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Ponad tysiąc certyfikowanych Młodych
Ekologów w Dąbrowie Górniczej!
Ponad tysiąc dzieci z klas
trzecich szkół podstawowych
wzięło udział w projekcie
„Młody Ekolog”. Podczas wizyt
w siedzibie Dąbrowskich
Wodociągów Sp. z o.o. dzieci
korzystały z innowacyjnej
makiety multimedialnej,
słuchały opowieści o walce
Maga ze Ściekiem,
uczestniczyły w quizach
i poznawały tajniki działania
oczyszczalni ścieków. Wszystko
po to, by wśród najmłodszych
zakorzenić proekologiczną
postawę.
Od września do końca października trzecioklasiściz28szkółpodstawowychzDąbrowy Górniczej uczestniczyli w projekcie „Młody Ekolog”. Projekt zainicjowany był przez
Fundację „Zielona Perspektywa”. W ramach
przedsięwzięcia, dzieci w grupach po ok. 50
osób codziennie odwiedzały Oczyszczalnię
Ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej,
gdziebrałyudziałwzajęciachedukacyjnych.

– W działalności naszego przedsiębiorstwa
szczególną wagę przykładamy do dobrych
relacji z mieszkańcami. Jej elementem jest
szerokozakrojonaedukacjaekologiczna,dlategochętnieprzystąpiliśmydoprojektu–mówi Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
Na uwagę zasługuje fakt, że trzecioklasiści byli żywo zainteresowani tematyką,
a przecież 7,8,9-latki trudno zaciekawić,
zwłaszcza w dobie wszechobecnych technologii – podkreślają zgodnie nauczycielki
ze szkół podstawowych. Podczas wizyt technologii oczywiście nie brakowało,
co zresztą dzieci wspominają z wielkim entuzjazmem.–Byłosuper!Widziałamogromne telewizory z kolorowymi napisami i różnymi informacjami, dowiedziałam się, jak
czyści się ścieki i jak robić, żeby woda znów
była czysta – opowiada 8-letnia uczennica
III klasy Szkoły Podstawowej nr 5.

Mag kontra Ściek
Zapomocąmultimedialnejmakiety,któraznajdujesięwDąbrowskichWodociągach

Sp. z o.o., młodym ekologom prezentowany był cały szereg skomplikowanych procesów oczyszczania ścieków. Wszystko opowiedziane było jednak w prosty i adekwatny do wieku sposób, bo za pomocą historii
walkizłegoŚciekazsędziwymMagiem,który na końcu okazał się być Dyspozytorem
z Dąbrowskich Wodociągów. – Ta walka, to
jednak niezupełnie fikcyjna historia. Niestety, nasze środowisko coraz bardziej narażonejestnadegradację.Wielkimsukcesembędzie, jeśli dzięki wizytom w naszym przedsiębiorstwiedziecinaucząsięszanowaćwodę,którązużywają,ipomyśląotym,jakwiele siły trzeba włożyć, żeby oczyścić ścieki
i móc je dalej wykorzystać. Mam nadzieję,
że wycieczki do naszego przedsiębiorstwa
staną się w przyszłości stałym elementem
edukacji wczesnoszkolnej – podkreśla Andrzej Malinowski.
Pierwsze sygnały o powodzeniu projektu docierały już kilka dni po jego rozpoczęciu. Dzieci, które w nim uczestniczyły chętnieprzesyłałynaadresFundacji„ZielonaPerspektywa” prace z rysunkami i malunkami

Dzieci ze szkół podstawowych przy makiecie multimedialnej w budynku Oczyszczalni Ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej

pięknych motyli, biedronek, czy kaczek pływających w potoku zlokalizowanym tuż
przy oczyszczalni ścieków. – Świadczy to
o tym, że kiedy wróciły do domów, do swej
codzienności, zastanowiły się nad przyrodą,nadtymcojestdookołanas–dodajeMaria Inerowicz-Tarnowska, Prezes Fundacji
„Zielona Perspektywa”.

Dąbrowskie Wodociągi
po zielonej stronie mocy
DbałośćośrodowiskowpisanajestwmisjęDąbrowskichWodociągówSp.zo.o.,dlatego bez wahania przystąpiły one do projektu. Uczestnictwo firmy przy jego realizacji było szczególnie uzasadnione. Od kilku
miesięcy firma może pochwalić się nowoczesną i przyjazną środowisku Oczyszczalnią „Centrum”. – Zapewnia ona mieszkańcom Dąbrowy Górniczej ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. Dodatkowo, w procesie oczyszczania ścieków uzyskujemyzwiększonąilośćbiogazu,którywykorzystujemy jako źródło energii odnawialnej.Dziękitemupokrywamy1/3celówener-

getycznychoczyszczalni–zaznaczaAndrzej
Malinowski. Świetnie sprawdziło się też bogato wyposażone zaplecze dydaktycznokonferencyjne zmodernizowane wraz
z oczyszczalnią ścieków. Oczywiście wśród
najmłodszych największą furorę robiła
wspomniana już makieta z bajkową opowieścią,poktórejdziecibezwahaniastwierdzały, że w przyszłości pragną być Magiem.
– Chciałbym być takim Magiem, bo on chce
walczyć o czystą wodę, a czysta woda jest
zdrowa – mówi 8-latek.

Skazany na sukces
Projekt „Młody Ekolog” zakończył się
w sobotę 25 października br. oficjalną galą.
Na ostatnie spotkanie w ramach inicjatywy
przybyły uczestniczące w nim dzieci. Podczas uroczystości prezentowane były ciekaweeksperymentywwykonaniuPanaKorka,
rozdawano nagrody oraz symboliczne certyfikatyMłodegoEkologa. –Chęćiprzychylność wielu osób sprawiły, że projekt zakończył się sukcesem – podkreśla Maria
Inerowicz-Tarnowska.

