„Kropla wody – sercem Ziemi”
To temat przewodni projektu ekologicznego zainicjowanego przez Klub 4H z Zespołu Szkół
Sportowych w Dąbrowie Górniczej, laureata tytułu „Promotor Ekologii”. 8 czerwca br.
odbyła się Młodzieżowa Sesja Naukowa podsumowująca tegoroczną edycję projektu.
Głównym Sponsorem konkursów ekologicznych było Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej. Patronat objął Wydział Ekologii i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Klub 4 H zachęcił do współpracy przy projekcie ponad dziesięć dąbrowskich szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Nie zabrakło także najmłodszych uczestników przedszkolaków.
W tym roku działania poświęcone były badaniom wód naturalnych i poznawaniu walorów
przyrodniczych gminy Dąbrowa Górnicza. Zajęcia rozpoczęto od warsztatów edukacyjnych
zorganizowanych w Klubie Sportów Wodnych „Fregata”, nad zbiornikiem Pogoria I.
Klub 4H zaproponował szereg konkursów o tematyce ekologicznej. Pedagogom udało się
osiągnąć cel, bo zainteresowanie było ogromne. Przedszkolaki układały wiersze o wodzie.
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz licealiści rywalizowali w konkursie
wiedzy o środowisku przyrodniczym miasta.
Młodzież zajęła się także stanem wód i dąbrowskiej przyrody. Na sesji zaprezentowane
zostały dwie najciekwasze prace – Pawła Kauzala oraz Damiana Chwistka, pt. „Woda
źródłem życia. Znam i badam rzeki okolicy”. Autorzy prac wcielili się w role przyrodników i
laborantów. Badania jakości okolicznych wód przeprowadzili z pomocą specjalistów z
Laboratorium PWiK Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej, a na sesji prezentowali wyniki swoich
obserwacji.
Część artystyczną sesji wypełniły występy przedszkolaków przebranych za kropelki wody. To
dowód na to, iż edukacja ekologiczna w przedszkolu może z powodzeniem funkcjonować. Z
całą pewnością milusińscy podbili serca wszystkich uczestników tegorocznej sesji.
Zaproszeni goście również mieli swoje zadanie. Do nich należała ocena prac w kategorii
plakat pt. „Czysta woda Jestem opiekunem i obserwatorem przyrody”.
– Projekt „Kropla wody – sercem Ziemi” jest ważną i potrzebną inicjatywą. Ukazuje
dzieciom i młodzieży, jak można żyć w przyjaźni z wodą i jak ważnym jest czynnikiem
ludzkiego życia. Stąd udział naszego przedsiębiorstwa w tym projekcie. Cieszy nas fakt, iż
młodzi ludzie interesują się tematem środowiska naturalnego, poszerzają swoją wiedzę i
zdobywają nowe umiejętności. Poznają i uczą się, jak wygląda świat wokół nas –
podsumowuje Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny PWiK Sp. z o. o. w
Dąbrowie Górniczej.
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