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Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Zwierzęta latem
w obiektywie
Ujęcia z życia zwierząt w czasie lata. Takie zadanie postawiliśmy
naszym czytelnikom, zachęcając do udziału w fotograficznej zabawie.

Z zabrzańskich Wodociągów

Kropla wiedzy
Ciekawostki o wodzie, jej zużyciu,
ochronie i zanieczyszczeniach prezentują na swojej internetowej stronie zabrzańskie wodociągi. Warto tam
zajrzeć, bo informują m.in. o tym, że:
* Do produkcji ziaren kawy, potrzebnych do zaparzenia jednej filiżanki, zużywa się około 200 litrów
wody. 165 litrów wody trzeba, by
wyprodukować dwie kromki chleba
i ser do nich. Około 15 litrów wody
zużywamy podczas jednego mycia
zębów, jeśli w tym czasie nie zakręcimy kranu. 15 tys. litrów wody jest
potrzebne do produkcji kilograma
wołowiny. A do produkcji 0,5 litra
piwa zużywa się 150 litrów wody.
* Szacuje się, że podczas kąpieli
pod prysznicem, która trwa 10 minut, zużywamy około 100 litrów wody. A co ze spłuczką? Mechanizmy
z podwójnym systemem spłukiwania
posiadają dwa przyciski: pierwszy
pozwala na opróżnienie tylko części
objętości spłuczki, drugi zaś całej jej
objętości. Podwójny system spłukiwania w porównaniu do pojedynczego, pozwala rodzinie zaoszczędzić od 30 do 40 metrów sześcien-

nych wody rocznie! Co daje w skali
roku oszczędność od 186 do 248 zł.
* Czy wiecie, że wyrzucając do toalety:
– resztki jedzenia – przyczyniacie się
do zwiększenia populacji szczurów?
– niedopałki papierosów – niszczycie mikroorganizmy wspomagające
pracę oczyszczalni ścieków?
– igły – narażacie zdrowie i życie
osób obsługujących np. przepompownie ścieków?
* Czy wiecie, jak niebezpieczne może być wyrzucanie soczewek kontaktowych do kanalizacji? Wpływają one
do oczyszczalni ścieków, gdzie nie zawsze udaje się je zatrzymać. Podobno
co roku do Bałtyku trafia 1,5 tony zużytych soczewek, które mogą łatwo
przedostać się do łańcucha pokarmowego ryb, a w ostateczności trafić
do naszych organizmów.
Więcej ciekawostek i informacji na
http://wodociagi.zabrze.pl/edukacja/.

po zdrowie

J

edno ze zdjęć przedstawia wiewiórkę, która zajada się żołędziami. Przesłała je pani Teresa. Kolejne nadesłała pani Joanna
i zatytułowała „Moja wiśnia”. - Letnimi zbiorami
okazały się nie tylko wiśnie prosto z drzewa, ale
taki oto okaz gąsienicy –
wyjaśniała autorka w mailu. Trzecie zdjęcie przedstawia mewy nad morzem.
To ujęcie przesłała nam
pani Agnieszka. Na kolejnym są dwa ślimaki, któ-

re zajadają młode listki.
Uchwyciła je w obiektywie pani Patrycja.
Dla autorek opublikowanych obok zdjęć mamy drobne upominki,
są to książki przekazane nam przez Wydawnictwo Czwarta Strona.
Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do naszej
redakcji, z dowodem
tożsamości i bieżącym
wydaniem Nowin Zabrzańskich.

Rajd z Rokitnicy
Kilkanaście kilometrów, głównie ścieżkami
rowerowymi, pokonali uczestnicy XI Rajdu
Rowerowego, organizowanego przez Towarzystwo
Miłośników Rokitnicy. Najmłodsza uczestnika
właśnie ukończyła swój pierwszy roczek, a senior
rywalizacji chwalił się, że świętuje 80. urodziny.

R

ajd od lat na swoich wiernych
uczestników. Wśród nich jest
80- letni pan Marcel. – Bardzo lubię tę imprezę, co roku wyczekuję kiedy się odbędzie. Cieszę się,
że wciąż jestem w dobrej kondycji, a mój ponad 30 - letni rower,
bez nowoczesnych udogodnień,

sprawdza się nawet przy pokonywaniu wzniesień - mówił pan Marcel,
senior rywalizacji.
Trasa tegorocznego rajdu biegła
ścieżkami rowerowymi m.in. dookoła zabrzańskiej strefy ekonomicznej. Tradycyjnie na zakończenie dla wszystkich uczestników
były pamiątkowe medale i słodki
poczęstunek, a dla dzieci, młodzieży oraz rodzin - nagrody.
/KW/

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

