Przedszkolaki w Oddziale „Zofiówka”
W środę 11 grudnia 2019 r. przedszkolaki Publicznego Przedszkola nr 19 w
Jastrzębiu-Zdroju zwiedziły Oddział „Zofiówka”. Wycieczka była zorganizowana
przez Zespół BHP.
Marek Rusakiewicz, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA oficjalnie
przywitał naszych najmłodszych gości, którzy pojawili się w spółce. Na dzieci czekało
specjalnie przygotowanych 40 zestawów firmowych kredek i kolorowanek, dzięki którym
przedszkolaki mogły w przyjemny sposób dowiedzieć się czym zajmuje się nasza spółka.
Dla zapewnienia bezpiecznego zwiedzania przez naszych gości terenu należącego do
Oddziału „Zofiówka” ustawiono dzieci w pary i przydzielono do każdej z nich opiekuna.
Przedszkolakami opiekowali się wyznaczeni pracownicy Działu Ochrony Środowiska,
Zespołu BHP, Biura Komunikacji, Działu Zakupów oraz Działu Realizacji Inwestycji, którzy
wyposażyli dzieci w niezbędne kaski ochronne i kamizelki odblaskowe dostarczone przez
Zespół BHP.
Wycieczka została podzielona na dwie grupy. Maluchy, które zostały w sali konferencyjnej
mogły posłuchać ciekawej prezentacji zrobionej specjalnie na to wydarzenie. Dla
zobrazowania
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dotyczyły m.in. wykorzystania i działania energii elektrycznej. Po zakończonym wątku
edukacyjnym maluchy z uśmiechem zabrały się do zabawy z kolorowankami.
W tym samym czasie druga grupa mogła zobaczyć jak wygląda turbina i nastawnia
cieplna. Po krótkiej opowieści o funkcjonowaniu zakładu wycieczka ruszyła na zewnątrz
budynku.
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Fluidalnego CFB, który pozwala na spalanie aż czterech różnych paliw: węgla, paliwa
niskokalorycznego, gazu z odmetanowania kopalń oraz biomasy. Ogromne wrażenie
zrobiła na naszych wycieczkowiczach wysokość komina elektrociepłowni. Dzieci z
zafascynowaniem patrzyły w niebo i chętnie rozmawiały o ekologicznej emisji. Bardzo
ciekawym obiektem okazały się również chłodnie wentylatorowe, które są odpowiedzialne
za zapewnienie odpowiedniej temperatury wody w układzie chłodzenia. Na zakończenie
podróży najmłodsi mogli posłuchać opowieści laborantki o tym, jak wygląda praca
urządzeń w stacji uzdatniania wody.
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urządzeniach i budynkach, które dzieciom udało się zobaczyć.
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