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Wycieczki rowerowe?
Jest w czym wybierać!

Jako piotrkowianie znajdujemy się
w świetnym położeniu. Mamy sporo
lasów, wodę, górki. Nie trzeba kisić
się w betonowych dżunglach – mówi
Michał Rosiak, szef Piotrkowskiej
Grupy Rowerowej.
czytaj na str. 4

Zapraszamy na
„Słoneczko”!
Kąpielisko czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-18.00 oraz w weekendy
w godzinach 10.00-20.00.

czytaj na str.

Latem postaw na naturę!

5

W bezpłatnym dodatku:
Imieniny Piotrków 2016
Mrozu i Dżem to gwiazdy tegorocznych Dni Piotrkowa
zwanych od jakiegoś czasu Imieninami Piotrków.
Imprezy odbywać się będą w dwóch miejscach:
na pl. Pofranciszkańskim i w Rynku Trybunalskim.
czytaj na str.

2

Letnie kino pod gwiazdami
W każdy piątek lipca i sierpnia o godz. 21.30, parking przy
ul. Narutowicza 40 - wstęp wolny.

czytaj na str.
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Gminy atrakcyjne turystycznie
Krótki przeowdnik turystyczny po gminach powiatu
piotrkowskiego.
czytaj na str.

7-9

Ubezpieczenie za granicą?
Z każdym dniem rośnie liczba mieszkańców Łódzkiego,
którzy na zagraniczne wakacje jadą z EKUZ.
czytaj na str.

Pupil na wakacjach
Fot. Ewa Tarnowska-Ciotucha
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czytaj na str.
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Właściciele zwierzaków planując wyjazd, powinni się
zastanowić, co zrobić ze swoim czworonogiem. Czasami
nie jest to łatwe zadanie.
czytaj na str.
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5 sposobów, jak przyjemnie spędzić lato
w Piotrkowie Trybunalskim
Wreszcie jest – lato! Pod tym krótki, czterogłoskowym słowem kryje się mnóstwo
przyjemności - słońce, radość, odpoczynek. Aż ma się ochotę śpiewać z zespołem
Formacja Nieżywych Schabuff ich największy hit: „ Lato, laaaato”. Śpiewanie to jedna
z wielu przyjemnych rzeczy, którą możecie robić w lecie. Podpowiadamy jak inaczej
wesoło oraz pożytecznie spędzić najbliższe tygodnie.
1. Zaraz wyjeżdżamy na wakacje!
Wakacje to niewątpliwie najbardziej wyczekiwany czas w całym roku. Dla dzieci i nastolatków
trwają aż 2 miesiące, dla dorosłych
zazwyczaj 2 tygodnie. Mali i duzi
jednak tak samo cieszą się samymi przygotowaniami do urlopu. Im
wcześniej zaczniemy tym dłużej
będzie się utrzymywała nasz dobry humor a dodatkowo świetnie
przygotujemy się do wyjazdu, bo
wszystko będziemy mieli dokładnie przemyślane, zaplanowane
i kupione.
Przed wyjazdem na wakacje
warto zatem wybrać się do Focus
Mall. Podczas jednych zakupów
można kupić wakacyjną wyprawkę dla całej rodziny. Wielki wybór marek, najmodniejsze trendy
i kompleksowa oferta sprawią,
że zakupy będą największą przyjemnością. Tym bardziej, że
w galerii Focus Mall królują
teraz letnie wyprzedaże a rabaty
sięgają -70%.

Bez względu na to, jak mamy
zamiar spędzić urlop – czy leżakując na plaży, czy aktywnie na
rowerach - każdy znajdzie sprzęt,
buty i odzież dla siebie. Już dzisiaj
zacznijmy przygotowywać się do
wakacji w Focus Mall.
2. Spotkaj się ze znajomymi
To zawsze jest dobry pomysł.
Zwłaszcza warto umówić się na
pyszną kawę lub lody w galerii Focus Mall z tymi, z którymi ostatnio
nie mieliśmy okazji się spotkać.
Zaganiani, zapracowani – albo
Wy albo Oni - odkładacie wspólne
wyjście od paru tygodni lub miesięcy. A okoliczności przyrody jak
najbardziej sprzyjają spotkaniom.
Dzieci nie chodzą do szkoły więc
i rodzice mają więcej czasu. Warto
odzyskany czas zamienić na wypełnione śmiechem, żartami oraz
ciekawymi opowieściami chwile
z ludźmi, za których towarzystwem od dawna tęskniliśmy.
Może takie spotkanie zaowocuje wspólnym wyjazdem na

wakacje? A wtedy warto wspólnie
wrócić do punktu pierwszego
niniejszego artykułu.
3. Om nom, nom – pyszny
rodzinny obiad!
W roku szkolnym wszyscy
mają mnóstwo obowiązków. Zarówno w ciągu dnia jak i popołudniami. Co gorsza zazwyczaj
każdy z członków rodziny żyje
w swoim rytmie wyznaczanym
przez pracę, szkołę czy inne zadania. Rzadko macie okazję zjeść
obiad w pełnym, rodzinnym gronie. W wakacje warto odrobić
zaległości we wspólnym biesiadowaniu i wybrać się na najlepszy
w mieście obiad do Focus Mall.
I mama nie musi gotować, więc
będziecie mieli więcej czasu na
rozmowę, żarty i zaplanowanie
dokąd wybierzecie się na spacer
po obiedzie.
4. Kino letnie
W lecie warto nadrobić filmowe zaległości. Kino Helios

REKLAMA

Kawiarnia Fabryka
To jedyne miejsce w Piotrkowie
w którym będą Państwo mogli rozpocząć dzień od
pysznego śniadania i świeżo mielonej kawy a zakończyć przy piwie, winie i mini pizzy!
W swojej ofercie będziemy posiadać różnego
rodzaju kawy, świeżo wyciskane soki, piwa regionalne, wina. Każdego dnia będziemy wypiekać dla
Państwa pieczywo na miejscu. Zapraszamy na
niepowtarzalne śniadania, lunche oraz przekąski,
a także do podziwiania panoramy naszego miasta
z okien Fabryki.
Lokal mieści się w ścisłym centrum
Piotrkowa Trybunalskiego
przy ulicy POW 12a (budynek obok dworca PKS)
na pierwszym piętrze.
  

OTWARCIE SIERPIEŃ 2016
(na stronie 1 znajdziecie Państwo kupon rabatowy)

w galerii Focus Mall pracuje pełną
parą prezentując na swoim ekranie
produkcje dla małych i dużych.
Dla tych, którzy chcą się śmiać
i tych, którzy lubią się wzruszać.
Wcześniej na wizyty w kinie nie
pozwalały nadmiar obowiązków
czy też niechęć do wracania późnym wieczorem. Teraz nawet późne wieczory są bardzo przyjemne
– rześkie, cudownie pachnące
i rozgwieżdżone. A może zobaczycie spadającą gwiazdę i będziecie

mogli spełnić swoje marzenie?!
Sprawdźcie już teraz repertuar
na stronie internetowej kina lub
podczas wakacyjnych zakupów
w Focus Mall.
5. Wspólne gotowanie, grillowanie, granie!
Każde zakupy w Focus Mall
mogą inspirować do kreowania kolejnych pomysłów, jak przyjemnie
spędzać czas w lecie. Namówcie
mamę, babcie lub koleżankę na

wspólne gotowanie – na pewno
poznacie wiele tajnych przepisów
na pyszne dania. Zaproponujcie
sąsiadom wspólne urządzenia grilla – będzie oszczędniej i weselej.
Gry planszowe, multimedialne
czy klasyczne karty, które możecie kupić w supermarkecie czy
sklepie papierniczym w Focus
Mall - sprawią, że popołudnie
w parku, w ogrodzie lub restauracji zamieni lato w to „niezapomniane lato 2016”.
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Wycieczki rowerowe? Jest w czym wybierać!
- Jako piotrkowianie znajdujemy się w świetnym położeniu. Mamy sporo lasów, wodę, górki. Nie trzeba kisić się w betonowych dżunglach – mówi
Michał Rosiak, szef Piotrkowskiej Grupy Rowerowej.
Wakacje to szczególnie
sprzyjający czas dla uwielbiających dwa kółka. Dlaczego
lat em war to w ybrać t a k ą
formę aktywności?
Rower to nie sanki – można
nim jeździć cały rok. W wakacje jest dodatkowo znacznie
lepsza pogoda, mamy też więcej
wolnego czasu. To zdecydowanie sprawia, że chętniej wsiadamy na rowery. Dodatkowo
my, jako piotrkowianie, mamy
o tyle dobrą sytuację, że jesteśmy
w świetnym położeniu – mamy
sporo lasów, jest trochę wody,
są górki... Nie trzeba zostawać
w mieście i kisić się w betonowych „dżunglach”, można

spokojnie zaczerpnąć świeżego
powietrza nad wodą czy się
„pomęczyć”, jeś li ktoś lubi
sportowe zacięcie.
Gdzie w takim razie można wybrać się na wycieczkę
rowerową, by czas spędzić jak
najprzyjemniej?
Tak jak wspomniałem, jest
tego sporo. Myślę, że bez problemu można dobrać sobie kilometraż wycieczki, długość, trudność
do poziomu naszego „pedałowania”. Od Pilicy, Zalewu Sulejowskiego, lasów w kierunku Koła,
aż po Kamieńsk. Mamy poza tym
praktycznie taką samą odległość
w góry, jak i nad morze. Jeśli ktoś

się uprze, może pojechać na taką
wycieczkę. Czemu nie?
Piotrkowska Grupa Rowerowa słynie ze swoich zagranicznych wojaży. Gdzie
jedziecie w tym roku?
Wybieramy się w kierunku
Łotwy i Estonii. Na pewno Ryga
i Tallin. Co więcej? Zobaczymy,
na ile czas pozwoli.
A ile trwałaby taka podróż?
Chcieliśmy, by były to 3 tygodnie, ale będziemy musieli się
wyrobić w dwóch. To jest minimum. Będziemy w stanie przejechać ponad 1000 kilometrów,

fot. fb.com/piotrkowskagruparowerowa
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pozwiedzać. Będzie to bardziej po
prostu przyjemna wycieczka niż
pokonywanie kilometrów.
Od ilu lat działa Piotrkowska Grupa Rowerowa?
W październiku będziemy obchodzili 11 urodziny. Kawał czasu
i mnóstwo kilometrów za nami,
Ludzie dawali mi dwa lata, gdy
inicjatywa dopiero powstawała.
REKLAMA

