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Największa w Polsce
lekcja o wodzie

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA kolejny raz udowodniło, że jak
najbardziej zasługuje na miano nowoczesnej spółki, która oprócz swojej podstawowej działalności
nie zapomina np. o edukacji, tworząc jednocześnie zręby społeczeństwa obywatelskiego
MICHAŁ TABAKA
Przez dwa dni (26 i 27 października)
plan VII Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia 2016, które odbyły
się w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, naszpikowany był atrakcjami. Jedną z najciekawszych i najoryginalniejszych
bez wątpienia była ta przygotowana
przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów SA w Katowicach, które
wraz ze swoimi największymi partnerami – przedsiębiorstwami wodociągowymi z Katowic i Sosnowca –
zorganizowało w sosnowieckiej hali
620-metrową strefę edukacji. Jej najważniejszym elementem był labirynt
wiedzy pozwalający w bardzo ciekawy sposób poznać drogę, jaką pokonuje woda pobrana z rzeki lub jeziora, aby stać się zdatną do picia.
Pokonując kolejne metry ścieżki,
można było zapoznać się z wielkim akwarium z żywymi drapieżnymi rybami z Jeziora Goczałkowickiego (nazywane są pierwszymi
czyścicielami wody), ręcznie robionymi łodziami rybackimi wykorzystywanymi przez rybaków z Rybaczówki w Łące, kolumną filtracyjną
– demonstrującą proces filtrowania
brudnej wody za pomocą piasku
i węgla aktywnego, a także zapoznać się z wyposażeniem laboratorium badania wody w Sosnowcu
i obejrzeć film katowickich wodociągowców o tym jak postępować
z wodą. Do tego wszystkiego wirtualny spacer po najnowocześniejszym
w kraju zakładzie uzdatniania wody
w Goczałkowicach. Co odważniejsi
mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę
w specjalnym quizie o wodzie oraz
swe umiejętności w wodnych zabawach zręcznościowych.
Wszystkie elementy informujące
o tym skąd się bierze woda w kranie opisano na specjalnych tablicach informacyjnych oraz – po raz
pierwszy – w alfabecie Braille’a dla
dzieci i młodzieży z ośrodków dla
niewidomych. Jeden z nich otwarto
w tym roku w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody „Zawada” w Karchowicach. Łukasz Czopik, prezes GPW SA
zadeklarował zaprezentowanie także
i tym dzieciom pasjonującej wiedzy
o wodzie jako podstawowym i bardzo
cennym surowcu na ziemi.
Dwudniowej ekspozycji towarzyszyły liczne panele eksperckie, w tym
ten poświęcony nowemu prawu

Ponad tysiąc uczniów
zwiedziło strefę

edukacji o wodzie

utworzoną na targach
HydroSilesia

Najmłodsi byli bardzo ciekawi informacji o wodzie

Dzielenie się wiedzą o wodzie z najmłodszymi okazało się przysłowiowym
strzałem w dziesiątkę

kacje w przepisach odbędą się bez
zmian. Jeżeli nastąpią takie zmiany
legislacyjne, o jakich mówią przedstawiciele rządu, to koszty po stronie GPW SA wzrosną z 6 do 60 mln
zł. Stąd zapowiadana od 2017 r. podwyżka o 49 gr na metrze sześciennym
wody hurtowej – z 2,25 do 2,74 zł. Ale
nowe prawo wodne ma też stworzyć
Państwowe Gospodarstwo Wodne
„Wody Polskie”. Te przejmie kompetencje wojewódzkich funduszy ochrony środowiska – instytucji jak najbardziej samorządowej.
Targi HydroSilesia były też okazją do wręczenia nagród laureatom
trzech konkursów ogłoszonych w tym
roku przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA.
W fotograficznym pt. „Człowiek –
woda – technika” nagrody otrzymali:
GGw kategorii amatorskiej:
1. Józef Cisło; 2. Dominika Kuboszek; 3. Kinga Rajwa; wyróżniono: Kamila Oleszkiewicza, Wiolettę
Radwańską, Pawła Urzenitzoka;

GGw kategorii profesjonalnej:
1. Marek Wachowicz; 2. Franciszek
Matysik; 3. Ewa Stępniewicz a wyróżnienie przypadło Edycie Zając.
W konkursie dla nauczycieli na scenariusz lekcji o wodzie laureatami
zostali:
GGw kategorii szkół podstawowych
i gimnazjalnych:
1. Sławomir Gębica; 2. Małgorzata
Kondej-Kapłon; 3. Aneta Piątkowska;
GGw kategorii szkół ponadpodstawowych:
1. Zespół nauczycieli II LO w Katowicach: J. Mol, L. Krzemień, D. Nabiałkowska, B. Węgrzynek, J. Jutrzonka,
M. Matyja, K. Obrochta.; 2. Grzegorz
Florek.
Nagrodę specjalną otrzymała
Anna Wróbel, wyróżniono Katarzynę Wronę.
Z kolei nagrody w II Internetowej
Olimpiadzie Wiedzy o GPW otrzymali:
1. Natalia Morawiec, 2. Miłosz
Kuropka, 3. Patrycja Sołtysek; 4.
Łukasz Wójcik; 5. Dominik Szymaniec; 6. Sławomir Milert.

Podczas targów HydroSilesia 2016 nie mogło zabraknąć eksperckich paneli
dyskusyjnych

wodnemu, który prowadził Kazimierz Karolczak – członek Zarządu
Województwa Śląskiego. W dyskusji
mówiono o konsekwencjach zmian
w prawie wodnym dla samorządów
lokalnych oraz o możliwościach
i szansach na konsolidację branży wodociągowej w regionie. Przy-

pomnijmy: zapowiadane przez rząd
Beaty Szydło zmiany w prawie wodnym oznaczają kłopoty i dla samorządowców, i przedsiębiorców, w końcu
samych mieszkańców.
GPW SA, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podało nowe taryfy cen wody hurtowej, o ile modyfi-

Organizatorom jeszcze raz udała się sztuka połączenia tego co zabawne i
ciekawe z pożytecznym

