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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

300 H2O lubię to!

Lekcja o wodzie składała się
z części merytorycznej w formie wykładów połączonych
z konkursami a także z warsztatów, podczas których uczniowie brali udział w ciekawych
eksperymentach i zajęciach interaktywnych. W trakcie spotkania odbywały się też warszRegion » Wojewódzką lekcją o wodzie z udziałem marszałka Województwa Śląskiego taty dziennikarskie dla uczniów
Wojciecha Saługi 20czerwca 2017r. rozpoczęła się największa do tej pory kampania szkół gimnazjalnych i średnich.
W ten sposób zainaugurowaedukacyjno-informacyjna GPW o wodzie pn. „300 H20 Lubię to!”.
no czteromiesięczną kampanię
edukacyjno-informacyjna Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów, która dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Prezes GPW Lukasz Czopik
zapowiedział, że w trakcie kampanii odbędzie się wiele ciekawych warsztatów i wycieczek
do obiektów GPW, zaplanowano eksperckie prelekcje, pikniki i ekologiczne plenery fotograficzne. Będzie stworzona
strona internetowa stanowiąca kompendium wiedzy o roli wody w przyrodzie. Witryna
będzie informować o aktualnościach związanych z realizacją
projektu, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, przebiegu
olimpiady oraz prezentować
w formie cyfrowej pomoce dyNa pierwszą publiczną lek- oraz Piekar Śląskich. Rozpo- elementem wpływającym na daktyczne dla szkół w postaci
cję o wodzie zorganizowaną czął ją marszałek Wojewódz- zdrowie i życie. Należy więc wydawnictw i filmów.
w salach Teatru Śląskiego sta- twa Śląskiego Wojciech Saługa, uczyć w jaki sposób o jej jakość
Kampania nasza – mówił
wiło się ponad 100 uczniów ze który mówił, że warto uświada- dbać i właściwie wykorzysty- prezes Łukasz Czopik – to
szkół podstawowych gimnazjów miać młodzieży, że woda obok wać – stwierdził marszałek Woj- okazja, aby, przez prowadzoną
i liceów z Katowic, Mysłowic powietrza jest najważniejszym ciech Saługa.
niekonwencjonalnymi metoda-

czyli potrzebna wiedza o wodzie

mi, edukacją zwrócić uwagę na
preferowanie ekologicznych
i ekonomicznych zasad gospodarowania wodą. Woda powinna być traktowana jako cenny
surowiec, a nie jak towar podlegający prawom rynku. Tym
istotniejsza jest zmiana świadomości ekologicznej młodych
mieszkańców regionu i codziennych zachowań uczniów oraz
ich opiekunów na bardziej ekologiczne – dodał prezes Czopik.
Akcja „300 H20 Lubię to!”
adresowana jest do młodzieży
ze wszystkich szkół województwa śląskiego, choć jej pierwszymi i głównymi bohaterami
są uczniowie ze szkół objętych
patronatem Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów.
Dla najaktywniejszych placówek
oświatowych i uczestników przewidziano nagrody, którymi będą m.in. nowoczesne telewizory.

Specjalne nagrody otrzymają
też laureaci wakacyjnego konkursu ogłoszonego w, rozdanym
zarówno uczestnikom pierwszej lekcji jak i dostarczonym
do szkół patronackich, Ekoporadniku – wydawnictwie pełnym
informacji i zagadek o wodzie.
Aby wziąć udział w letnim
konkursie należy do 29 września 2017 r dosłać w kopercie
wypełniony Ekoporadnik na adres Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów: 40-026
Katowice, ul Wojewódzka 19.
Poniżej – wersja elektroniczna
Ekoporadnika wraz z regulaminem przyznania nagród. Dla
uczniów niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionego oświadczenia rodziców, zgodnie z zamieszczonym wzorem.
gpw, zdjęcie Tomasz Żak

Kumulacja ekopracowni Ruszyła oczyszczalnia w Koziegłowach

Region » 8 czerwca 2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w KoRegion » 20 czerwca 2017 r. uroczyście otwarto trzy nowe pracownie na terenie Gmi- ziegłowach w ramach „Dni Otwartych Oczyszczalni Ścieków”. Realizację tego zadania
ny Będzin. W II edycji Konkursu Zielona Pracownia 2016 Szkoła Podstawowa nr 10, WFOŚiGW w Katowicach wspomógł kwotą ponad 8 mln zł.
Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Miejski Zespół Szkół nr 2 otrzymały nagrody finansowe
po uruchomieniu pierwszej
za przygotowane projekty o wysokości ponad 20 000 zł, a następnie dofinansowanie
z czterech linii technologiczw formie dotacji do łącznej kwoty ok. 90 000 zł.
Pozyskane środki szkoły
przeznaczyły na odremontowanie pomieszczeń lekcyjnych
oraz wyposażenie ich w pomoce
dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz meble. Do dyspozycji uczniów oddano m.in. tablice
interaktywne, projektory multimedialne czy mikroskopy z wizualizerami. Sale zyskały także
nowoczesne gabloty, szafy na
pomoce dydaktyczne oraz wielofunkcyjne meble. Zrealizowane projekty pozwolą podnieść
świadomość ekologiczną dzieci
Celem zadania było rozpoi młodzieży, a przede wszystkim częcie porządkowania gospozainteresować ich problemami darki ściekowej w gminie Kozieochrony środowiska.
głowy poprzez budowę mecha-

nych, średniodobowa przepustowość oczyszczalni może
wynieść do 625 m3/d. W rozwiązaniu zastosowano technologię opartą na procesach osadu czynnego. W chwili obecnej
ścieki na teren oczyszczalni są
dostarczane taborem asenizacyjnym z obszaru całej gminy.
Docelowo do oczyszczalni będą
trafiały ścieki z planowanej do
budowy sieci kanalizacji sanitarnej, a także ścieki przemysłowe.
Oczyszczone ścieki odproniczno-biologicznej oczyszczal- wadzane są do rzeki Boży Stok,
ni ścieków o przepustowości zgodnie z pozwoleniem wodnodocelowej 2.500 m3/d. W pierw- prawnym wydanym przez staszym etapie przedsięwzięcia, rostę myszkowskiego.

