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Podczas rozdania nagród w Domu Kultury Bielszowice dla publiczności oraz laureatów wystąpili mali artyści z przedszkola nr 30 oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.

21 młodych artystów zostało nagrodzonych podczas tegorocznego konkursu plastycznego „Wodne opowieści”, zainicjowanego
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Trzecia edycja powiązana była ze Światowym Dniem
Mycia Rąk, a głównymi celami konkursu były: pogłębianie wiedzy o wodzie, promowanie jej racjonalnego wykorzystywania, kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci, propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej i zdrowotnej, a także promocja
talentów dziecięcych. I to tych najmłodszych mieszkańców naszego miasta, bo konkurs adresowany był do 5- i 6-letnich dzieci.

Wodne opowieści przedszkolaków

W tym roku do konkursu z 11 przedszkoli zgłoszono 40 prac., które
Lista nagrodzonych przedszkolaków: Leon Blachucik (MP nr 8), Tymon Pilny
zostały przygotowane pod hasłem przewodnim „Wodne opowieści”. Dla (MP nr 17), Michalina Jastrzębska (MP nr 19), Laura Gąsior (MP nr 20), Vanessa
maluchów była to doskonała okazja do rozwinięcia swojej fantazji
Kopel (MP nr 20), Emilia Kowolik (MP nr 20), Magdalena Siwiec (MP nr 25),
i przelania pomysłów na papier. – Bardzo podobało nam się to, że
Paulina Drzaman (MP nr 30), Julia Jedynak (MP nr 30), Antonina Gomoluch
(MP nr 30), Agata Poloczek (MP nr 30), Zuzanna Błachuta (MP nr 6), Kinga Kaw przypadku 90 proc. prac było widać to, że zostały one wykonane sasprzyk (MP nr 36), Zofia Bieniasz (MP nr 36), Marta Ociepka (MP nr 36), Nina
modzielnie, a to jest najważniejsze. Bo nikt nie ma takiej wyobraźni, jak
Maśko (MP nr 36), Maja Szołtysek (MP nr 40), Katarzyna Chabior (MP nr 40),
dzieci. Dodatkowo widać na tych pracach, że maluchy zdają sobie spra- Kevin Gorcziński (MP nr 40), Zofia Zober (MP nr 42), Magdalena Kucz (MP nr 42).
wę z tego, jak ważna jest woda – podkreśla Grażyna Skuczeń z Domu
Kultury Bielszowice, który był jednym z organizatorów konkursu i
gdzie również w środę (15.11) odbył się jego finał.
Przyznawali to także wykonawcy prac. – Sama staram się zakręcać
Komisja konkursowa postanowiła wybrać 20 prac, którym przyznano wodę, żeby jej nie marnować i pilnuję także tego, żeby inni zakręcali
równorzędne wyróżnienia – nie tylko za poziom artystyczny, ale także kran – mówi Laura Gąsior z Miejskiego Przedszkola nr 20, która wraz
za ujęcie tego, jak ważnym bogactwem jest woda. – Naszym nadrzęd- Vanessą Kopel przygotowały jedną z wyróżnionych prac. – W sumie
nym celem jest uwrażliwianie najmłodszego pokolenia na istotne kwe- malowałyśmy ją i kleiłyśmy ok. 5-6 dni. To była bardzo fajna zabawa –
stie profilaktyki proekologicznej, tym samym uświadomienie mu jak cen- dodaje Vanessa.
nym skarbem jest woda – zaznaczył Grzegorz Rybka, prezes PWiK Sp.
Dzieci wykraczały także poza standardowe techniki – na przykład Lez o.o. – Jeżeli od najmłodszych lat będziemy wpajali dzieciom pewne on Blachucik z Miejskiego Przedszkola nr 8 wykonał pracę przestrzenną
mechanizmy zachowań oraz kształtowali sposób postrzegania świata, z – w stylu eco, bo z wykorzystaniem zbędnych i nieprzydatnych już mapewnością zaowocuje to w przyszłości. Jestem przekonany, że jeżeli ma- teriałów. – Leon starał się pokazać w swojej pracy, że wszystkim zwierzęłe dziecko zwróci uwagę dorosłemu na to, by nie marnował wody, to ten tom na świecie potrzebna jest woda – zaznaczyła mama laureata, który
tego nie zbagatelizuje. Dlatego przedszkolaki to jak najbardziej właści- trzeci raz brał udział w takim konkursie i ponownie zdobył nagrodę.
wa grupa do kształtowania zachowań proekologicznych – dodaje.
Oprócz atrakcyjnych nagród dla wyróżnionych wystąpiły dzieci z MP
Jak ponadto podkreśla Teresa Golda, dyrektorka Ponr 30 w przedstawieniu pt. „Przygody kropelek wowiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudy”, a maluchy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
KROPLA
dzie Śląskiej – taki sposób edukowania dzieci jest
3 zaprezentowały piosenkę pt. „Szafy z koralowej raMonika Czoik-Nowicka
słuszny, bo dzięki temu rozwijają one swoją kreatywfy” oraz taniec „Szalone gosposie”. Ponadto podczas
Kropla wody smutna była
ność, a przy tym bardzo dobrze się bawią. – PaństwoI tak bardzo się martwiła
gali odczytano wiersz „Kropla” autorstwa Moniki
Ciągle z kranu kap… kapała
wa Inspekcja Sanitarna, w tym również Powiatowa
Czoik-Nowickiej, który ma szansę stać się hymnem
I się wtedy marnowała
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej,
konkursu.
Ludzie wodę wciąż puszczali
obejmuje swoimi działaniami w zakresie promocji
Wspólna zabawa to jedno, ale budowanie świadoKurków zaś nie dokręcali
zdrowia cały przekrój społeczeństwa miasta. Edukujemości ekologicznej jest najważniejsze. – ObserwujeI kapała kap kap kap…
my, od przedszkola poczynając, poprzez dzieci oraz
my, że ludzie coraz większą uwagę poświęcają profiA o wodę trzeba dbać!
młodzież wszystkich szczebli edukacji, na dorosłych
laktyce wodnej i faktycznie jej zużycie na jednego
I oszczędzać! I szanować!
Jak największy skarb traktować!
mieszkańcach naszego miasta kończąc. A dzięki temu
mieszkańca jest coraz niższe. Jednak nie chodzi o to,
Płynie z kranu dnia każdego
konkursowi wiedza tym najmłodszym dzieciom przekaby z niej nie korzystać, jest nam przecież niezbędna,
W niej umyjesz się kolego!
zywana jest w sposób optymalny – w myśl przysłowia
pragniemy jedynie wpoić społeczeństwu przekonanie
Napij się, gdy masz pragnienie
„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość
o konieczności jej racjonalnego użytkowania – pod– Woda daje orzeźwienie!
trąci” – ocenia Teresa Golda.
sumowuje prezes Grzegorz Rybka.

Prezes Grzegorz Rybka podkreślał, że jest pod wrażeniem prac.

Nagrodzone prace można zobaczyć na wystawie w DK do 5 grudnia.

W sumie nagrodzono 21 przedszkolaków.

Dzieciom wręczono atrakcyjne upominki.

Nagrody wręczyli: prezes PWiK, Grzegorz Rybka, dyrektorka Domu Kultury Bielszowice,
Lucyna Cerlak i Teresa Golda, dyrektorka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Mali finaliści zaprezentowali się na scenie Domu Kultury Bielszowice.

