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Jezioro Goczałkowickie
Zbiornik zaporowy na Wiśle utworzony w 1956
roku przez spiętrzenie wód rzecznych zaporą
w Goczałkowicach w województwie śląskim.
Powierzchnia maksymalna zbiornika wynosi
3200 ha, a pojemność całkowita około 168
mln m³.
Jest to zbiornik retencyjny zaopatrujący w
wodę część Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego. Oprócz zaopatrzenia w
wodę pełni on także inne funkcje
gospodarcze, np. przeciwpowodziowe,
turystyczno-rekreacyjne.
Okolice zbiornika są miejscem lęgowym wielu
gatunków ptaków. Zbiornik stał się również
rekreacyjnym miejscem dla okolicznych
mieszkańców.
Źródło: pl.wikipedia.org
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Wieś w Polsce położona w
województwie śląskim, w
powiecie bielskim, w
gminie CzechowiceDziedzice. Obszar
miejscowości wynosi 1352
ha, w tym 744 ha stanowią
lasy (55%) położone w
zachodniej części gminy –
na granicy z Chybiem znajduje się rezerwat
przyrody Rotuz. Wieś liczy 3107 mieszkańców,
co daje gęstość zaludnienia równą 221,9
os./km²
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Źródło: pl.wikipedia.org

Rezerwat przyrody
Rotuz
Ścisły rezerwat przyrody o powierzchni 28,17
ha zlokalizowany na granicy miejscowości
Chybie i Zabrzega, w Kotlinie Oświęcimskiej.
Ochroną objęto tu torfowisko przejściowe z
roślinnością bagienną, z fragmentami
torfowisk niskich i wysokich.
Biocenozę rezerwatu tworzy 86 gatunków
roślin naczyniowych, 19 gatunków
wątrobowców, 69 gatunków mchów oraz 19
gatunków porostów. W runie dominują
torfowce i mchy.
Rezerwat został utworzony Zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z
dnia 30 grudnia 1966 r.
Źródło: pl.wikipedia.org
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Misją strony jest propagowanie turystyki
rowerowej głównie po Beskidach i okolicach
Bielska-Białej. Strona zawiera fotograficzne i
tekstowe relacje z wycieczek rowerowych
odbytych przez autora strony, wzbogacone
mapami poglądowymi i filmikami, a także
bieżące informacje na temat infrastruktury
rowerowej w Bielsku-Białej, mapę ścieżek
rowerowych oraz atlas z opisem każdej z nich.
Więcej tras rowerowych na:
http://rowerowe-bielsko.pl/
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