Mówili, że po tym czasie wszystko się rozpadnie. Mamy już 11 lat
i wygląda na to, że przed nami jest
jeszcze sporo.
Ilu członków liczy Piotrkowska Grupa Rowerowa i czy
każdy może do niej dołączyć?
Odpowiem przewrotnie –
tak, każdy może do niej dołą-

czyć i dlatego nie mam pojęcia,
ilu członków liczy. Nie mamy
listy obecności. Ktokolwiek ma
ochotę, może do nas dołączyć w
dowolnym momencie. W każdą
niedzielę o 10:00 startujemy
spod Uniwerstytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie.
Rozmawiał
Paweł Kwiatkowski
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Zapraszamy na kąpielisko
„SŁONECZKO” w Piotrkowie!

REKLAMA

Kąpielisko „Słoneczko” służy
mieszkańcom Piotrkowa od 2006
roku. Posiada osiemdziesięciometrową piaszczystą plażę. Fani
wodnych atrakcji mogą korzystać
z wypożyczalni sprzętu pływającego: kajaki, rowery wodne. Dla
tych, którzy wolą spędzać czas
na plaży, przygotowano boisko
do plażowej piłki nożnej i siatkowej. Po aktywnym wypoczynku
można odwiedzić ogródek gastronomiczny. Wokół „Słoneczka”
utworzona została ścieżka biegowa, która idealnie nadaje się do
uprawiania np. Nordic Walking.
Kąpielisko jest oznakowane
i strzeżone przez zespół ratowników. Jest także pod kontrolą sanepidu, ostatnie badania wykazały,
że woda nadaje się do kąpieli.
Przygotowano również parking.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00-18.00 oraz w weekendy
w godzinach 10.00-20.00.
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Strefa kultury „GulJana”
letnie kino pod gwiazdami
Letnie projekcje filmowe,
to przede wszystkim doskonała
okazja do obejrzenia wybitnych
filmów w niecodziennych warunkach. Urokliwa atmosfera,
jaką tworzą bez wątpienia ciepłe
letnie wieczory, w połączeniu
ze specjalnie wybranym repertuarem filmowym wprowadzą
widza w niepowtarzalny oraz
unikalny nastrój artystycznego
kina. Prezentowane obrazy ze
względu na swoją autentyczność
i mistrzowskie wykonanie aktorów zaspokoją nawet najbardziej
wymagającego kinomana.
W każdy piątek lipca i sierpnia o godz. 21.30, Restauracja
GulJana & MetropoliSpa zaprasza wszystkich piotrkowian na
parking przy ul. Narutowicza
40- wstęp wolny W specjalnie
zaaranżowanym plenerowym
kinie będzie można obejrzeć film
(na ekranie wielkości 5,5*3 m),
wygodnie usiąść na specjalnie
przygotowanych kinowych kanapach oraz spróbować specjałów
szefa kuchni GulJany.
Po każdej letniej projekcji
zapraszamy wszystk ich go ści na dyskotekę połączona
z videoteką najlepszych klipów lat
80/90- wstęp wolny.

W lipcu i sierpniu letnią niespodziankę przygotowało również SPA GulJana. Każdy kto
znajdzie się w strefie komfortu

w miesiącach wakacyjnych będzie miał możliwość korzystania
z wyjątkowych zabiegów na ciało
i twarz specjalnie dedykowa-

nych na wakacje. Przygotowa ne rela k sa cyjne pa k iet y
będą kojącą terapią idealną
na upały.
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Latem postaw na naturę!
Lato... rozpieszcza nas ciepłym słońcem i pozytywną aurą. Ale
uwaga! Gdy z nieba leje się żar, a obecność skóry na słońcu wydłuża
się, trzeba pomyśleć o systematycznym jej oczyszczaniu, ochronie
i nawilżeniu. Latem postaw na naturę!
Pierwszym krokiem do zdrowej skóry jest odpowiednie jaj
nawodnienie. Nie chodzi tylko o
nawilżenie ciała od środka (picie wody pomaga organizmowi
lepiej funkcjonować w upalne
dni), ale również od zewnątrz.
Naturalne wody na bazie
kwiatów dają skórze komfort
nawilżenia.
Lawenda – doskonała dla cer
tłustych i mieszanych. Zadba,
by skóra pozostała nieskazitelna
i zdrowa.
Płatki róży damasceńskiej
– zwiększą nawilżenie skóry aż
o 32%. Idealne na podrażnienia
i przesuszenia.
Nerola – chroni przed fotostarzeniem się skóry, zapewnia
doskonałą seboregulację.
Oczyszczanie skóry twarzy,
to nie tylko mycie. Sekretem
promiennej cery jest delikatny,
en zymat yczny pe el i ng. Odpowiednio dobrany, pozwoli
odetkać pory, usunie zalegające
w głębokich warstwach resztki
makijażu, kremów, potu i innych
zabrudzeń. Dodatkowo nawilży
REKLAMA

oraz dotleni skórę, przez co
uzyska ona świeżość.
Niewielką ilość kosmetyku
należy rozprowadzić wilgotnymi
dłońmi po twarzy, pozostawić na
ok. 2 minuty i spłukać. Peelingi
powinno się wykonywać 2-3 razy
w tygodniu.
Rewelacyjnym rozwiązaniem
dla każdej cery latem są maski
algowe oraz maski typu peel-off
do różnego rodzaju cery, także dla
cery wrażliwej. Pozwalają one w
szybki i wygodny sposób osiągnąć
spektakularne efekty, widoczne
już po pierwszym zastosowaniu.
A jest w czym wybierać:
• maski z żurawiną działają przeciwstarzeniowo, dają efekt ujędrnienia i liftingu;
• moc witaminy C znajdziemy
w maskach z borówki;
• ekstrakt z kiwi działa rewitalizująco;
• wyciąg z ziaren hibiskusa daje
efekt botoksu;
• działanie oczyszczające znajdziemy w maskach z błota morskiego
i z olejkiem z drzewa herbacianego;

• ryż i kolagen morski najlepiej
sprawdzają się w maskach na
kontur oczu.
Po oczyszczeniu i odpowiednim nawilżeniu skóry twarzy,
na leż y stosować kosmet yk i
ochronne, ponieważ nadmiar promieni słonecznych niekorzystnie
wpływa na cerę. Specjalistą w tej
dziedzinie będzie olej z nasion
malin i masło karite. Olej z nasion malin chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania
UV, łagodzi zaczerwienienia
i niweluje podrażnienia. Najważniejsze, by stosować go minimum
15 minut przed wystawieniem
twarzy na słońce.
Masło Karite dzięki wysokiej
zawartości alantoiny, doskonale
sprawdzi się na podrażnionej słońcem i przesuszonej skórze. Warto
również stosować je na włosy,
podczas kąpieli słonecznych, jak
i morskich. Nada im sprężystości
i nie będą się rozdwajały.
Konsultacja
Mydlarnia u Franciszka
REKLAMA

REKLAMA
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Gminy Atrakcyjne Turystycznie
Gmina Sulejów

Gmina Rozprza
Co warto odwiedzić w gminie?
Rozprzę – stolicę gminy. Znajdziemy w niej przepiękny kościół,
wewnątrz którego znajdują się
cztery ołtarze z rokokowymi ornamentami, w jednym z ołtarzy obraz
Matki Bolesnej z Dzieciątkiem
sprzed 1676 roku w sukience z 1713
roku. Na uwagę zasługują również
dwie dwumetrowe rzeźby z drzewa lipowego pochodzące z
XVI wieku. 14 listopada 2009 roku obraz
Najświętszej Marii Panny został
koronowa ny
przez arcybiskupa Sławomira Nowaka,
a kościół stał
się sanktuarium
p.w. N.M.P Matki
Życia.
W ubiegłym roku
obchodziliśmy 950 rocznicę
powstania Rozprzy oraz 100-lecia
utworzenia w Rozprzy 4 i 6 pułku
piechoty Legionów Polskich. Z tej
okazji m.in. w centrum Rozprzy
powstała makieta średniowiecznego
grodu, który mógł się tutaj znajdować, a także odsłonięto płytę upamiętniającą 100-lecie utworzenia
Legionów w Rozprzy, która znajduje
się na murze kościoła.

