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- Jest duĪo prawdy w powiedzeniu:
chcesz byü piĊkny i máody, pij duĪo
wody. Woda ma korzystny wpáyw na
utrzymanie prawidáowej masy ciaáa.
ZwiĊkszenie jej spoĪycia zwiĊksza
utratĊ táuszczowej masy ciaáa u dorosáych. Ponadto w przeciwieĔstwie do
np. soków, woda nie ma kalorii i cukru, dziĊki czemu nie pobudza, tak jak
inne napoje, apetytu na sáodkie, bogate
w wĊglowodany, produkty spoĪywcze.
Woda ma równieĪ bardzo korzystny
wpáyw na skórĊ, co jest waĪne szczególnie dla kobiet - wpáywa na poziom jej
nawilĪenia, dziĊki czemu skóra dáuĪej
pozostaje jĊdrna i elastycznaZ\MDĞQLD
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- Polacy nie są Ğwiadomi tych korzyĞci, o czym Ğwiadczy fakt, Īe ponad
poáowa z nas (54%) siĊga po wodĊ
dopiero wtedy, gdy odczuwa pragnienie.
To zdecydowanie za póĨno. Uczucie
pragnienia to sygnaá rozpoczynającego
siĊ procesu odwodnienia organizmu.
Pojawia siĊ problem z koncentracją
uwagi, nasz nastrój siĊ pogarsza i moĪe
boleü nas gáowa. Zamiast wiĊc siĊgaü
po kolejną ¿liĪankĊ kawy, powinnyĞmy
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DokoĔczenie na str. 6.

SONDA

Mariola Michaâczyk
krawcowa

Na co dzieĕ pijċ bardzo duīo wody
mineralnej, niegazowanej, poniewaī
jest ona bardzo zdrowa i niezbċdna dla
naszego funkcjonowania. Zawsze siċ
sâyszy, īe po przeróīnych zabiegach
naleīy piý przede wszystkim wodċ.
Moīna nie jeğý, ale bez wody przeīyý
siċ nie da.
Mam swojĆ ulubionĆ markċ, którĆ
jest Īywiec Zdrój. Inne wody wypijċ, ale nie smakujĆ mi tak bardzo jak
ta konkretna.
Nie pijċ tak zwanej kranówki,
poniewaī nie mam do niej zaufania.
MówiĆc szczerze, bojċ siċ, īe mogâaby
zawieraý jakieğ niebezpieczne bakterie.
Oczywiğcie, nie mam pewnoğci, czy ta
w butelce nie jest przypadkiem taka
sama jak ta z kranu, jednak sama ğwiadomoğý, īe jest szczelnie zamkniċta,
sprawia, īe wolċ piý wâağnie jĆ.
Staram siċ oszczċdzaý w domu
wodċ i jej nie marnotrawiý. Zawsze,
gdy myjċ zċby, kran jest zakrċcony,
poniewaī myğlċ o tym, īe niektórzy nie
majĆ szczċğcia īyý w miejscu, gdzie
zasoby sĆ prawie „nieograniczone”.
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 MieszkaĔcy naszego powiatu korzystają z wody wodociągów
publicznych, której jakoĞü
speánia wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia. W 2018 roku
nie odnotowano Īadnych
zanieczyszczeĔ mikrobiologicznych, zarówno
w kontrolach wewnĊtrznych, przeprowadzanych
przez przedsiĊbiorców,
jak równieĪ przeprowadzanych przez organy
Inspekcji Sanitarnej.
Ogólna ocena jakoĞci
wody w poszczególnych
wodociągach na terenie
powiatu jest dobra.
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Rozmawiamy o wodzie

Halina Mróz

pracownik biurowy
Myğlċ, īe pijċ odpowiedniĆ iloğý
wody dziennie, jednak nie lubiċ takiej
zwykâej, wolċ gazowanĆ. Podobno
nie jest ona zdrowa i wartoğciowa,
ale chyba tak naprawdċ liczy siċ iloğý
przyjċtych pâynów, by organizm byâ
odpowiednio nawodniony. Obojċtna
jest dla mnie marka, kaīda, która jest
gazowana, jest dla mnie odpowiednia.
Wodċ z kranu pijċ bardzo rzadko, ale jeīeli nie mam nic innego pod
rċkĆ, to robiċ to, by ugasiý pragnienie.
Oczywiğcie mam zamontowane specjalne Àltry, by byâa jak najzdrowsza
i po prostu najczystsza.
NajlepszĆ wodĆ do picia jest ta
ĩródlana z górskich ĩródeâ. Zawsze
staram siċ jej skosztowaý, gdy jestem
w górach.
Wydaje mi siċ, īe Polacy statystycznie pijĆ bardzo maâo wody.
O wiele bardziej popularne sĆ róīnego
rodzaju sâodzone i sztuczne napoje,
które bardziej nam szkodzĆ, niī pomagajĆ.
Coraz wiċcej mówi siċ o ğwiadomym uīywaniu bieīĆcej wody. W moim
domu staramy siċ ograniczaý jej zuīywanie, chociaī nie zawsze nam to
wychodzi. Uwaīam jednak, īe jeīeli
spoâeczeĕstwo nie zacznie mĆdrze
korzystaý z wody, to moīe jej kiedyğ
zabraknĆý, co skoĕczy siċ bardzo niedobrze dla caâej ludzkoğci.

