
Światowy Dzień Wody 2015 

Światowy Dzień Wody, obchodziliśmy 21 marca 2015 r. na Stacji Uzdatniania Wody  

w Mrowiskach. 

Każdego roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, podkreślającym 

relację między człowiekiem a wodą. W tym roku tematem przewodnim jest „Woda  

i zrównoważony rozwój”. 
Woda jest podstawą funkcjonowania i rozwoju społeczeństw. Łączy się z wszystkimi 

obszarami życia – zdrowiem, środowiskiem, produkcją żywności, przemysłem, energetyką. 

W krajach, w których ludzie nie mają dostępu do czystej wody, rozwój jest zachwiany, a w 

najcięższych przypadkach całkowicie niemożliwy. Brak wody powoduje nie tylko pragnienie. 

Bez wody nie da się także produkować żywności i przygotowywać posiłków. Jeśli ludzie nie 

mają dostępu do czystej wody, trudno jest im dbać o higienę, przez co rozprzestrzenia się 

wiele chorób, takich jak cholera, dur brzuszny, polio oraz biegunka. Co więcej, problem ten 

uniemożliwia rozwój jednostek, głównie dzieci, które zamiast chodzić do szkoły muszą 

poświęcić czas na zdobywanie wody. 

 

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody, Zakład ogłosił konkurs fotograficzny dla 

„amatorów” „Żywioł wody na jednym ujęciu”. Do konkursu zgłoszono 55 fotografii. W 

sumie nagrodzono 15 fotografii przy czym zwyciężyły następujące osoby: 

Miejsce pierwsze: 

„Dwa żywioły – jedno ujęcie”, autor: Katarzyna Wilgatek 

Drugie miejsce: 

„W upalne lato tak się wodą bawimy”, autor: Joanna Latusek 

„Bez tytułu”, autor: Jerzy Bielecki 

Trzecie miejsce: 

„Rozlewisko”, autor: Irmina Gorczyca 

„Kacza enklawa”, autor: Klaudia Laskowska 

Wyróżnienie szczególne przyznane przez Burmistrza i Dyrektora: 

„Żywioł, Rozlewisko - Bieda”, autor: Anna Papis 

Wyróżnienia: 

„ Żywioł w butelce :)”, autor: Tomasz Piotrkowicz 

„Nieuchwytna woda”, autor: Adrianna Sekulska 

„Spokój żywiołu”, autor: Łukasz Winiarczyk 

„Bez tytułu”, autor: Julia Przybysz - Bielecka 

„Rwący nurt rzeki”, autor: Weronika Okrzeja 

„Wodospad imienia Bobra Malutkiego”, autor: Angelika Marczak 

„Wodą malowane 1”, autor: Oliwier Juściński 

„W szponach żywiołu”, autor: Beata Bucholtz-Cabaj 

„Kropla”, autor: Maria Przybysz – Bielecka 

Uroczystość rozdania nagród uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz 

samorządowych, Burmistrz Halinowa Pan Adam Ciszkowski oraz fundatorzy nagród Pan 

Mirosław Lesiński (firma: Usługi Wodno Kanalizacyjne i Centralnego Ogrzewania Mirosław 

Lesiński), Pan Adam Lange (firma PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.), Pan 

Hubert Białous (firma PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.), Pan Bartłomiej 

Białobrzeski (Esri Polska Sp. z o.o.). 

http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1579497,1,dur-brzuszny,index.html


Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego  ” „Żywioł wody na jednym 

ujęciu” 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  

 PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu 

 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 

 Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu 

 Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