W centrum Rozprzy funkcjonuje
również Gminne Centrum Kultury,
które przygotowało na rozpoczynające się wakacje szereg atrakcji.
W programie „Wakacji z biblioteką”
są m.in. zajęcia plastyczne, karaoke,
wycieczki, konkursy z nagrodami,
spotkania z autorami i bohaterami
bajek. Zapraszamy serdecznie od 8
do 31

sierpnia.
Zalew Cieszanowicki – położony w wschodniej części Gminy
Rozprza zbiornik o powierzchni
217 hektarów przyciąga wędkarzy
oraz wszystkich chętnych do kąpieli
i tych wodnych jak i słonecznych.
W tym roku dzięki współpracy
wójtów z trzech sąsiadujących
gmin: Gorzkowic, Rozprzy oraz

Łęk Szlacheckich bezpieczeństwa
wypoczywających nad wodą pilnować będą ratownicy WOPR. Patrole
będą obserwować część zbiornika
od strony Mierzyna, przy „dębie” w weekendy i dni świąteczne
w godzinach od 12:00 do 20:00.
Mierzyn – miejscowość położoną w południowo – wschodniej części gminy. Zastaniemy tam piękny,
stary kościół datowany na rok 1399
(mówią już o nim Kroniki Długosza!). W kościele znajdują
się: obraz Anny Samotrzeć
z XVIII w. przedstawiający św. Annę z Matką
Boską i Dzieciątkiem
oraz kamienną chrzcielnicę w XVI w.
Lubień – miejscowość położoną wśród
lasów we wschodniej części
gminy. W kościele parafialnym warto zobaczyć przepiękną
polichromię wykonaną przez Mehoffera w 1942 roku. Warto również
wstąpić do okolicznych lasów,
pełnych jagód i grzybów.
Straszów – a w nim zabytkowy park z początków XX wieku.
Projektantem i wykonawcą parku
był Karol Malczewski. Najstarsze
i najpiękniejsze drzewa w parku to
dwa dęby szypułkowe uznane za
pomniki przyrody.

Ziemia Sulejowska jest malowniczo położona nad rzeką Pilicą
– najdłuższym lewym dopływem
Wisły oraz nad Zalewem Sulejowskim, jednym z największych

mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” o całkowitej długości 201 km.
Drugi to 121 km Szlak Rzeki Pilicy,
wiodący Doliną Pilicy oraz wzdłuż
Zbiornika Sulejowskiego, uważany

ne miejsce dla amatorów sportów
wodnych. Tutaj można wypożyczyć
kajak, rower wodny, jacht, nauczyć
się pływać na windsurfingu czy
zdobyć patent żeglarski! Przez całe

fot. hotelpodklasztorze.pl
zbiorników sztucznych w Polsce
centralnej. Pilica i Zalew stwarzają
idealne warunki do uprawiania
sportów wodnych, a tutejszy Park
Krajobrazowy to doskonałe miejsce
rodzinnych wycieczek pieszych,
rowerowych i konnych. Nie powinni
narzekać także wędkarze – występuje tu mnóstwo gatunków
ryb!
Naturalne walory przyrodnicze gminy
Sulejów
stwa rzają
doskonałe
warunki do
rodzinnych
wycieczek rowerowych i pieszych. Oferujemy
kilkanaście doskonale
oznakowanych i przygotowanych ścieżek rowerowych. Przez
naszą gminę przebiegają dwa ponadregionalne szlaki piesze. Pierwszy z nich to Szlak Partyzancki im.

za jeden z najpiękniejszych szlaków
krajobrazowych nizinnej Polski. Położenie gminy Sulejów nad rzekami:
Pilicą i Luciążą oraz Zalewem Sulejowskim zapewnia idealne warunki
do aktywnego spędzania wakacji na
wodzie. Na terenie gminy znajduje

się 20 km
oznakowanego Szlaku Rzeki Pilicy.
To idealny dystans na jednodniowy
spływ kajakowy. Zalew to atrakcyj-

lato odbywają się tutaj regaty i wiele
imprez związanych z aktywnym
wypoczynkiem nad wodą.
Proponujemy konne przejażdżki w malowniczym plenerze, po rozległych łąkach,
t erenach na d r z e cz nych, le ś nyc h i p o l nyc h d r o g a c h .
W Sulejowie można wypożyczyć konie lub przywieźć własne – Stajnie
na Podklasztorzu
są na to przygotowane! Można
w nich, pod
bacznym okiem
instruktor ó w, n a u c z y ć
się ja z dy kon nej lub doskonalić
swoje um iejętności.
Organizują one wyjazdy
w teren, rajd konny dookoła Zalewu
Sulejowskiego. Stajnie na Podklasztorzu przygotują dla Państwa przejażdżki bryczką. Na amatorów koni
mechanicznych czekają zaś quady.
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Gmina Ręczno to gmina wiejska w województwie łódzkim,
w powiecie piotrkowskim. Przez
jej teren przebiega granica dwóch
krain geograficznych: wyżyny
Krakowsko-Wieluńskiej oraz
najdalej na zachód wysuniętego
pasma Gór Świętokrzyskich.
Największym bogactwem Gminy
Ręczno są jej
walory przyrodnicze.
Położenie w
dolinie rzeki Pilicy, w
większości
na obszarach
Natura 2000 daje
szanse dla rozwoju
turystyki przyrodniczej,
jaka staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Na terenie gminy znajdują się obszary
i obiekty cenne przyrodniczo, które objęte zostały ochroną prawną.
Gmina Ręczno jest również
bogata w zabytki architektoniczne
oraz miejsca upamiętniające ważne

wydarzenia. Najwięcej obiektów
zabytkowych spotkamy w Bąkowej Górze tj: ruiny zamku z końca
XIV wieku. Są to ruiny rycerskiej
fortyfikacji wzniesionej przez
rodzinę Bąków, dwór szlachecki z
pierwszej

połowy
XVIII wieku, wzniesiony przez rodzinę Małachowskich, kościół p.w.
Trójcy Przenajświętszej, najstarsza
jej część (gotyckie prezbiterium)
pochodzi z początku XIV wieku,
nowa część świątyni została dobu-

dowana w XVI wieku . Nieopodal
w Majkowicach znajdują się ruiny
fortecy obronnej z pierwszej
połowy XVI wieku. Charakterystyczną cechą miejscowości jest
znajdujący się w jej centrum wiejski staw. Ręczno położone jest w
centralnej części Gminy. Pierwsze
wzmianki o tej miejscowości
pochodzą z bulli papieża
Innocentego III z 1211
roku, w której została
wym ieniona m iejscowość „Rocno”.
W Ręcznie obiektem
zbytkowym jest kościół parafialny p.w.
Przemienienia Pańskiego, który pochodzi
z przełomu XVI i XVII
wieku.
Niepowtarzalny urok wynikający z nagromadzenia zróżnicowanych obiektów kultury materialnej
i duchowej, podnoszony przez
cenne elementy środowiska przyrodniczego zachęca do bliższego
poznania tego urokliwego miejsca
w powiecie piotrkowskim.

Ruiny zamku w Bąkowej Górze

G m i na Wolb ór z p osia d a
wiele znaczących obiektów kulturowych, głównie w postaci
historycznych zabytków architektonicznych będących interesującymi atrakcjami turystycznymi
i miejscami mogącymi być inspiracją również dla filmowców.
Wśród miejsc tych dominują zabytkowe dwory, pałace, kościoły
i kaplice.
Pałac Biskupów Kujawskich
w Wolborzu jest niewątpliwie
najwspanialszym i najcenniejszym
zabytkiem w gminie Wolbórz.
Usytuowany w południowowschodniej części Wolborza na
tzw. „Biskupiej Górce”, zbudowany został w latach 1768-73 przez
biskupa Antoniego Ostrowskiego
wg projektu wybitnego architekta
włoskiego Franciszka Placidiego
z przeznaczeniem na letnią rezydencję biskupów kujawskich.
Należy do najświetniejszych rezydencji magnackich w Polsce
z okresu późnego baroku. Zespół
składa się z pałacu, dwóch oficyn,
pomieszczeń gospodarczych,
kordegardy, a także dziedzińca
paradnego i parku pałacowego.
Pożarnicze Centrum Historyczno- Edukacyjne Ziemi
Łódzkiej w Wolborzu to placówka
o charakterze
muzealnym.
Obiekt ten
został odd a ny d o
użytku
w lipcu 2 0 0 7
r o k u .
W Centrum
znajdują się
m. in. bogate
zbio r y sp r z ę t u
strażackiego, zabytkowe sikawki konne, wozy

założony był w drugiej połowie
XIX wieku, kiedy majątek Moszczenica należał do Karola Endera.
Pierwotnie park był ogrodzony,
a z jego uroków korzystali właściciele i zapraszani goście. W
okresie powojennym ogrodzenie
zostało rozebrane, a park
udostępnio-

i zdrowotności. Najstarsze drzewa
szacowane są na około 140 lat. Kaplica p.w. św. Mikołaja w Srocku
P ier wot n ie obok kościo ła parafialnego w Srocku istn ia ła kapl ica d rewn ia na.
Obecną, murowaną ufundował
w Mikołaj Sośnicki w 1627 r.
Po obu stronach
wejścia

Dwór i Zabytkowy Park w Moszczenicy

no okolicznym mieszkańcom.
Drzewostan na terenie parku
jest bardzo zróżnicowany pod
w zg l ę d e m g a t u n k u , w ie k u

do
k a pl icy
tablice nagrobne:
Marianny E. Jasińskiej i A. Dzwonkowskiej. Nad drzwiami tablica
upamiętniająca renowację kaplicy
w 1910 roku. Drzwi do kaplicy są

strażackie z przełomu XIX i XX
w., umundurowania, odznaczenia,
stare fotografie i dokumenty.
Atrakcją są również miniatury
pojazdów pożarniczych i sikawek
konnych oraz bogaty zbiór zabytkowych hełmów strażackich.
Swoje miejsce w muzeum mają
także ciekawe zbiory regionalne.
Są to m.in. eksponaty pochodzące
z wykopalisk, zbiory rękodzieła
i sztuki ludowej.
Największą atrakcją turystyczną,
jeśli chodzi o turystykę i rekreację
jest w gminie Wolbórz Zalew Sulejowski i otaczający go Sulejowski
Park Krajobrazowy. Są tu dobre
warunki do uprawiania żeglarstwa,
surfingu, a także wędkowania.