Damian Gryglewski
uczeĕ

Picie duīej iloğci wody jest bardzo
waīne, szczególnie w okresie letnim,
gdy bardzo âatwo o przegrzanie i odwodnienie. Staram siċ uzupeâniaý pâyny
na bieīĆco, chociaī wiadomo, īe nie
zawsze mam pod rċkĆ czystĆ wodċ,
wiċc zdarzy mi siċ siċgnĆý po jakiğ
inny, na przykâad sâodzony, napój. Pod
īadnym warunkiem nie napijċ siċ jednak wody prosto z kranu. Mimo īe
mówi siċ, īe w Ostrzeszowie jest ona
bardzo dobra zarówno pod wzglċdem
czystoğci, jak i smaku, to uwaīam, īe
zawsze moīe siċ zdarzyý, īe bċdĆ
w niej bakterie. Niektórzy nawet do
zrobienia sobie kawy czy herbaty uīywajĆ wody butelkowanej.
Bez wody nie da siċ funkcjonowaý.
Wystarczy spojrzeý na zachowanie
ludzi, gdy na parċ godzin lub dni
zostanie ona „wyâĆczona”. Wszyscy
panikujĆ, jadĆ do marketów kupowaý
duīe baniaki, poniewaī bez wody nie
da siċ ani gotowaý, ani siċ umyý czy
teī podlaý roğlin. Na wsiach zdarza
siċ jeszcze, īe korzysta siċ ze studni,
jednak jest ich juī coraz mniej. Przy suszach, tak jak w ostatnich tygodniach,
sĆ one niestety nieprzydatne, poniewaī
w wiċkszoğci po prostu wyschây.

Bâaīej Ğwietlik

pracownik ochrony
Woda ma na nas bardzo dobry
wpâyw. Korzystnie dziaâa na funkcjonowanie organizmu, nawadnia go
i dodaje energii. Codziennie rano, tuī
po obudzeniu siċ, przygotowujċ sobie
wodċ mineralnĆ z cytrynĆ, powoduje
to, īe od razu mam duīo energii i odechciewa mi siċ spaý. Teraz jest bardzo
gorĆco, wiċc obowiĆzkowo caâoğý musi
byý dobrze schâodzona.
Zdarza mi siċ piý wodċ z kranu, ale
dopiero po przepuszczeniu jej przez
odpowiedni dzbanek z Àltrem. Niektórzy uwaīajĆ, īe ostrzeszowska woda
jest krystalicznie czysta, w porównaniu do innych miast plasujemy siċ na
wysokim miejscu pod tym wzglċdem.
Niestety nie oszczċdzam wody
w domu. Korzystam z niej bardzo duīo,
poniewaī czċsto piorċ i zmywam. Nie
oznacza to jednak, īe uīywam jej
bezmyğlnie, na przykâad zostawiajĆc
odkrċcony kran, gdy jest mi to zupeânie niepotrzebne.
Woda to skarb, bez niej nie daâoby
siċ przeīyý. Jest ona niezbċdna w codziennym īyciu zarówno do picia, jak
i do wykonywania innych, podstawowych czynnoğci.

Karolina Piec
sprzedawca

Powszechnie wiadomo, īe naleīy
piý przynajmniej 2 litry wody dziennie.
Organizm potrzebuje nawodnienia, by
prawidâowo funkcjonowaý. Niestety,
mimo īe mam tego ğwiadomoğý, to
siċ do tego nie stosujċ. Myğlċ, īe wiele
osób o tym zapomina. Ja wâağciwie
w ogóle maâo pijċ - trzy herbaty dziennie, kawy praktycznie wcale, czasem
szklankċ jakiegoğ soku.
Zdarza mi siċ piý wodċ z kranu,
nie ma ona īadnego specyÀcznego
smaku, jest dobra, tak samo jak ta
butelkowana. Jednak, co jest ciekawe,
wydaje mi siċ, īe „kranówka” o wiele
szybciej i lepiej gasi pragnienie niī
jakakolwiek inna woda.
Wedâug mnie najlepsza woda,
jaka istnieje, to ta z górskiego potoku,
krystalicznie czysta, pyszna i zimna.
Niestety rzadko mam okazjċ takĆ piý,
choý mogâabym to robiý codziennie.
Minister ogâosiâ, īe panuje susza,
ale ludzie nie potraÀĆ siċ do tego dostosowaý - podlewajĆ ogródki, lejĆ
wodċ bez opamiċtania. Nasze spoâeczeĕstwo nie zdaje sobie sprawy, īe
jeīeli nie bċdziemy dbali o ğrodowisko
i nie bċdziemy oszczċdzali wody, to siċ
to na nas zemğci - wody zabraknie,
a my bez niej nie przeīyjemy. W moim
domu to moje dzieci uczĆ nas oszczċdzania, poniewaī w szkole majĆ zajċcia
z ochrony ğrodowiska.

