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Wody gruntowe, inaczej zwane
podziemnymi, to jedno
z głównych źródeł wody pitnej
na świecie. Dlatego tak ważne
jest ich ochrona, jak również
późniejsze rozsądne
gospodarowanie zasobami
wodnymi. Z okazji Światowego
Dnia Wody Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Rudzie Śląskiej po raz
kolejny zorganizowało konkurs
plastyczny dla uczniów
czwartych klas szkół
podstawowych, którego temat
brzmiał właśnie „Wody
podziemne – nasz ukryty
skarb”. W tym roku zgłoszono
37 prac konkursowych, które
nadesłano z siedmiu szkół
podstawowych z Rudy Śląskiej.

Wody podziemne – nasz ukryty skarb
kwietne, oczyszczające i zatrzymujące
wodę – mówi Grzegorz Rybka, prezes
PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
– Organizowany przez nas konkurs to
szczególna okazja dla uczniów oraz dorosłych, by zastanowić się, w jaki sposób każdy z nas może dbać o zasoby
wodne. Poprzez prowadzone akcje edukacyjno-ekologiczne wspieramy budowę
społecznej świadomości na temat indywidualnych działań, które sami możemy
podejmować codziennie. Okazuje się, że
większe zużycie wody w gospodarstwach
domowych wynika przede wszystkim
z niewłaściwych nawyków. Tymczasem
racjonalne korzystanie z wody nie wymaga od nas wysiłku – wystarczy wdrożenie kilku prostych zasad – dodaje.
W tym roku uczestnicy konkursu mieli
za zadanie wykonanie pracy plastycznej
w dowolnej technice, związanej z ochroną środowiska wodnego oraz tematyką,
czyli „Wody podziemne – nasz ukryty
skarb”. – Muszę przyznać, że dzieci wykazały się dużą kreatywnością i w ciekawy sposób przedstawiły temat konkurso-

Nagrody zwycięzcom konkursu wręczyły wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko
oraz Sonia Gałuszka, pełnomocnik ds. inwestycji PWiK w Rudzie Śląskiej.

W ramach obchodów Światowego
Dnia Wody, który przypada 22 marca,
ważne jest przypomnienie znaczenia
wody słodkiej oraz podkreślenie zagrożeń związanych ze spadkiem jej zasobów. W dobie zmieniającego się klimatu
oraz przedłużających się okresów suszy
wody podziemne nabierają kluczowego
znaczenia dla bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Dlatego w 2022 roku
Światowy Dzień Wody obchodzony był
pod hasłem „Wody podziemne – uczyńmy niewidoczne widocznym”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej postanowiło w swoim corocznym konkursie dla
uczniów klas czwartych szkół podstawowych nagłośnić tę sprawę. – W tym
roku chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt,
iż prawidłowe gospodarowanie i użytkowanie zasobów wodnych jest ważnym
elementem ochrony wód podziemnych.
Możemy o nie dbać nie tylko w domu,
ale także budując zbiorniki retencyjne
– magazynujące wodę oraz sadząc łąki
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wy. Dzięki temu mogliśmy podziwiać
różne techniki plastyczne: rysunkowograficzne, malarskie oraz przestrzenne.
Przy ocenie prac jury brało pod uwagę
zgodność z tematem, oryginalny sposób

I miejsce w konkursie zajęła Zuzanna Szewczyk
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.
Komisja konkursowa przyznała w tym roku trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia.