Przyrodnicze tereny gminy to
wspaniałe miejsce do wypoczynku, a także do uprawiania aktywnej turystyki, przede wszystkim
pieszej i rowerowej.
Miłośnicy dwóch kółek mogą
skorzystać ze Ścieżki Rowerowej,
która składa się z kilku tras i biegnie wokół Zalewu Sulejowskiego.
Jedna z tras szlaku rozpoczyna
się w samym centrum Wolborza
na placu Jagiełły. W gminie nie
brakuje również oznakowanych
szlaków pieszych, które biegną
przez tereny leśne w tym rezerwaty przyrody położone na terenie
gminy.
Przez teren gminy Wolbórz
przebiega również Łódzki Szlak
Konny im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „ Hubala”. Trasa
zapewnia użytkownikom
dostęp do ponad 200
ośrodków jeździeckich oraz ponad
10 0 0 atra kcji
turystycznych
na terenie
c a ł ego wo jewód zt wa
łódzk iego.
Dzięk i temu
podróż w siodle pozwoli
poznać bogactwo
przyrodnicze, kulturalne i historyczne okolicznych terenów.

Gmina Grabica

Gmina Moszczenica
Dwór i Z aby t kow y Pa rk
w Moszczenicy położony jest
w środkowej części wsi w dawnym zespole, na który składały
się: dwór, park i zespół folwarczny, na prawym brzegu rzeczki
Moszczanki. Dwór usytuowany
jest w południowej części dużego
zabytkowego parku z XIX w. .
Park o powierzchni 13 ha. Jest
jednym z najwartościowszych założeń ogrodowych w powiecie
piotrkowskim. Znaczna
część parku ma teren
płaski, łagodnie opadający w kierunku
północnym, gdzie
usy t uowa ne są
zbiorniki wodne.
Park jest przedstawiany jako jeden
z przyk ładów założenia stylu naturalistycznego. Autorem
założenia parkowego był
prawdopodobnie pracujący
dla fabrykantów łódzkich Karol
Sparman, który z czasem objął
stanowisko kierownika Ogrodu Botanicznego w Warszawie.
Wiek drzewostanu, styl założenia
i możliwości finansowe właścicieli, wskazują, że pałac i park

Pałac Biskupów Kujawskich

Gminy Atrakcyjne Turystycznie

Gmina Wolbórz

Gmina Ręczno

dwuskrzydłowe o konstrukcji
płycinowej z dekoracyjnym i
okuciami żelaznymi, kutymi.
We wnętrzu kaplicy, w północnej niszy scena: Św. Mikołaja
ratuje żegla rzy z katastrofy
morskiej, w południowej: Św.
Mikołaja wspomaga ubogich.
Na wyposażeniu kaplicy jest
ołtarz z obrazem olejnym na
płótnie przedstawiającym Św.
M i kołaja (z począt k u X V I I
wieku).
Park dworski w Raciborowicach
Sądząc po wiek ow y m d r z e wo s t a nie pa rk pochodzi
z p o cz ąt k u X I X w.
Przypuszczalnie park
został założony przez
rodzinę Połczyńskich,
a w latach późniejszych
uległ przekształceniom dokonywa nym przez rodzi nę
Puławskich. Następie dwór wraz
z parkiem został adaptowany
i przystosowany dla potrzeb
szkoły podstawowej i przedszkola, które funkcjonowały tu
do 1982 roku. Od września 1997
r. park i dwór jest własnością
prywatną.

Grabica to gmina o charakterze rolniczym, nastawionym
głównie na produkcję zwierzęcą
i ogrodnictwo. Gmina posiada
t ereny rek reacyjne usytuowa ne
w pół nocno - zachodniej części
gminy we wsi Niwy
Jutroszewskie. Inne
atrakcje turystyczne
to lasy zajmujące ok.
1165 ha powierzchni, przepływająca
przez teren gminy
rzeka Grabia oraz
biorące tu swój początek rzeki Brzezia, Mała Widawka
i Wierzejka.
W ostatnich latach
du ż y n a c i sk k ł a dziono na inwestycje
oświatowe, dzięk i
którym gmina dysponuje nowoczesną
i w pełni wyposażoną bazą oświatową i
sportową. Na terenie gminy znajdują
się zespoły parków wiejskich
w Szydłowie, Dziwlach, Rusocinach, Ostrowie, Brzozie i Woli

Bykowskiej, które zostały wpisane
do rejestru zabytków. Słynne obiekty
architektoniczne to:
- Kościół w Krzepczowie pw. św.

Wojciecha wybudowany został w latach
1720–1750 w stylu barokowym. Jest to
budowla orientowana, jednonawowa na
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Gmina Gorzkowice
Gorz kowice położone są
w południowej części powiatu
piotrkowskiego, w odległości 26
km od Piotrkowa Trybunalskiego,
23 km od Radomska i 31 km od
Bełchatowa. Przez miejscowość
przebiega niewielka rzeka Prudka,
dopływ Luciąży.
Co warto zobaczyć w Gminie
Gorzkowice:
1. Kopiec od zawsze był
du m ą m ie sz k a ń c ów g m i ny
i miejscowości Gorzkowice. Ta
XVII-wieczna fortalicja jest wpisana do rejestru zabytków. W ostatnim czasie obiekt zyskał
nie tylko nowe oblicze,
ale stał się jednym
z najciekawszych
miejsc na terenie
gm iny. „Kompleks sportowo
rekreacyjny Kopie c” ot r z y m a ł
honorową nagrodę na
najlepiej zagospodarowaną
przestrzeń publiczną w województwie łódzkim.
2. Miejscowy kościół paraf i a l ny p w. N a j ś w i ę t s z e g o
Serca Pana Jezusa, wzniesiony
w latach 1896-98 przez Konstantego
Wojciechowskiego.
Dzieli się na trzy nawy, posiada pięć marmurowych ołtarzy,
pięk ną , r z eź bioną a mb onę,
a naprzeciwko niej dużą figurę
św. Piotra w Okowach. Wielki
ołtarz zbudowano z ciemnego
marmuru kieleckiego, podobnie
i mensy cz t ere ch bo cz nych
ołtarzy o nastawach z drewna
dębowego.
Do ma lown iczych obiektów należą również: kapliczka
pw. św. Trójcy w Czernie k /
Niechcic zwana „Jasna Górką”,
odnowiony dwór w Cieszanowicach, zespół dworsko-parkow
w Żuchowicach z XIX w.

W ramach programu „Moje
boisko ORLIK 2012” Gorzkowice wzbogaciły się o kompleks
boisk sportowych. Propagowanie
zdrowego stylu życia należy do
jednych z najważniejszych zadań
gorzkowickiego samorządu
G ł ów n ą b a z ą t u r y s t y k i
i rek reacji na terenie gminy
jest zbior n i k Ciesza nowic e
o powierzchni 260 ha. To nie tylko miejsce odpoczynku i relaksu, ale ciekawe pod względem

Gmina Aleksandrów

przyrodniczym, siedlisko i ostoja wielu gatunków rzadkich
ptaków,jak np.rybitwa rzeczna
i białoczelna, sieweczka obrożna
czy duże zgrupowania ptaków
przelotnych. Licznie występuje
płoć,szczupak i karaś.
Do najważniejszych imprez
masowych na terenie gm iny
należą m.in.: Dni Gorzkowic,
imprezy sportowe oraz imprezy
o rga n i z owa n e p r z ez Ur z ą d
Gminy.

Kopiec w Gorzkowicach

kapliczka pw. św. Trójcy w Czernie

Gmina Aleksandrów położona
jest w południowo-wschodniej części
powiatu piotrkowskiego.
Występują tu doskonałe warunki
do wypoczynku i aktywnej turystyki.
Dużą część powierzchni zajmuje Sulejowski Park Krajobrazowy, którego
atrakcję turystyczną stanowią kompleksy leśne, będące pozostałością
dawnej Puszczy Pilickiej. Na terenie
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, przede wszystkim w jego
strefie ochronnej, istnieje 10
dawnych parków podworskich,
zamkowych i innych, zwanych
parkami wiejskimi. Pełnią one
rolę: krajobrazową, wypoczynkową, krajoznawczą i naukową.
Cztery z tych parków położone
są w gminie Aleksandrów.
Najbardziej znanym jest park
w Skotnikach, gdzie znajduje
się piękna aleja lipowa. Najcenniejsze drzewa, mierzą w obwodach od 310 do 430 cm. Wielką
atrakcją wsi Skotniki jest dąb,
który rośnie za plebanią, a którego wiek dendrolodzy szacują
na około 550 lat.
Przepływające przez teren
gminy rzeki: Pilica i Czarna (zwana Maleniecką lub
Konecką), zaliczane są do
najczystszych w tej części Polski. To doskonałe miejsce dla
wędkarzy i amatorów spływów kajakowych. Znakomicie
w Gminie Aleksandrów czują
się również miłośnicy rowerowych
i pieszych wycieczek.
Cisza, spokój, odległość od
zgiełku i hałasu wielkich miast sprawiają, że mieszkańcy z aglomeracji
warszawskiej, łódzkiej, śląskiej nabywają działki i budują domki letniskowe. W niektórych przypadkach,
osiedlają się na stałe. Miejscowości
takie jak Ostrów i Szarbsko, dzięki
swoim walorom krajobrazowym,
przeżywają rozkwit. Ważnym kie-

