
Kędzierzyn-Koźle dnia 27 marca 2019 r. 

Sprawozdanie 

z obchodów Światowego Dnia Wody 

pod Honorowym Patronatem Pani Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabiny Nowosielskiej. 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzyrtie-Koźlu Spółka z 0.0. po raz kolejny 

zorganizowało Światowy Dzień Wody, który przypapa co roku na dzicń 22 marca. Tematem 

tegorocznego Światowego Dnia Wody 2019 było hasło, które w wolnym tłumaczeniu brzmi: Nie 

zostawiajmy słabszych z tyłu. 

Spotkania, które w ramach obchodów tego dnia zaplanowaliśmy, odbyły się z dziećmi klas 1"-

4 szkół podstawo\vych jak również młodzieżą szkół średnich. Nasze spotkania odbyły się 22.03.2019 

r. \v Kin ie "Twierdza" w Domu Kultury "Koźle" (młodzież szkól średnich) - symboliczna 

inauguracja - wystąpienie autorskie Piotra Pogona oraz warsztaty w dniach 20 - 26.03.2019 r. w 

Centrum Obsługi Inwestora w Kędzierzynie-Koźlu z młodszymi dziećmi. 

Objęcie Honorowym Patronatem wydarzeń odbywających się w Kędzierzynie-Koźlu przez 

Panią Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabinę Nowosielską, pozwoliło nam na współorganizację 

tych wydarzeń tj. udział Pani Prezydent w spotkaniu inauguracyjnym 22 marca 2019 r. oraz w 

wybranych warsztatach dla dzieci. Dzięki objęciu Honorowym Patronatem naszych wydarzeń 

mogliśmy liczyć na bezpłatne udostepnienie Sali ",'idO\viskowej Kina .,Twierdza'· w Domu Kultury 

"Koźle" w dniu 22.03.2019 r. o godz. 12. Cykl wydarzeń Światowego Dnia Wody związany był z 

realizacją misji polegającą na edukacji i kształtowaniu świadomych postaw wobec wartości jaką jest 

dostęp do czystej wody. 

Celem naszych spotkań była edukacja i wpływ na właściwe postawy młodziezy i dzieci 

wobec zagadnienia dostępu do \vody, jej brak w wieku rejonach świata oraz wartości, którą niesie. 

Działania wpisują się w światowe obchody dnia wody miały zasięg informacyjno-promocyjny, 

poprzez udział Piotra Pogona. W ramach obchodów $wiatowego Dnia Wody 2019 zaplanowana 

została kompleksowa akcja infonnacyjna poświęcona globalnemu i lokalnemu ujęciu tematyki 

dostępu do wody, w tym wspomniany wyżej m.in.: cykl warsztatów z młodzieżą szkół 

podstawowych, które odbyły się w Centrum Obsługi Inwestora, a także symbolicznie inauguracyjne 

spotkanie z młodzieżą. szkół średnich oraz podopiecznymi Domu Samopomocy Promyczek z panem 

Piotrem Pogonem, człowiekiem który swoją historią i doświadczeniami pozostawia niesamowite 

świadectwo siły człowieka i umiejętności niesienia pomocy innym". Prelekcja. pl. "Życie w cieniu. 



Last water point (tł. ostami pl/nkt poboru wody )" "'-pisuje s ię w tegoroczne hasło obchodów i 

liczymy na to, że "'-pisze gł os mlodziczy Kędzierzyna-Koźl a s ię \V ogólnoświatowy przekaz 

szacunku do wody i drugiego człowieka. Naszym celem, była także promocja i infonnacja dotycząca 

działalności MWiK i Gminy Kędzierzyn-Koźl e na r.lecz dostarczania mieszkańcom dobrej 

jakościowo wody i rozbudowie sieci. Działania nakierowane były na budowanie i umacnianie relacji 

społecznych . pozyskiwaniu zaufania mieszkańców do jakości świadomych usług oraz budowaniu 

marki fonn y i gminy odpowiedzialnej społecznie. 
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