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Wodociągi Ekoodpowiedzialnie

Jak sprawdza się stan sieci kanalizacyjnej, do czego wykorzystuje się
samochody ciśnieniowo-ssące, jak wykrywa się bakterie w wodzie - tych i
innych rzeczy będzie można dowiedzieć się podczas pikniku
Ekoodpowiedzialnie na stanowisku Katowickich Wodociągów. Impreza,
której organizatorem jest Miasto Katowice i Lasy Państwowe odbędzie się
w sobotę 19 maja na terenie Katowickiego Parku Leśnego.

Na wszystkich, którzy przyjdą tego dnia pomiędzy godziną 11.00 a 17.00 czekają liczne atrakcje, w tym:
gry i konkursy z nagrodami oraz zabawy z Eko Łobuziakami, budowa eko-radiowozu z surowców wtórnych
oraz gra terenowa „Stój na Straży ekologii!”, warsztaty dla dzieci i dorosłych związane z prawidłową
gospodarką odpadami niebezpiecznymi, wodnymi punktami na mapie Katowic, czy skutkami spalania
różnych odpadów w piecu, Park Praw Natury pozwalający bawić się i zachwycać zasadami, którymi rządzi
się otaczający nas świat, zajęcia prowadzone przez leśników, animacje dla dzieci, kolorowanki
ekologiczne, zagadki, rebusy, gry planszowe i eko-domino, quizy, puzzle, wielkoformatowe malowanie, eko
- wystawa.
Katowickie Wodociągi podczas pikniku Ekoodpowiedzialnie uchylą rąbka tajemnicy i pokażą od kuchni
elementy swojej działalności. Na stoisku firmowym m.in. będzie można zobaczyć sprzęt używany w
codziennej pracy taki jak Samochód Cappellotto służący do czyszczenia hydrodynamicznego sieci
kanalizacyjnej. Będzie też bardzo nowoczesną kamerze do inspekcji sieci kanalizacyjnej i mini koparka.
Uczestnicy pikniku na chwilę będą mogli stać się operatorami kamery i za jej pomocą poszukać
przedmiotów ukrytych w rurze. Jeśli ktoś zechce poczuć się jak operator mini koparki będzie miał okazję
wsiąść do jej kabiny.
Od 12.00 do 15.00 na stanowisku Katowickich Wodociągów odbędą się pokazy badań laboratoryjnych.
Będzie można stać się testerem zapachów, zobaczyć jak oznacza się zawartość chloru w wodzie i wykrywa
bakterie grupy coli czy też wziąć do ręki przedmioty na co dzień wykorzystywane przez laborantów.
W tym samym czasie będzie można zobaczyć oczyszczalnię Gigablok, która nieustannie oczyszcza ścieki ze
znacznej części Katowic. W trakcie imprezy zaplanowano dwie wycieczki o godzinie 12.15 i 13.15.
Bezpłatny bus do oczyszczalni będzie odjeżdżał z przystanku przy skrzyżowaniu ul. Francuskiej i Trzech
Stawów. Zwiedzanie największej i najnowocześniejszej katowickiej oczyszczalni odbywa się wyznaczoną
1,5 kilometrową trasą Ścieżki Edukacyjnej GIGABLOK.

Ja przystało na firmę, która codzienne dostarczenie wodę do domów mieszkańców Katowic, także na
pikniku Katowickie Wodociągi zadbają by jej nie zabrakło. Przy stoisku stanie kurtyna wodna, która
zawsze daje wiele frajdy dzieciom oraz przynosi ulgę w upalne dni. Wszyscy spragnieni będą mogli za
darmo napić się wody z sieci podawanej za pośrednictwem zabytkowego saturatora. Każdy uczestnik miał
do wyboru wodę sodową z sokiem lub bez.