piwniczona, kryta gontem z bogatym wyposażeniem wewnętrznym,
o dużych walorach artystycznych.
W XVIII wieku dwór ten został
rozbudowany. Należy mieć nadzieję,
że w najbliższych latach zostaną
podjęte prace mające na celu jego
remont. W Dąbrowie nad Czarną
znajduje się kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, który przed
kilkoma laty został wpisany do rejestru zabytków. Gmach Kościoła zaprojektowany został
przez architekta Konstantego
Wojciechowskiego, jednego z
czołowych architektów neogotyku na ziemiach polskich.
Wyróżnikiem tej realizacji
jest zastosowany budulec (ciosy kamienne) we wszystkich
elementach zespołu kościelnego. Kolejnym zabytkiem
godnym uwagi jest Dwór Myśliwski Opatów Sulejowskich
w Dębowej Górze. Został
on wzniesiony w połowie
XVIII wieku. Murowany,
parterowy dwór położony jest
na niewielkim wzniesieniu.
Z uwagi na jego scenerię, był
on elementem wielu produkcji
filmowych. Kręcone były tam
takie filmy, jak: „Wierna rzeka”, „Janka”, „Przygrywka”.
W miejscowości Taraska warto również zobaczyć Zagrodę
Kościół w Skotnikach Wyobraźni „Nad Czarną
i Pilicą”, w której są gromanopolski. Na takie właśnie miano dzone eksponaty związane z terezasługuje Kościół pw. Niepokalanego nem nadpilicza. Będąc na terenie
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w gminy Aleksandrów, należy także
Skotnikach, który został wzniesiony udać się do miejscowości Siucice
w 1528 roku. Piękny, drewniany – Kolonia, Rożenek i Dąbrowa nad
kościółek modrzewiowy należy do Czarną, gdzie są jeszcze rzeczne
unikatowych tego typu obiektów młyny zbożowe, które przed kilw środkowej Polsce. Będąc w Skotni- kunastoma laty zakończyły swoją
kach, należy również zobaczyć dwór działalność. Na rzeką Czarną można
wybudowany przez Mikołaja Spinka zobaczyć elektrownie wodne, które
w I połowie XVI wieku. To budowla należą do rzadkości w wojewódzwczesnorenesansowa, piętrowa, pod- twie łódzkim.
runkiem aktywności gospodarczej
mieszkańców Gminy Aleksandrów
staje się agroturystyka. Liczba
gospodarstw, które zajmują się
świadczeniem tego typu usług
systematycznie wzrasta, a niektóre
z nich już otrzymują nagrody na
forum wojewódzkim.
Gmina Aleksandrów może się
również pochwalić zabytkami, których znaczenie ma charakter ogól-

Gmina Czarnocin
rzucie prostokąta. Od południa przy
nawie zlokalizowana jest kaplica św.
Anny z wydzieloną półkolistą absydą,
przy której znajdują się maleńkie za-

frontowej, zwieńczonej trójkątnym szczytem, portal ujęty
jest w półfilary. Konsekrowany
26 lipca 1903 r. przez biskupa
włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego.
- Spichlerz w Dziwlach jest elementem dawnego zespołu dworskiego
z przełomu XVIII - XIX
stulecia. Jest to budowla
murowa na, pa r terowa.
Wzniesiona ok. połowy
XIX w. na planie prostokąta. Spichlerz ten posiada dwutraktowy układ
wnętrza oraz dwie izby
sklepione kolebkowo.
Poznając gminę
Grabica warto również
zobaczyć: wież ę tele wizyjną koło Szydłowa
ora z kościół pa ra f ia lny Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski
i Świętego Jana Vianney.
Sztandarową imprezą
gminną jest Święto Plonów – Dożynki Gminne,
które są ma nifestacją dumy
i pracowitości wszystkich rolników.

Dwór w Dziwlach

krystie. Nad kruchtą zbudowano chór
muzyczny. Wnętrze kościoła zostało
ozdobione pilastrami. W elewacji

Za najbardziej atrakcyjny
obiekt turystyczny w Gminie
Czarnocin należy uznać zbiornik wodny na rzece Wolbórce.
Głównie pełni on funkcję retencyjną, jednak zarówno latem jak
i zimą także turystyczną. Zbiornik o powierzchni 32,5 ha skupia
wokół siebie wielkie bogactwo
natury, można tu spotkać wiele
gatunków ptaków, jak również
bogatą szatę roślinną. Pasjonaci wędkarstwa skupiający się
w organizacji pn. „Wolbórka” także spędzają tu wiele wolnych chwil
oddając się swojej pasji.
Jednak opisując atrakcje turystyczne Czarnocina należy wspomnieć o szlakach turystycznych
przebiegających przez Gminę:
rowerowy - Łódzka Magistrala
Rowerowa W-E – kolor czerwony
konne- Łódzki Szlak Konny –
kolor pomarańczowy oraz Lokalny
Atrakcyjny Szlak.
Miłośnikom przygód Gmina
Czarnocin oferuje ścieżki questowe:
- Quest „Zielony Labirynt
w parku szkolnym” – stworzony dla
miłośników przyrody, prowadzi po
parku założonym przez Juliusza
Poniatowskiego. Czas przejścia:
około 45 minut.

Zalew w Czarnocinie
- Quest rowerowy „Droga
zawierzenia” – propozycja dla
wytrwałych wędrowców, którzy
cen ią sobie w ypoczynek na
łonie przyrody i jednocześnie

chcą sobie przypomnieć postać
papieża – Polaka, świętego Jana
Pawła II. Czas przejazdu 2-3
godziny
- Q u e st r owe r ow y „ Śl a -

dami Reymonta” – wyprawa
pozwala na poznanie miejsc
i miejscowości opisanych w powieści „Chłopi” Wł. St. Reymonta. Czas przejazdu 6-7 godzin.
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Lidia Popiel spotkała się z piotrkowskimi pasjonatami fotografowania
Gościem czerwcowego spotkania „Cafe pod Migawką” była Lidia Popiel. Znana fotograf, modelka, projektantka i dziennikarka podzieliła
się z piotrkowskim pasjonatami fotografii tajnikami swej pracy. Zaprezentowała również serię portretów, jakie wykonała znanym
Polakom, w ciągu kilku ostatnich lat.
REKLAMA
W niedzielę, 12 czerwca, gościem spotkania z cyklu „Cafe pod
Migawką” była znana fotograf, modelka, projektantka i dziennikarka
Lidia Popiel. Spotkanie poprowadził
tradycyjnie już pomysłodawca projektu Tomasz Lenarczyk, a odbyło
się ono, jak zawsze, w piotrkowskiej
restauracji Guljana. Lidia Popiel,
prywatnie żona aktora Bogusława
Lindy, swoją przygodę z fotografią

mamy do czynienia z wieloma
obrazami, i przez to też się uczymy, w związku z tym ta fotografia
w wielu wydaniach idzie po prostu
coraz wyżej i wyżej. Uczymy się
fotografować, uczymy się czytać obrazy i odróżniać te, które
mają wartość, od tych, które jej
nie mają. – Na pani profilu na
facebooku można znaleźć zdjęcia
pani autorstwa, które nie zostały

również pani ze swojego stylu –
klasycznego, minimalistycznego,
eleganckiego. Zatem czy jest
jakiś strój, którego by Lidia Popiel
nigdy na siebie nie włożyła? – Nie
(śmiech). Chyba nie. Bo wszystko
zależy od kontekstu i tego jak się
zestawi wszystkie rzeczy. Więc
jeśli chodzi o pojedyncze egzemplarze to chyba nie ma takiej
rzeczy. Oczywiście na co dzień

REKLAMA

rozpoczęła 32 lata temu. Jej znakiem
rozpoznawczym są czarno-białe
portrety. Fotografowała i fotografuje najbardziej znanych. Przed
jej obiektywem stawali między
innymi Jerzy Stuhr, Krystyna Janda,
Magda Umer, Maria Walewska,
Monika Brodka, Kayah, Natalia
Kukulska, Karolina Korwin-Piotrowska, Manuela Gretkowska,
Olaf Lubaszenko, Magdalena Środa, Dorota Wellaman czy Iwona
Guzowska. Pracowała dla takich
tytułów prasowych, jak „Scena”,
„Zwierciadło” czy „Pani”. W latach
80. robiła pierwsze w kraju zdjęcia
gwiazd na okładki. Od 12 lat wykłada w Warszawskiej Szkole Filmowej. Piotrkowskim pasjonatom
fotografii Lidia Popiel zdradziła
tajniki swej pracy za obiektywem,
opowiedziała o swoich ulubionych aparatach fotograficznych
i podzieliła się przepisem na dobry
portret. Przyznała, że na przykład,
nie lubi „prostować” swych zdjęć,
bo dla niej „krzywe” linie równoległe wprowadzają dynamikę
i niepokój w kadr. – Pani Lidio,
jak zaczęła się pani przygoda
z fotografią? Lidia Popiel: – To
było podyktowane potrzebą chwili,
bo co prawda byłam modelką, ale
zaczęłam robić też swoje kolekcje
dla galerii Grażyny Hase. Miałam
też wiele przepięknych koleżanek i
po prostu pewnego dnia zaczęłam
je fotografować w tych rzeczach,
które sama zrobiłam. – Fotografia
przez kilka ostatnich lat bardzo się
rozwinęła, dziś choćby za sprawą
telefonów komórkowych każdy
może być fotografem. Jak pani
się na to zapatruje? – Oczywiście
wszyscy jesteśmy fotografami,
a niektórzy wręcz twierdzą, że jest
kryzys w fotografii, że fotografia
idzie na dno, a ja uważam wręcz
przeciwnie. Ponieważ na co dzień

