
Fotorelacja z Światowego Dnia Wody 2017 
w Gminie Halinów 

Gmina HalinówZakład Komunalny w Halinowie 



Zakład Komunalny w Halinowie 25 marca 2017 r. po raz czwarty zorganizował Światowy Dzień Wody w Gminie Halinów. Poprzez organizację obchodów Dnia Wody 
w Gminie Halinów przeprowadzamy edukację ekologiczną w zakresie korzystania z zasobów środowiska - wody oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Uczymy 

jak oszczędzać wodę :) i ograniczać ilość ścieków oraz zanieczyszczenia wody.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w czasie konferencji 
Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro. Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest pomoc w zrozumieniu państwom członkowskim wpływu odpowiedniej gospodarki 

wodnej na ich kondycję społeczną i gospodarczą.

Każdego roku święto to obchodzone jest pod wybranym hasłem. W 2017 r. hasło to „Woda Ścieki”. Warto zastanowić się jak odpowiednia ilość i jakoś wody, a także 
ograniczanie ilości ścieków i ich zanieczyszczenia może odmienić życie i los przyszłych pokoleń.

Światowy Dzień Wody to idealna okazja do tego, by uświadomić sobie, że zasoby wody pitnej na Ziemi są ograniczone, dlatego należy ją oszczędzać i szanować. 
Kryzys wodny nie dotyka określonej grupy społeczeństwa. Ubóstwo, susza czy powódź może dotknąć każdego człowieka mieszkającego na Ziemi. Wszyscy 

przyczyniamy się do zmniejszania zasobów wody pitnej – świadomie lub nie. Tylko połączenie siły rządów, instytucji i wszystkich społeczeństw, może zapobiec 
pogłębianiu się kryzysu.

Dlatego tak ważne jest aby edukować już najmłodsze pokolenie - dzieci i młodzież. 



Z okazji Światowego Dnia Wody Zakład ogłosił internetowy konkurs wiedzy pod hasłem „Woda Ścieki, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Do konkursu wiedzy zgłosiło się 96 

Uczestników. Test rozwiązały 64 osoby. Sześcioro Uczestników z najlepszymi wynikami zakwalifikowało się do etapu finałowego, który odbył się 21.03 2017 roku w siedzibie Zakładu w 

Halinowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 77. Nagrodzeni za:

1. Miejsce pierwsze: Kamila Perkowska – Zespół Szkolno – Przedszkolnego w Halinowie.

2. Drugie miejsce: Wiktoria Majówka – Gimnazjum w Halinowie

3. Trzecie miejsce: Hubert Pieniak – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach

Pozostała trojka uczestników, która zakwalifikowała się do etapu finałowego otrzymała wyróżnienia Burmistrza Halinowa oraz Dyrektora Zakładu Komunalnego w Halinowie:

Kalina Małetka – Szkoła Podstawowa w Chobocie

Kamila Gałązka – Gimnazjum w Halinowie

Mikołaj Wojtasiewicz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach

Wyróżnienia:

Pozostałe 62 uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Halinowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzezinach, Szkoły Podstawowej w Chobocie, Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego w Cisiu, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okuniewie otrzymało wyróżnienia za udział w konkursie wiedzy i rozwiązanie testu.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy pt. „Woda Ścieki” gratulujemy i dziękujemy za udział.

Rozdanie nagród i upominków dla wszystkich uczestników konkursu odbyło się 25 marca 2017 roku o 10:00. na Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach.

Podczas uroczystości uczestnicy obchodów mieli możliwość zwiedzenia SUW oraz obejrzenia ciekawych eksperymentów z wykorzystaniem wody i jej właściwości, pozwalające na 

zrozumienie praw fizyki. Pani Agnieszka Jaglińska pełniąca funkcję technologa w Zakładzie przedstawiła prezentację na temat „Wody i Ścieków” oraz znaczenia w ochronie środowiska

oszczędnego gospodarowaniem wodą i ograniczaniu ścieków. Pamiętajmy, każdy z nas ma wpływ na środowisko naturalne i może przyczynić się do ochrony ekosystemów wodnych 

poprzez oszczędność w zużyciu wody i ograniczeniu zanieczyszczań wody zużytej.

W związku z tym, że pierwsze miejsce w konkursie zajęła uczennica Zespół Szkolno – Przedszkolnego w Halinowie Pani Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie Małgorzata 

Komuda-Ołowska na ręce Pani Dyrektor ZSP w Halinowie Lidii Kołakowskiej przekazała źródełko wody pitnej jako nagrodę ufundowaną przez Zakład za bardzo dobre przygotowanie 

uczniów do konkursu. Pani Dyrektor Zakładu podziękowała wszystkim Szkołom Gminy Halinów za udział w konkursie i znakomite przygotowanie uczniów. Rywalizacja była bardzo 

duża, a poziom wiedzy uczniów wysoki. Różnice punktowe były niewielkie pomiędzy wynikami poszczególnych uczestników konkursu o zajęciu miejsca 

decydowały nieraz setne punktu.



Dziękujemy nw. sponsorom za ufundowanie wspaniałych nagród i upominków dla uczestników konkursu "Woda Ścieki".

•Usługi Wodno – Kanalizacyjne i Centralnego Ogrzewania Mirosław Lesiński z siedzibę w Halinowie.

•Usługi Wodno – Kanalizacyjne Tomasz Witkowski z siedzibą w Sulejówku.

•MJ SANIT Marek Jendraszek Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania Instalatorstwo Gazowe z siedzibą w Sulejówku.

•ESRI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie Pani Małgorzata Komuda-Ołowska składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Halinowa Panu Adamowi 

Ciszkowskiemu za objęcie patronatem ŚDW 2017 w Gminie Halinów oraz wszystkim gościom dzieciom oraz mieszkańcom, a także przedstawicielom halinowskiego 

samorządu za udział w obchodach. Szczególne podziękowania składa również pracownikom Zakładu, którzy podjęli się organizacji ŚDW 2017 Pani Alicji 

Boguszewskiej, Panu Michałowi Białowąsowi, Pani Agnieszce Jaglińskiej, Pani Iwonie Zaciek, Pani Monice Doleżał-Prus, Pani Anecie Ładnowskiej, Panu 

Krzysztofowi Zawadzkiemu pracownikom obsługi SUW z brygadzistą Panem Adamem Grzybowskim oraz naszej maskotce Żabce. Pani Dyrektor dziękuję również 

Gminnemu Centrum Kultury w Halinowie z Panem Dyrektorem Dariuszem Kowalczykiem na czele za wsparcie oraz objęcie patronatem medialnym imprezy.
































































































