interpretacji, poprawność warsztatu pracy oraz ogólne wrażenia estetyczne i plastyczne – mówi wiceprezydent miasta
Anna Krzysteczko.
Konkurs „Wody podziemne – nasz
ukryty skarb” odbył się pod patronatem
prezydent miasta oraz Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie
Śląskiej, a przeprowadzony został przy
współudziale Rudzkiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Niebanalnych In-nI. – Stoimy na
stanowisku, że edukację zdrowotną należy
prowadzić od momentu, kiedy kształtują
się podstawowe nawyki higieniczne, czyli
od rozpoczęcia edukacji przedszkolnej,
a później szkolnej. Nie tylko patronujemy
tego typu akcjom, ale także sami podejmujemy działania edukacyjne, nawiązujące
do konieczności przestrzegania higieny
rąk oraz propagujemy racjonalne użytkowanie wody. Jest to zasób, który musimy
szanować. Również jako inspekcja sanitarna czuwamy nad tym, żeby woda dostarczana do naszych domostw była bezpieczna – podkreśla Renata Cieślik-Tarkota,
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej.
Komisja konkursowa przyznała w tym
roku trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia. Gala finałowa odbyła się
w czwartek (28.04) w rudzkim kinie Patria. – Cieszymy się bardzo, że po dwóch
latach przerwy spowodowanej pandemią
mogliśmy na miejscu spotkać się z naszymi
laureatami. Dziękujemy uczniom za liczny
udział w konkursie oraz zaangażowanie

ich opiekunów. Działania profilaktyczne,
które razem podejmujemy, miejmy nadzieję, przełożą się na lepszą ochronę zasobów
wodnych chociażby w lokalnej skali – mówi Tomasz Bartniczak, prezes Rudzkiego
Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych
In-nI.
Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji
konkursu zajęła Zuzanna Szewczyk
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.
Druga była praca Łucji Sikory ze Szkoły
Podstawowej nr 7, a trzecie miejsce przypadło w udziale Bartłomiejowi Ginterowi
ze Szkoły Podstawowej nr 20. – Po raz
pierwszy zaproponowałam uczniom ten
konkurs i Bartek jako jedyny się zgłosił do
niego. Jest to bardzo twórczy uczeń, a klasa
bardzo mu kibicowała, więc udało się odnieść sukces. Bartek na bieżąco pokazywał
mi postęp prac, co też było okazją do rozmów o tym, czym jest woda i jak bardzo
ważne są jej zasoby – mówi Małgorzata
Matejko, nauczycielka plastyki w SP nr 20.
Ponadto wyróżnione zostały dwie osoby – Weronika Juroszek ze Szkoły Podstawowej nr 17 (wyróżnienie przyznane
przez Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych In-nI) oraz Maria Wodarska
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
(wyróżnienie przyznane przez PWIK
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej). – Co roku
zachęcam uczniów do udziału w tym konkursie. Tym razem udało się zdobyć nagrodę główną oraz wyróżnienie. Wspólne
bycie ze sobą na lekcjach oraz podczas
zajęć dodatkowych, kiedy spotykamy się

W konkursie przyznano także dwa wyróżnienia. Otrzymały je Maria Wodarska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
(wyróżnienie przyznane przez PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej) oraz Weronika Juroszek ze Szkoły Podstawowej nr 17
(wyróżnienie przyznane przez Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI).

Zdaniem jurorów praca Łucji Sikory
ze Szkoły Podstawowej nr 7
była drugą najlepszą wśród zgłoszonych.

na realizacji prac, jest okazją do poruszenia tak ważnego obecnie tematu na świecie, jakim jest woda, jej brak oraz tego,
jaki mamy wpływ na jej stan. Świadomość
dzieci ku zaskoczeniu jest bardzo duża.
Kiedy rozmawiamy o znaczeniu wody,
uczniowie często dzielą się swoimi doświadczeniami z domu, a nabytą wiedzę
zanoszą do niego – mówi Agata Zajdel,
opiekun laureatów z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2.
Oprócz wręczenia nagród w trakcie gali
finałowej w kinie Patria laureaci oraz ich
klasy mogli zobaczyć animowany film
przygodowy „Luca”. Dla uczniów przeprowadzono także konkurs z wiedzy na
temat znaczenia wody oraz działalności
PWiK.

Trzecie miejsce przypadło w udziale Bartłomiejowi Ginterowi z SP nr 20.