poddane „manipulacji komputerowej”. Czy jako fotograf często
korzysta pani z takich narzędzi
jak na przykład Photoshop? –
Programy do obróbki to jest po
prostu ciemnia cyfrowa i tak z tego
korzystam. Nie usuwam rzeczy
z kadrów, nie manipuluję, nie
robię grafik. Grafika to jedna
sprawa, a taka sprawa podstawowa
to obróbka. Oczywiście jest to potrzebne dla każdego zdjęcia, żeby
wydobyć jego istotę. Podobają mi
się grafiki komputerowe zrobione
ze zdjęć, które są wyczyszczonymi
portretami gwiazd, które tworzą
zupełnie inny krajobraz, inny
świat. Czemu nie. Na wszystko
jest miejsce. Bardzo lubię taką
surowiznę, takie niedoczyszczone
zdjęcia, takie z jakby brudami.
One dla mnie są żywsze i mają
znamiona dokumentu. – A fotografia czarno-biała… – Ja uwielbiam czarno-białą fotografię bez
względu na to ile tonacji szarości
zawiera. Myślę, że to jest taka
esencja, szczególnie w portrecie.
Łatwiej doszukać się emocji, łatwiej doszukać się istoty człowieka. – No właśnie, jak fotografować
drugiego człowieka, by wydobyć z
niej to co najlepsze? – Należy być
szczerym z tą osobą. I dać jej dużo
swobody, trochę porozmawiać.
Robiąc komuś portret zwykle
mamy jakiś plan na to zdjęcie.
Tym bardziej o naszym pomyśle
warto z osobą fotografowaną
porozmawiać. Powiedzieć jej co
chcemy zrobić. Ale z drugiej strony takie proste i szybkie portrety
mają dużą moc. I jeśli osoba pyta
mnie, stając przed obiektywem: co
mam robić? A często tak się zdarza. Ja mam zawsze jedną odpowiedź – nic! – Jako kobieta znana
często bywa pani oceniania pod
względem ubioru. Niemniej słynie

lubię dosyć stonowane zestawy,
z odrobiną czegoś co zahacza
o symboliczno-wolnościowe zacięcie. – I na zakończenie wróćmy
jeszcze na chwilę do fotografii
– czy wyznaje pani zasadę, że
pierwsza zasada w fotografii to
łamać zasady? – Zdecydowanie.
Ale trzeba jeszcze te zasady znać.
Agawa
REKLAMA
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Wakacje za granicą? Pamiętaj o niej!
W 2013 r. o kartę poprosiło 107
tys. mieszkańców województwa.
W 2014 r. - ponad 122 tys. W roku
2015 pracownicy ŁOW NFZ wystawili 140 tys. Europejskich Kart
Ubezpieczenia Zdrowotnego. Rekordowym miesiącem w łódzkim
oddziale był lipiec ubiegłego roku,
gdy kartę odebrało ponad 30 tys.
mieszkańców Łódzkiego. Oznacza to, że Łódzki NFZ wydawał
w tym miesiącu średnio 1,5 tys.
kart dziennie.
Dlaczego warto mieć EKUZ?
Karta uprawnia w nagłych
przypadkach do korzystania ze
świadczeń zdrowotnych w ramach
powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego na terenie państw
Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia
i Szwajcaria). Osobom ubezpieczonym w NFZ przysługują na
podstawie karty świadczenia
zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia. O tym,

jakie to świadczenia, każdorazowo
decyduje lekarz, biorąc pod uwagę m.in. charakter świadczenia
oraz przewidywany okres pobytu
ubezpieczonego w państwie członkowskim UE/EFTA. Kartę należy
możliwie najwcześniej okazać
lekarzowi lub administracji szpitala. Potrzebny może okazać się
również dowód tożsamości lub
kserokopia tej karty.
UWAGA!
W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko
prywatnie, w związku z tym nie
honorują EKUZ. Przypominamy,
że w razie choroby, mimo posiadania karty EKUZ, mogą czekać nas
dodatkowe wydatki, np. we Francji
płaci się za łóżko i wyżywienie
w szpitalu, tzw. koszty hotelowe,
18 euro dziennie; w Chorwacji
ubezpieczony jest zobowiązany
zapłacić 10 kun za świadczenia
udzielone przez lekarza rodzinnego, ginekologa oraz dentystę;

we Włoszech za poradę lekarza
pierwszego kontaktu pacjent musi
pokryć we własnym zakresie
koszt w wysokości do 36,15 euro
za wizytę.
UWAGA!
Pacjent w pełni ponosi koszty
międzynarodowego transportu
sanitarnego do Polski. W wielu
państwach członkowskich UE/
EFTA, do których wybieramy się
na wakacje, m.in. w Austrii, Francji, Republice Czeskiej, Republice
Słowackiej, w pełni odpłatne jest
także ratownictwo górskie. Należy
pamiętać, że świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków
wypadków podczas uprawiania
wakacyjnych sportów obciążone są
wyższymi opłatami niż świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane.
W związku z tym zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego
ubezpieczenia obejmującego koszty
świadczeń zdrowotnych, których
w państwach członkowskich UE/

EFTA nie pokrywa powszechne
ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa może
również obejmować inne koszty,
do których finansowania NFZ nie
jest uprawniony, w tym koszty
tzw. wkładu własnego pacjenta,
o których mowa powyżej.
Jak uzyskać EKUZ?
EKUZ jest bezpłatna i jeśli
ubezpieczony zgłosi się po nią
osobiście, zostanie wydana od
ręki. Kartę EKUZ można otrzymać w siedzibach ŁOW NFZ
- Łódź, ul. Kopcińskiego 56 lub
delegaturach ŁOW NFZ w Siera-

dzu, Skierniewicach oraz Piotrkowie Trybunalskim. Wniosek
(wraz z dokumentami) można
także wysłać pocztą, przekazać
faksem na nr 42 275-40-61, emailem: dos@nfz-lodz.pl (skan
wszystkich dokumentów, w tym
wypełnionego i podpisanego
wniosku o wydanie EKUZ).
EKUZ zostanie przekazana we

wskazany we wniosku sposób kartę można odebrać osobiście
w oddziale bądź delegaturze
ŁOW NFZ lub wskazać adres,
na który zostanie przesłana. Jeśli
chcemy złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ i odebrać kartę
w imieniu innej osoby, można to
zrobić na podstawie stosownego
upoważnienia.

UWAGA!
Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku
kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu
nauki. - Wszystkie osoby, które wybierają się na zagraniczne wakacje, szczególnie emerytów
i rencistów, zachęcamy do sprawdzenia ważności karty (na awersie karty u dołu) i w razie
konieczności wyrobienie nowej – informuje Anna Leder, rzecznik prasowy ŁOW NFZ.
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O czym? O karcie EKUZ. Z każdym dniem
rośnie liczba mieszkańców Łódzkiego, którzy na
zagraniczne wakacje jadą z EKUZ. Aby uniknąć
wakacyjnych kolejek, złóż wniosek o wydanie karty
już dziś. Liczba wydawanych przez łódzki NFZ kart
EKUZ zwiększa się co roku o ok. 18 tys.
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Pupil na wakacjach
Jak co roku z niecierpliwością czekamy na wakacje. Jest to dla nas czas
zabawy, przyjemności, niesamowitych wrażeń i doznań. Nie możemy doczekać się wyjazdów, dalekich podróży, ekstremalnych zajęć. Często niestety
zapominamy o naszych cudownych pupilach, dla których okres wakacji może
okazać się bardzo trudny, pełen stresu, a nawet narażenia na groźne choroby.
Właściciele zwierzaków planując wyjazd, powinni się zastanowić, co zrobić ze swoim
czworonogiem. Czasami nie jest
to łatwe zadanie.
Większość hoteli w kurortach
wypoczynkowych nie przyjmuje
gości ze zwierzętami. Na szczęście zdarzają się wyjątki. Dlatego
należy odpowiednio wcześniej
przejrzeć bazę hoteli, pensjonatów, które umożliwią nam pobyt
czworonożnych przyjaciół razem
z nami. Pobyt zwierzaka na wakacjach należy jednak dokładnie
zaplanować. Podróż bywa bowiem
dla niektórych zwierząt dużym
przeżyciem. Dlatego przed wyjazdem idziemy z psem, kotem
czy innym pupilem do lekarza weterynarii i sprawdzamy, czy nasz
przyjaciel jest zdrowy, czy daleka
podróż nie stanowi zagrożenia dla
jego życia i zdrowia. Jeśli istnieje
potrzeba, zapewniamy środki
ułatwiające przetrwanie podróży
bez nadmiernego stresu oraz
preparaty hamujące na przykład

odruch wymiotny. Należy bowiem
pamiętać, że niektóre psy i koty
cierpią, podobnie jak ludzie na
chorobę lokomocyjną. Niestety
preparaty na tę przypadłość u ludzi
nie są najlepszym rozwiązaniem
w przypadku zwierząt.
Pamiętajmy, by u zwierząt stosować leki przeznaczone dla nich.
Gdy wybieramy się za granicę
naszego państwa, musimy wiedzieć, że podobnie jak człowiek,
także nasz zwierzak musi posiadać
paszport. Poza tym czip, ważne badanie kliniczne oraz odpowiednie
szczepienia. Paszport i niezbędne
informacje zdobędziemy u swojego lekarza weterynarii. W trakcie
podróży i na wakacjach zawsze
zapewniajmy naszemu kompanowi przede wszystkim dużą
ilość wody, odpowiednią karmę
(najlepiej tę samą, którą zjada
w domu) nie zostawiajmy zwierząt
w zamkniętym samochodzie na
pełnym słońcu, nie dopuszczajmy
do nadmiernego wysiłku, gdy
temperatura przekracza 25 stopni

