Łączy nas woda
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej obok
podstawowej działalności, realizuje projekty edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Spółka
chce kształtować postawy ekologiczne najmłodszego pokolenia. Postrzega to jako element
swojej misji. Wycieczki, konkursy, zajęcia pod żaglami oraz praktyki i staże zainteresowały
wiele placówek edukacyjnych regionu.

- Zależy nam na poszerzeniu działań promujących edukację ekologiczną wśród mieszkańców
naszego miasta. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona młodego pokolenia. Jesteśmy
przedsiębiorstwem, które przywiązuje dużą wagę do aspektów społecznego, etycznego i
środowiskowego działania, do społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to element naszej
kultury organizacyjnej. Współpraca z przedszkolakami, młodzieżą i studentami pozwala
realizować wizję firmy przyjaznej dla klientów - mówi Andrzej Malinowski, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie
Górniczej.
Zaproszenie na wycieczkę
Jedną z propozycji PWiK Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej jest udział w wycieczkach i
lekcjach ekologicznych w obiektach technologicznych firmy. Na zajęciach edukacyjnych
specjaliści prezentują wybrane zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi
miasta i problematyką ochrony środowiska na przykładzie działalności przedsiębiorstwa.
Wycieczka do laboratorium to prezentacja zakresu odpowiedzialności i nadzoru nad jakością
wody dostarczanej mieszkańcom Dąbrowy Górniczej. Na spotkaniach z młodzieżą
pracownicy firmy szczegółowo opisują zasady monitoringu jakości wody. Szczególnym
zainteresowaniem cieszą się próbówki wypełnione kolorowymi cieczami i nowoczesna
aparatura. Również możliwość dokonywania własnych czarów z kolorami przy badaniu
jakości wody wzbudza duże zaciekawienie dzieci i młodzieży.
- Organizujemy także zajęcia w oczyszczalni ścieków. Młodzi ludzie mają okazję zapoznania
się z etapami oczyszczania ścieków. Przedstawiamy zastosowaną technologię oraz efekty
pracy przedsiębiorstwa i wpływ na środowisko naturalne. Ciekawym punktem wycieczki jest
omówienie wykorzystania osadu ściekowego do rekultywacji terenów poprzemysłowych. Na
niegdyś zdegradowanych terenach i hałdach dziś rozścielają się dywany ukwieconych łąk.
Wycieczki cieszą się dużym powodzeniem. W zeszłym roku odwiedziło nas około 900 osób mówi Ewa Klatka, Kierownik Działu Gospodarki Ściekowej dąbrowskiego PWiK.
Bezpośredni kontakt
PWiK Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej wspiera organizację konkursów ekologicznych
przygotowywanych przez placówki edukacyjne miasta. Zaprasza do współpracy nauczycieli,
przedstawicieli placówek edukacyjnych, kół ekologicznych z terenu Dąbrowy Górniczej.
Projekty inicjowane przez przedszkola, szkoły i gimnazja to dobry sposób kształtowania

wrażliwości i wiedzy ekologicznej młodzieży, szczególnie gdy tematem przewodnim jest
woda. Spółce zależy na bezpośrednim kontakcie z najmłodszym pokoleniem. Konkursy
ekologiczne to próba zainteresowania najmłodszych tematem ochrony środowiska. Firma
przekazuje środki finansowe oraz funduje nagrody rzeczowe w konkursach wiedzy,
plastycznych i fotograficznych. Atrakcją dla najmłodszych był konkurs na wiersz o wodzie,
kiedy uczniowie gimnazjum przygotowali tematyczne fraszki i poematy.
Światowy Dzień Wody
Już 28 marca br. w siedzibie Spółki odbędą się obchody Światowego Dnia Wody pod hasłem
"Łączy nas woda". Do wspólnej nauki i zabawy zaproszono zespoły uczniów z ponad 10
szkół. Przygotowano konkurs na najciekawsze hasło reklamowe "Czysta woda zdrowia
doda", plastyczny, literacki "Wiosenne wywody na temat wody" i quiz tematyczny.
Podsumowaniem imprezy będzie wspólne wykonanie projektu plastycznego "Z życia rzeki"
oraz wycieczka po oczyszczalni ścieków. PWiK Sp. z o. o. ufunduje nagrody rzeczowe dla
zwycięzców.
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