
 

 

              Gdańsk, 27.08.2015 

 
„Wodna Kraina Zabawy” zaprasza 

 

Już 5 września Miasto  Gdańsk wraz z SAUR Neptun Gdańsk zapraszają na festyn! 

„Wodna Kraina Zabawy” zawita tym razem do Osowej do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Wodnika 57. Festyn rozpocznie się o godzinie 10.00, a 

skończy o godz. 14.00.  

 

„Wodna Kraina Zabawy” była już w Kokoszkach, Śródmieściu i Jasieniu. Ostatnia odsłona 

tegorocznego cyklu festynów odbędzie w dzielnicy Osowa, a dokładniej przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Wodnika 57. 

 

Na wszystkich, którzy przyjdą, czeka moc atrakcji: zjeżdżalnie i dmuchane zabawki, konkursy 

o tematyce wodnej z nagrodami. Będzie też namiot eksperymentów, w którym będzie się 

można przekonać, jakie właściwości ma woda. Każdy będzie mógł spróbować, jak się wspólnie 

chodzi w nartach. Podczas festynu będzie można pomalować buzię, skosztować waty 

cukrowej, pobawić się kosmicznym piaskiem.  

 

Na aktywnych będzie czekał kącik sportowy i wielka atrakcja: tor z quadami! Będzie też  

budowa oczyszczalni ścieków i warsztaty, jak zrobić coś z niczego czyli „niech żyje recycling”.  

Z dziećmi  będzie się bawił Lolek Kranicki.  Zostanie rozegrana mini – gra miejska. Powstanie 

też wybuchający wulkan…  

 

Słowem: każdy znajdzie coś dla siebie! 

 

Wstęp na festyn, jak i korzystanie z zabaw jest darmowe.  

       

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Kontakt dla mediów:  
Magdalena Rusakiewicz, 668 848 233 Magdalena.Rusakiewicz@sng.com.pl 
 

o Saur Neptun Gdańsk: Jest nowoczesną firmą wodociągową dostarczającą wodę mieszkańcom 
Gdańska i Sopotu od 22 lat. Powstała w 1992 roku jako spółka, której udziałowcami są 
francuska Grupa Saur i Miasto Gdańsk. Jest jedną z największych spółek wodociągowych 
Polski północnej. Obsługuje prawie 500.000 mieszkańców Gdańska i Sopotu. Oferuje usługi 
eksploatacyjne dla gmin i przedsiębiorstw przemysłowych, usługi inżynierskie, laboratoryjne i 
wykonawcze. Zatrudnia 550 osób. Dalsze szczegóły na naszej stronie internetowej: 
www.sng.com.pl 
 

o O Saur: Jako wieloletni lider usług na rzecz środowiska, Grupa SAUR służy władzom lokalnych 
i przedsiębiorstwom przemysłowym w skutecznej realizacji projektów rozwojowych związanych 
z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków, usług środowiskowych (Coved), inżynierii 
(Stereau), usług w zakresie infrastruktury (Cise TP), rekreacji (Flower Camping), zarządzaniem 
polami kempingowymi (SG2A L'Hacienda) i usługami krematoryjnymi (Atrium). Jako Grupa 
międzynarodowa Saur realizuje kontrakty w Armenii, Polsce, Arabii Saudyjskiej, Szkocji i 
Hiszpanii. Od 1933 roku usługi Saur były realizowane za pośrednictwem sieci 
zdecentralizowanych jednostek, znajdujących się jak najbliżej samorządów. Kluczowe liczby 
2012: 1,7 mld € przychody netto, 13000 pracowników, 10.000 kontraktów z władzami lokalnymi. 
Więcej informacji na stronie internetowej: www.saur.com 
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