Celcjusza. Zwierzęta nie posiadają
bowiem gruczołów potowych i nie
są w stanie pozbyć się nadmiaru
ciepła z organizmu.
Jeżeli jednak wybieramy się
miejsce, w które pupil pojechać
nie może trzeba mu zapewnić
opiekę. Możemy poprosić kogoś
z rodziny, przyjaciół, znajomych.
Najlepiej, aby była to osoba, którą
zwierzak dobrze zna już od dłuższego czasu. Jeżeli nie, powinno
się pojechać do nowego miejsca
pobytu, aby pupil mógł poznać
nowe otoczenie, w którym będzie
przebywał przez jakiś czas.
A co, jeś li nie mamy nikogo bl i sk iego, komu m o ż e my p ow i e r z yć n a s z e g o
przyjaciela? Wówczas istnieje
możliwość um ieszczen ia go
w hotelu dla zwierząt. Zanim
jedna k podejm iemy decyzję
powinniśmy szczegółowo zapoznać się z ofer t ą t a k iego
miejsca. Warto dowiedzieć się,
w ja k ich wa r un kach będzie
przebywał nasz przyjaciel, czy

jest to miejsce czyste, zadbane,
w którym zwierzak nie jest narażony na urazy i okaleczenia.
Powinniśmy zapytać właściciela hotelu na jakich warunkach
przyjmuje zwierzęta do placówki. Powinien wymagać, aby nowy
gość hotelowy był zaszczepiony
na choroby zakaźne, odrobaczony, zabezpieczony przed inwazją pasożytów zewnętrznych.
Wszystkie zabiegi powinny być
potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii. Jeszcze jedną, najważniejszą rzeczą,
która powinna być zapewniona to

opieka lekarsko-weterynaryjna
w miejscu pobytu naszego pupila. Jest to element nieodzowny.
Ok res pobytu w hotelu jest
zazwyczaj czasem wzmożonego
st resu dla zwierzęcia. Wa rto zapytać lekarza weterynarii
o preparaty dostępne na rynku,
które ułatwią przetrwanie niekorzystnego czasu.

Poza ty nie bądźmy obojętni na krzywdę, która dzieje się
zwierzętom. Gdy widzimy kogoś
zostawiającego psa przywiązanego
do drzewa w lesie, zgłaszajmy to
odpowiednim służbom np. straży
miejskiej, policji, leśniczym lub
straży pożarnej. Gdy o to wszystko
zadbamy, wakacje nasze i naszego
pupila na pewno będą udane.

Lek. wet. Przemysław Zadumiński
specjalista chorób psów i kotów
Przychodnia Weterynaryjna Optivet
ul. Łódzka 56, 97-300 Piotrków Trybunalski

Kleszcze - co warto o nich wiedzieć?
Letnia pogoda sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Jeżdżąc do lasu,
spacerując po łąkach czy polach, a nawet parkach w centrum miasta warto
pamiętać, aby chronić się przed kleszczami, które w polskich warunkach
mogą przenosić boreliozę albo kleszczowe zapalenie mózgu.
Jak w ogóle wyglądają dane
statystyczne jeśli chodzi o zachorowania w naszym regionie?
- Na kleszczowe zapalenie mózgu
w powiecie piotrkowskim nie było
zachorowań w ostatnich latach.
Natomiast bardziej poważną sprawą są zachorowania na boreliozę.
W 2015 roku w Piotrkowie było
16 zachorowań, a w powiecie 14.
W 2014 roku w Piotrkowie również 16, a w powiecie 13. Od marca
mamy już pełną aktywność kleszREKLAMA

czy, ale warto pamiętać, że tylko
jeden z 20 gatunków może nas
zarazić, tzw. psi, pastwiskowy albo
pospolity – wyjaśnia Wiesława
Kozińska, rzecznik prasowy piotrkowskiego Sanepidu. O tym jakie
objawy po ugryzieniu kleszcza
mogą nas zaniepokoić, a także jaką
profilaktykę stosować aby uniknąć
kontaktu z kleszczem opowiada
w wywiadzie doktor Małgorzata
Olejniczak-Cukier, lekarz specjalista chorób zakaźnych.

Jakie choroby przenoszą
kleszcze?
W naszych warunkach najczęstszymi chorobami, które
przenoszą kleszcze są borelioza
i kleszczowe zapalenie mózgu.
W szczególności naszego regionu
dotyczy borelioza, kleszczowe
zapalenie mózgu praktycznie
w ogóle nie występuje. Najważniejsze znaczenia w profilaktyce
przeciw zakażeniom ma jak najszybsze usunięcie kleszcza ze

skóry. Najlepiej w ciągu 24 godzin
od ugryzienia. Trzeba jednak
zaznaczyć, że nie każdy kleszcz
przenosi choroby.
Jakie objawy powinny nas
zaniepokoić po ugryzieniu?
Pierwszym objawem, który
może świadczyć o boreliozie jest
rumień wędrujący. Warto jednak
pamiętać, że czasem po usunięciu
kleszcza pojawia się od razu delikatny rumień, nie znaczy to, że
już jesteśmy chorzy. Jest to jedynie
sygnał, że kleszcz był zarażony,
a rumień jest tylko reakcją alergiczną. Niepokojące powinno być
to, że ten rumień utrzymuje się na
skórze. Wtedy należy zgłosić się do
lekarza. Rumień wędrujący świadczący o boreliozie, może pojawić się
nawet do 3 miesięcy po kontakcie
z kleszczem, więc ważne jest aby
obserwować miejsce po ugryzieniu.
Inaczej wygląda kleszczowe zapalenie mózgu. Na nie dostępna jest
już szczepionka, więc wyjeżdżając
w rejony, gdzie zanotowano przypadki zachorowań, czyli m.in. Pomorze czy Białostocczyzna, warto
się zaszczepić.
Jaką profilaktykę zastosować
aby ograniczyć ryzyko ugryzienia przez kleszcza?
Przede wszystkim trzeba się
dobrze ubierać. Idąc do lasu, na
łąkę czy nawet do parku w mieście
należy założyć długie spodnie,
skarpety, wysokie buty. Na górę
ciała długi rękaw, kołnierzyk,

czapka na głowę. Najlepsze jest
jasne ubranie, ponieważ na nim
lepiej widać kleszcza. Po powrocie
do domu warto dokładnie obejrzeć
całe ciało. Kleszcze lubią miejsca,
w których jest ciepło a skóra jest
cienka, więc warto sprawdzić
zagięcia łokci i kolan. Miejsca za
uszami, a także okolice ścięgna
Achillesa.
Jak prawidłowo wyciągnąć
kleszcza?
Istotne jest to, aby nie stosować żadnych mazideł: tłustych
kremów, masła, oleju, spirytusu.
To popularny mit, który może za-

szkodzić, a na pewno nie pomoże.
Smarowanie kleszcza tylko go
drażni i doprowadza do tego, że
wymiotuje. Wtedy zwiększamy
ryzyko zachorowania. Należy
kleszcza usunąć zdecydowanym
ruchem ze skóry, nie ściskając
zbyt mocno. Najlepiej pęsetą
z ostrym czubkiem. W aptekach
dostępny jest również przyrząd,
który na zasadzie podciśnienia
usuwa kleszcza. Jeśli są problemy
z samodzielnym wyciągnięciem
kleszcza, to najlepiej zgłosić się
do chirurga.
Rozmawiała Agata Siejka
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Bezpieczne wakacje

mł. asp. Ilona Sidorko
oficer prasowy

Wakacje to dla większości wyjazdy i związany z nimi wypoczynek. Dla policjantów zaś to czas wzmożonej pracy. Na drogach pojawia się w tym okresie więcej
pojazdów niż zwykle. Część osób podróżuje własnymi autami, inne wyjeżdżają na wypoczynek autokarami. Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach działań
„Bezpieczne wakacje” policjanci będą czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących. Przed wakacjami funkcjonariusze przypominają również o zasadach
bezpiecznego wypoczynku nad wodą i konieczności uważania na swoje rzeczy, bo podczas wakacji złodzieje wcale nie odpoczywają.
I. Przygotowanie do podróży
Siadając za kierownicą samochodu zadbajmy o to, by wyjazd stał
się przyjemnością, a nie walką
o przetrwanie. Nie należy wyruszać w drogę, gdy jest się zmęczonym lub niewyspanym. Taki stan
osłabia refleks, zmniejsza zdolność koncentracji a w skrajnych
przypadkach może doprowadzić
do zaśnięcia za kierownicą. Przez
całą drogę kierowca powinien
mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.
Trzeba też zwrócić uwagę, aby
rodzina także jechała w pasach,
a małe dziecko w specjalnym foteliku. Gdy pojawi się zmęczenie
najlepiej zatrzymać się i zrobić
koniecznie kilku- lub kilkunastominutową przerwę.
Sprawny autokar
Wyjazdy na kolonie są u nas
bardzo popularnym rodzajem
wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kontrolowanie przez Policję oraz
Inspekcję Transportu Drogowego
autokarów przewożących dzieci na
szczęście weszło już w zwyczaj.
Jeśli nauczyciel lub rodzic będzie
miał jakiekolwiek podejrzenia dotyczące niesprawności autokaru
przewożącego dzieci na wycieczkę
czy kolonie bądź też zachowanie
kierowcy będzie wskazywało, że
może on znajdować się w stanie
nietrzeźwości, nie powinien absolutnie zgadzać się na wyjazd
dzieci. Należy wówczas wezwać
policję, najlepiej Wydział Ruchu
Drogowego. Tu nie może być żadnego pobłażania ze strony rodziców i osób organizujących wyjazd.
Lepiej spóźnić się na zamówiony
posiłek, albo nawet wyjechać
o dzień później, niż dopuścić do
sytuacji, gdy bezpieczeństwo podróżnych jest zagrożone.
Kontrole autokarów w okresie
wakacji będą przeprowadzane
przez policjantów Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Piotrkowie Trybunalskim po wcześniejszym zgłoszeniu. Kontrole przeprowadzane
będą na parkingu przed budynkiem komendy, każdego dnia
tygodnia (w ustalonym terminie).
Podczas kontroli będzie sprawdzany stan techniczny pojazdów
oraz stan trzeźwości kierowców.
II. Wakacje w miejscu zamieszkania
Nie wszystkie dzieci wyjadą
na wakacje, wiele z nich zostanie
w miejscu zamieszkania. Przed
wakacjami warto przypomnieć
dzieciom podstawowe zasady
poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach lub obszarach
położonych w pobliżu dróg. Nie
zostawiajmy dzieci bez nadzoru!
Zabezpieczenie mienia
Pamiętajmy o tym, że w okresie wakacji złodzieje nie odpoczywają. Czyhają na nasze
plecaki, torebki, telefony, rowery,
dokumenty i inne cenne rzeczy
osobiste. Mogą być wszędzie - na

