
Historia Światowego Dnia Wody 

W 1993 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło dzień 

22 marca Światowym Dniem Wody. Od tego czasu co roku obchodom tego dnia towarzyszy 

inne hasło przewodnie pomagające zwrócić uwagę na najważniejsze problemy związane  

z ograniczonymi zasobami czystej wody słodkiej na Ziemi. Dzień ten został ustanowiony 

między innymi w celu zwrócenia uwagi państw członkowskich na istotną rolę prawidłowej 

gospodarki wodnej. 

Światowy Dzień Wody 2014 

Światowy Dzień Wody w 2014 r. obchodzony był pod hasłem „Woda i Energia”. 

Wytwarzanie energii dla potrzeb przemysłu wymaga wykorzystania zasobów wodnych 

szczególnie w elektrowniach wodnych, elektrowniach cieplnych klasycznych i jądrowych 

oraz przy wydobyciu wielu surowców energetycznych. Obecnie około 8% wytworzonej 

energii elektrycznej jest wykorzystane na pompowanie, uzdatnianie, oczyszczanie 

i przesyłanie wody do różnych użytkowników (ludność, przemysłu, energetyki, rolnictwa). 

Światowy Dzień wody obchodzony w 2014 r. miał na celu:  

1. zwiększenie świadomości ludzi o istnieniu wzajemnych powiązań miedzy wodą 

i energią,  

2. pokazanie decydentom, że sfera wody i energii ma ścisłe powiązania i że współpraca 

tych sektorów może przynieść istotne efekty społeczne i gospodarcze. 

Światowy dzień Wody obchodzony był na Stacji Uzdatniania Wody 22 marca 2014 r., gdzie 

można było zwiedzić ww. Stację Uzdatniania oraz zapoznać się z procesem uzdatniania 

wody. W ramach obchodów ŚWIATOWEGO DNIA WODY Zakład zorganizował konkurs 

edukacyjno-ekologiczny dla dzieci klas I – VI szkół podstawowych pt. „Życie w kropli wody 

– jak oszczędzać wodę i chronić zasoby wodne w Gminie Halinów”. Do udziału w konkursie 

zgłosiło się 14 grup ze szkół podstawowych, w sumie 162 dzieci. 

Komisja przyznała nagrody następującym grupom: 

 w kategorii wiekowej klasy I-III: I miejsce – klasa II – Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Brzezinach – nagroda telewizor, II miejsce – klasa II-III - Szkoła Podstawowa w 

Chobocie – nagroda aparat fotograficzny, III miejsce – klasa I – Szkoła Podstawowa 

w Chobocie – nagroda wieża stereo. 

 w kategorii wiekowej klasy IV-VI: I miejsce – klasa V – Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Brzezinach – nagroda telewizor, II miejsce – klasa VI – Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach – nagroda aparat fotograficzny, III miejsce – 

klasy IV-VI – Zespół Szkół w Halinowie, Zajęcia Plastyczne GCK. 

 Prace wyróżnione przez Dyrektora Zakładu Komunalnego: Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Okuniewie – uczniowie klasy IV-VI; Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Cisiu – uczniowie klasy III – nagroda książki edukacyjne oraz dzbanek do wody. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania i upominki. 

Uroczystość rozdania nagród uświetnili swoją obecnością fundatorzy nagród Pan Mirosław 

Lesiński z Halinowa (firma: Usługi Wodno Kanalizacyjne i Centralnego Ogrzewania 

Mirosław Lesiński), Pan Lech Rogacz z Łodzi (firma Kordab) oraz Pan Artur Drygiel z 

Bażanowic (firma Mirometr). 

http://www.mpwik.krakow.pl/upload/Latests/insert_WWD_9_3_2012.pdf


Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu pt. „Życie w kropli wody – jak oszczędzać 

wodę i chronić zasoby wodne w Gminie Halinów” gratulujemy i dziękujemy za liczne 

uczestnictwo. 

Dziękujemy również fundatorom nagród za ufundowanie wspaniałych nagród i upominków. 

Fundatorzy nagród: 

 Usługi Wodno Kanalizacyjne i Centralnego Ogrzewania Mirosław Lesiński z siedzibą 

w Halinowie  

 Kordab Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 

 Astor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

 Usługi Wodno-Kanalizacyjne Tomasz Witkowski z siedzibą w Sulejówku 

 Bank Spółdzielczy w Halinowie  

 Masko Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku 

 Mirometr Sp. z o.o. z siedzibą w Bażanowicach 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmiku ŚDW 2014 
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