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Katowickie Wodociągi na pikniku z okazji 100-lecia Szpitala
Murcki
Katowickie Wodociągi na co dzień dostarczają wodę m.in. do Szpitala Murcki. Placówka, która
powstała w 1918 roku, 22 września będzie uroczyście świętować 100-lecie swojego istnienia.
Podczas pikniku, który odbędzie się z tej okazji w Parku Murckowskim, Katowickie Wodociągi w
formie zabawy odsłonią kulisy swojej działalności. Będzie można stać się operatorem kamery do
sprawdzania stanu sieci, testerem zapachów wody i Wodnym Bohaterem.
Pracownicy Katowickich Wodociągów codziennie przy użyciu kamery sprawdzają stan techniczny sieci Na
tej podstawie typują sieci do remontu. Taka kontrola zapobiega powstawaniu zapadlisk, a tym samym
zapewnia ciągłość odbioru ścieków. Podczas pikniku każdy chętny na chwilę będzie mógł stać się
operatorem kamery i poszukać przedmiotów ukrytych w rurze.
Od 13.00 do 16.00 Katowickie Wodociągi zapraszają na pokaz badań na co dzień wykonywanych w
laboratorium. Każdy chętny będzie mógł stać się testerem zapachów wody i zobaczyć, jak oznacza się
zawartość chloru w wodzie. Będzie można też wziąć do ręki przedmioty wykorzystywane przez
laborantów.
Dla tych, którzy lubią się przebierać i fotografować Katowickie Wodociągi szykują „ramkę - fotobudkę”.
Używając rozmaitych wodnych akcesoriów będzie można się zmienić w Wodnego Bohatera, który głosi
hasła związane z ekologią i ochroną wody. Każdy kto zechce propagować ekologię może zrobi sobie zdjęcie
i zmieścić je na swoim profilu w mediach społecznościowych lub przesłać znajomym.
Jako, że piknik jest świętem szpitala to placówka przygotowała na ten dzień ofertę badań medycznych. W
czasie pikniku można będzie skorzystać z podstawowej diagnostyki, by poznać swoją wagę, ciśnienie oraz
poziom cukru i cholesterolu. Będzie też okazja do wspólnych ćwiczeń.
Podczas wydarzenia najmłodsi będą mogli poskakać na dmuchańcach, pozjeżdżać na zjeżdżalni czy też
wejść na ściankę wspinaczkową. Dzięki zaangażowaniu Straży Pożarnej będą także mogli zobaczyć pokazy
gaśnicze czy wnętrze bojowego wozu strażackiego. Specjalne atrakcje przygotowała także Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach. Nie zabraknie także mini rajdu rowerowego, zorganizowanego przez
Grupę Rowerową MURCKI.

Szpital w Murckach powstał i rozwijał się dzięki zaangażowaniu górników. Ich wkład w rozwój placówki
podkreśli występ Orkiestry Dętej KWK Staszic. Na scenie zaprezentują się także dziecięce zespoły
taneczne i muzyczne. W programie m.in. zaplanowano również występ zespołu Chopper Band
współtworzonego przez pacjentów Szpitala w Murckach.

