z większymobciążeniemizprzerwami.
Idziesz na siłownię po raz
pierwszy i nie wiesz od czego zacząć? Trening aerobowy to ćwiczenia na maszynach takich jak
rowerek, bieżnia czy orbitrek,
naktórychpracujemydługotrwale zwiększając tętno.
Trening dzielimy na siłowy
i kardio, czyli ćwiczenia wytrzymałościowe. - Pierwsze treningi
zawszepowinnyobejmować:dobrąrozgrzewkę,poprawnewykonywanieposzczególnychćwiczeń
oraz trening aerobowy w obrębie
pracy tlenowej. Początkowo wybieramy ćwiczenia angażujące
wiele grup mięśniowych aby
w późniejszym czasie zwrócić
uwagęnapracębardziejwyizolowaną-mówiGołaś.-Wkażdejsiłowni możemy spotkać się z wykwalifikowaną kadrą, która
w sposób ciekawy, innowacyjny
i profesjonalny pokaże nam drogę do wymarzonej sylwetki i dobrego samopoczucia - dodaje.
Więcejkorzyści?-Wzmocnienie mięśni a tym samym wzrost
ich objętości powoduje podwyższenie całkowitej przemiany materii, a co za tym idzie możemy
spożywać więcej kalorii, co nie
przełoży się na problemy z nadwagą. Wniosek jest prosty – jemytylecowcześniejichudniemy
- tłumaczy Gołaś. Trening siłowy
oprócz pozytywnego wypływu
na sferę ruchową ma także zbawienny wpływ na jakość życia,
poprawę nastroju oraz lepszą samoocenę.
Badania naukowe potwierdzają,żedrogądoosiągnięciawymarzonej sylwetki, jest łączenie
regularnychćwiczeńzodpowiedniozbilansowanądietą.Pozatym,
efektywny trening siłowy wcale
nie musi być pożeraczem czasu –
lepszeefektytreningoweuzyskamy decydując się na krótsze, ale
zatointensywnećwiczenia nasiłowni.
Zdecydowanie zmienił się też
sprzęt siłowy, z którym możemy
się spotkać na treningu. Jest dobrany do indywidualnych potrzeb,mawielemożliwościzmian
pracy, a wbudowana w niego
elektronikadodatkowouatrakcyjnia zajęcia . a
Katarzyna Głowacka
k.glowacka@naszemiasto.pl

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

/Ekspert radzi.
Siłownia na dobry
początek, czyli poradnik
dla laika.
Pierwszy trening nie
powinien trwać dłużej niż
godzinę. Warto wziąć ze
sobą ręcznik i wodę
mineralną. Sam trening to
połowa pracy aerobowej
na bieżni, rowerkach
i orbitrekach, a druga
połowa - wybór obciążenia.
Na początek polecane są
niewielkie obciążenia, aby
dobrze opanować technikę.
Szukamy takich ćwiczeń, by
pracowało wiele grup
mięśniowych, np.
wyciskanie leżąc, przysiady
bez obciążenia, wyciskanie
na barki i plecy oraz
podciąganie na drążku.

FOT. TOMASZ HOŁOD

/Siłownia.

FOT. TOMASZ HOŁOD

Siłowniajużnietylkodlasiłaczy
isportowców.Obalamymity

Warto zacząć od ćwiczeń na maszynach, żeby nauczyć się ruchu - radzi Artur Gołaś
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