kąpieliskach, w środkach komunikacji, galeriach handlowych.
Dlatego zachowajmy szczególną
ostrożność podczas letniego wypoczynku.
• Pilnujmy swojego roweru - nie
pozostawiajmy jednośladu bez
nadzoru. I pamiętajmy o jego
odpowiednim zabezpieczeniu;
• uważajmy na rzeczy osobiste
na kąpieliskach – nie pozostawiajmy rzeczy bez opieki, nie
zabierajmy ze sobą dużej ilości
pieniędzy i nie trzymajmy ich
razem z dokumentami;
• zachowajmy ponadto ostrożność w środkach komunikacji
miejskiej – pamiętajmy, aby
torba lub plecak były zamknięte, unikajmy tłoku. Bagaż zaś
powinien znajdować się cały
czas w zasięgu naszego wzroku;
Pamiętajmy także, aby przed
wyjazdem na urlop zabezpieczyć
w sposób właściwy swoje mieszkanie. Metod zabezpieczenia jest
bardzo wiele - od systemów alarmowych przez czujniki świetlne
po zamki, blokady czy rolety
antywłamaniowe. Najprostszym
jednak sposobem zabezpieczenia

ze ściśle określonymi głębokościami wody, zabezpieczane przez
wykwalifikowanych ratowników.
Za bezpieczne mogą być także
uważane stawy, jeziora, zalewy
i rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli gdzie opiekę nad
pływającymi sprawują ratownicy
WOPR-u.
Co robimy widząc, że ktoś tonie? Do wody skaczemy tylko kiedy głębokość jest na tyle mała, że
dotykamy swobodnie nogami dna.
Należy niezwłocznie powiadomić
kogoś dorosłego. Tonącemu można podać z brzegu kij, tyczkę czy
wiosło lub rzucić koło ratunkowe.
Ratownicy są specjalnie szkoleni
i oprócz tego, że potrafią doskonale pływać, znają chwyty ratownicze. Brak umiejętności ratowania
tonących skutkuje najczęściej
ofiarami wśród osób usiłujących
udzielić topielcowi pomocy.
Najczęstszymi przyczynami
utonięć są:
• brak umiejętności pływania,
• brawura, przecenianie swoich sił
i umiejętności pływackich,
• pływanie w stanie nietrzeźwym.

• lekkomyślna zabawa polegająca
na wrzucaniu innych do wody
oraz zanurzaniu osób pływających,
• pływanie w miejscach zarośniętych wodorostami.
Zasady bezpiecznej kąpieli:
Pływaj tylko w miejscach
strzeżonych czyli tam gdzie jest
ratownik WOPR. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach gdzie kąpiel jest zakazana.
Informują o tym znaki i tablice.
Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz
w pobliżu urządzeń i budowli
wodnych. W przypadku wejścia
do niestrzeżonych zbiorników
każdorazowo należy sprawdzić
głębokość i strukturę dna.
• przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz.
Stosuj się do uwag i zaleceń
ratownika;
• nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni
(optymalna temperatura 22-25
stopni);
• nie pływaj w czasie burzy, mgły
(kiedy widoczność jest poniżej

• nie baw się w podtapianie innych
osób korzystających z wody,
spychanie do wody z pomostów
czy materacu.
• pamiętaj, że materac dmuchany
nie służy do wypływania na
głęboką wodę, podobnie jak
i nadmuchiwane koło;
• nigdy nie pływaj po spożyciu
alkoholu;
• kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas.
Może się okazać, że ktoś będzie
potrzebował Twojej pomocy.
Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach
swoich możliwości. Jeżeli nie
będziesz się czuł na siłach to
zawiadom inne osoby;
• nie przystępuj do pływania na
czczo - wzmożona przemiana
materii osłabia Twój organizm;
• nie pływaj również bezpośrednio
po posiłku - zimna woda może
doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść
za sobą bardzo poważne konsekwencje;
• nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz
wybrać się na dłuższą trasę

• nie wypływaj za daleko od brzegu
po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest
niebezpieczne;
• jeśli nie chcesz się przeziębić to
po skończonej kąpieli przebierz
się w suche ubranie, nie przebywaj w mokrych rzeczach na
wietrze - możesz doprowadzić do
znacznego oziębienia organizmu;
• dbaj o czystość wody w której
pływamy;
• bawiąc się w wodzie nie zakłócaj
wypoczynku i kąpieli, nie krzycz
i nie popychaj innych;
• jeśli dzieci są w wodzie miej nad
nimi ciągły nadzór, również gdy
potrafią pływać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się
utonięciem;
• nie pozostawiaj na brzegu swoich
rzeczy bez opieki. Jeśli są one
cenne to oddaj je lepiej do przechowalni lub pozostaw w domu;
• korzystając ze sprzętu pływającego zawsze sprawdzaj jego
sprawność i ubieraj kamizelkę
ratunkową. Bezwzględnie zakładaj kamizelkę dziecku;
• nie pływaj łódkami, kajakami,
rowerami czy motorówkami zbyt
blisko kąpiących się;
• korzystając z materaca nie odpływaj zbyt daleko od brzegu.
IV. Bezpieczny wypoczynek
na słońcu
Letnie miesiące sprzyjają spędzaniu wolnego czasu na słońcu.
Aby uchronić nasze dzieci przed
nieprzyjemnymi doświadczeniami, pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach.
Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu:
• zachowaj umiar w przebywaniu
na słońcu;
• noś nakrycia głowy i okulary
słoneczne (UWAGA! Noszenie
ciemnych okularów bez filtra
jest szkodliwe. Źrenica, do
której dochodzi mniej światła,
rozszerza się, dzięki czemu
do wnętrza oka wnika więcej
promieni UV);
• unikaj wysiłku w pełnym słońcu;
• chroń się w cieniu w godzinach
południowych;
• jeśli musisz przebywać na słońcu,
stosuj filtry ochronne.

naszego lokum jest dokładne
pozamykanie wszystkich okien
i drzwi, a także poproszenie zaufanej osoby o zwrócenie uwagi na
nasze mieszkanie. Pamiętajmy, że
czujne oko np. sąsiada na to, co się
dzieje koło naszego mieszkania,
może zastąpić nawet najlepsze
zabezpieczenie.
III. Bezpieczny wypoczynek
nad wodą
Aby kąpać się bezpiecznie,
korzystajmy jedynie z miejsc do
tego przeznaczonych. Są nimi
z całą pewnością baseny miejskie,

Alkohol powoduje zaburzenia
zmysłu, równowagi i orientacji,
• niedocenianie niebezpieczeństwa
w wodzie,
• pływanie w miejscach zabronionych,
• skoki „na główkę” do wody
w nieznanym miejscu,
• pływanie obok statków, barek
i łodzi motorowych, w pobliżu
śluz i zapór wodnych,
• siadanie na rufie kajaku lub na
burcie łodzi,
• nieumiejętność postępowania
w przypadku wywrócenia się
kajaku lub łodzi,

50m), gdy wieje porywisty wiatr;
• nie skacz rozgrzany do wody.
Przed wejściem do wody ochlap
nią klatkę piersiową, szyję, krocze i nogi - unikniesz wstrząsu
termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;
• nie pływaj w miejscach gdzie
jest dużo wodorostów lub wiesz,
że występują zawirowania wody
lub zimne prądy;
• nie skacz do wody w miejscach
nieznanych. Może się to skończyć
śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich
miejscach skoki „na główkę”;

pływacką, płyń asekurowany
przez łódź lub przynajmniej
w towarzystwie jeszcze jednej
osoby. Na głowie powinieneś
mieć założony czepek abyś był
widoczny dla innych w wodzie.
Możesz do tego celu użyć bojki
na szelkach;
• po kąpieli nie jest wskazany
duży wysiłek fizyczny. Lepiej
udać się na spacer a po godzinie można organizować sobie
zajęcia bardziej intensywne. Nie
przebywaj w wodzie zbyt długo
ani też nie wchodź do niej po
zbyt krótkiej przerwie;

Służbę w Komisariacie Wodnym w Bronisławowie pełni czterech funkcjonariuszy. Policjanci
w sezonie letnim tj. od 1 czerwca
do 15 września 2016 roku będą
pełnić służbę każdego dnia
w god z i nach 10.0 0 - 18 .0 0
a w razie potrzeby do godziny 22.00
(w zależności od pogody i natężenia wypoczywających).
Jednym z głównych zadań
funkcjonariuszy pełniących służbę
na wodach Zalewu Sulejowskiego
jest dbanie o bezpieczeństwo osób
zarówno pływających łódkami jak
i kąpiących się. Funkcjonariusze
będą również dbać o bezpieczeństwo i porządek prawny na
terenach przywodnych.
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