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BEZPIECZNE I ZDROWE WAKACJE

Ciekawie o ekologii!
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od początku swojej działalności kładzie nacisk na ochronę środowiska, mając na
uwadze stałe polepszanie warunków życia mieszkańców miasta. Tym samym wykorzystując letni okres wakacyjny po raz kolejny postanowiło zorganizować
krótkie warsztaty dla grup półkolonijnych, których celem jest prezentacja wiedzy oraz doświadczeń na polu związanym z ekologią. W trwającej akcji pt. „Bezpieczne i Zdrowe Wakacje” udział bierze również rudzka Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Obie jednostki wspólnie przygotowywały ciekawe
prelekcje, które w przystępny dla dzieciaków sposób przekazują cenną wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny.
- Misją naszej firmy jest nie tylko zaopatrywanie rudzian w wodę,
odbiór i oczyszczanie ścieków, ale także poprawa jakości środowiska,
w tym edukacja najmłodszych, a przez nich dorosłych – mówił Grzegorz Rybka Prezes rudzkiego PWiK. Po raz kolejny podopieczni rudzkich placówek oświatowo-kulturalnych wzięli udział w edukacyjnej
prelekcji, która tym razem miała na celu wyjaśnienie procesu oczyszczania wody oraz bezpiecznych wakacji.
- Podczas spotkań, które miały miejsce w ostatnich dniach mówiliśmy jak działa nasze Przedsiębiorstwo i jak ważne jest mycie rąk wodą
z mydłem, zapobiegające rozwojowi infekcji i chorób. Przypomnieliśmy, że o właściwą higienę rąk powinniśmy dbać nie tylko w domu, ale
także poza nim – tłumaczyła Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek
z PWiK. - Dodatkowo poruszyliśmy temat dotyczący oczyszczania wo-

dy zużytej, co robimy by mogła znowu czysta wpłynąć do naszych rzek
– dodała.
Swój wkład w edukacyjną lekcję ma również Sanepid, który co roku przekazuje najmłodszym jak odpowiednio zachowywać się podczas wakacji.
- W tym roku chcemy przypomnieć jak prawidłowo myć ręce, jak
bezpiecznie się opalać oraz jak chronić się przed kleszczami – tłumaczyła Agnieszka Grabiec z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. – Poprzez broszury, fotografie chcemy, by dzieci przyswoiły tą
niezwykle ważną wiedzę i na długo ją zapamiętały – dodała.
Tego typu lekcje są dla młodych rudzian cennym, ale również przyjemnym doświadczeniem. Budujący jest fakt, że większość młodych
zdaje sobie sprawę z czyhających niebezpieczeństw. – W wakacje

trzeba przede wszystkim uważać podczas kąpieli w morzu, czy jeziorze
oraz unikać słońca – mówiła Nikola Szymała, uczennica szóstej klasy.
- Trzeba też uważać na kleszcze i obserwować swoje ciało – dodała
koleżanka Zuzia.
Na zakończenie prelekcji dzieci dostały upominki w postaci kolorowej broszury oraz małego mydełka.
- Cieszymy się, że dzieci po naszych spotkaniach doskonale wiedzą,
czego nie powinny wrzucać do toalet. To pod ich kątem przygotowaliśmy film edukacyjny „Oczyszczanie Wody”, w którym Wodniczek –
maskotka przedsiębiorstwa, opowiada m.in. o tym jak powinniśmy
dbać o środowisko – podkreślała Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek.
Spotkania dla 250 dzieci odbyły się w: SP nr 16, SP nr 36, SP nr 2
oraz Domu Kultury „Inny”.

Dzieciaki otrzymały kolorowe książeczki edukacyjne oraz mini - mydełka.

