7

www.wiadomoscirudzkie.pl

PROMOCJA | 23.10.2019

Daje nam życie, podobnie zresztą, jak i wszystkim organizmom na ziemi. Jest obecna w każdym aspekcie naszego życia i zajmuje ok. ⅔ powierzchni kuli ziemskiej. Jak więc widać, woda jest naszą najlepszą przyjaciółką i właśnie pod tym hasłem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej kolejny raz zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej
mieszkańców już od najmłodszych lat. Do konkursu „Woda - moja przyjaciółka” zgłoszono 60 prac, które wykonały przedszkolaki.

Woda to nasza najlepsza przyjaciółka

W sumie wyróżniono 15 przedszkolaków z dziesięciu rudzkich przedszkoli.
Tym razem był on adresowany do
dzieci w wieku 5 i 6 lat. To właśnie poprzez zachęcanie przedszkolaków do
przedstawienia tego, czym jest dla nich
woda rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji stara się pogłębić
wiedzę na temat tego cennego zasobu.
Celem konkursu jest także promowanie
sposobów racjonalnego wykorzystywania wody, kształtowanie postaw proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci, propagowanie wiedzy
z zakresu proﬁlaktyki społecznej i zdrowotnej oraz promocja uzdolnionych
plastycznie twórców dziecięcych. – Tematyka konkursu z pewnością nie należała do najłatwiejszych, bo dotyczyła
ekologii i oszczędzania wody, ale dzieci
mają z jednej strony bogatą wyobraźnię, a z drugiej strony potraﬁą w prosty
sposób przekazać to, co myślą, czego
efektem są przepiękne prace – podkreśla Sonia Gałuszka, dyrektor ds. technicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. – Edukacja w młodym
wieku jest niezwykle ważna, bo jak to
się mówi – czego Jaś nauczy się za młodu to Jan zapamięta. Dlatego też od
kilku lat prowadzimy działania w zakresie edukacji ekologicznej i od małego
uczymy dzieci oszczędzania wody oraz
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poszerzamy świadomość na temat tego,
skąd się bierze woda, a także co dzieje
się z nią dalej po zużyciu. Dzięki temu
dzieci często wpływają na zachowanie
dorosłych i poniekąd ,,zmuszają” ich
do racjonalnego gospodarowania wodą – dodaje.
Spośród 60 zgłoszonych prac jury
konkursowe wybrało 15. Najważniejsze w ocenie były samodzielność wykonania oraz zgodność pracy z tematem, oryginalny sposób jego interpretacji, poprawność warsztatu oraz ogólne
wrażenia estetyczne i wrażliwość plastyczna. – Do konkursu zgłosiliśmy pięć
prac naszych najbardziej uzdolnionych
przedszkolaków, z czego zostały wyróżnione dwie. Jednak także w inny sposób
próbujemy uczyć ekologii naszych podopiecznych. Rozmawiamy na ten temat
w przedszkolu oraz m.in. organizujemy
lekcje pokazowe. Staramy się także, żeby dzieci piły wodę, a nie napoje słodzone lub gazowane – mówi Aleksandra Ruśkowska, wychowawca jednej
z grup w Miejskim Przedszkolu nr 37.
Dla wyróżnionych przygotowano
upominki oraz dyplomy, a dla wszystkich na scenie wystąpili klaun i księżniczka Kropelka, którzy umilili czas
przedszkolakom. Finał odbył się we
wtorek (15.10) w Miejskim Centrum

Nagrody traﬁły do dzieci
z następujących przedszkoli:
Miejskie Przedszkole Nr 7
Miejskie Przedszkole Nr 17
Miejskie Przedszkole Nr 25
Miejskie Przedszkole Nr 30
Miejskie Przedszkole Nr 34
Miejskie Przedszkole Nr 36
Miejskie Przedszkole Nr 37
Miejskie Przedszkole Nr 38
Miejskie Przedszkole Nr 40
Przedszkole EJBISI w Rudzie Śląskiej

Kultury im. H. Bisty. – Wybór prac był
naprawdę trudny. Jednak najważniejsze jest to, że w ten sposób od małego
udaje nam się uczyć dzieci nie tylko tego, jak dbać o środowisko, ale także jak
wyrabiać nawyk wychodzenia do różnych instytucji kultury, co przecież także będzie procentowało w przyszłości
– ocenia Tomasz Bartniczak z Domu
Kultury In-nY, który był współorganizatorem konkursu ,,Woda - moja przyjaciółka”.
Kolejny raz patronat nad inicjatywą
PWiK objęła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej. – Zadaniem pracowników Inspekcji Sanitarnej jest stanie na straży bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia i celów sanitarnych, co ma bezpośrednie przełożenie
na zdrowie populacji. Aby woda mogła
stanowić podstawę życia i zdrowia społeczeństwa, Inspekcja Sanitarna bada
jakość wody oraz prowadzi działania
edukacyjne m.in. w zakresie higieny
rąk, jako jednego z najprostszych zabiegów higienicznych, który w znacznym
stopniu ogranicza rozprzestrzenianie
się chorób – podsumowuje Teresa Golda, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej.

W imieniu PWiK nagrody wręczyła Sonia Gałuszka, dyrektor ds. technicznych.

Komisja konkursowa miała duży problem, by wybrać najładniejsze prace.

Wyróżnienia wręczała także Teresa Golda,
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Przedszkolaki mogły zobaczyć na scenie MCK-u prawdziwe czary!

Dzieci świetnie bawiły się podczas atrakcji zorganizowanych przez PWiK.

