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Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, w ramach Agendy 21. Pierwsze obchody
odbyły się w 1993 r.
Ideą Światowego Dnia Wody jest edukowanie, że woda jest niezbędna do życia każdej jednostki na ziemi
oraz uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich
kondycję gospodarczą i społeczną.
Każdego roku święto to obchodzone jest pod wybranym hasłem. W grudniu 2003 r. Zgromadzenie ONZ
ustanowiło lata 2005-2015 Międzynarodową Dekadą dla Akcji „Woda dla Życia".
W ramach polskich obchodów Światowego Dnia Wody Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji m.st. Warszawy wraz z partnerami organizuje dwa wydarzenia.
Pierwsze z nich to impreza plenerowa skierowana do warszawiaków, która odbędzie się w sobotę 24 marca 2012 r. w godz. 10:00 - 18:00 na Płycie Desantu nad Wisłą,
ul. Solec 1. Podczas imprezy uczestnicy będą mogli wziąć udział w licznych grach i konkursach, zapoznać się z Programem Edukacji Ekologicznej oraz odebrać
zaproszenia na wycieczki do „Grubej Kaśki i Stacji Filtrów". Ponadto zaplanowany jest interesujący program artystyczny z udziałem gwiazd.
Drugie wydarzenie to III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo wody do spożycia w systemach wodociągowych", która odbędzie się w
dniach 22-23 marca 2012 r. na terenie Zakładu Wodociągu Centralnego, przy ul. Koszykowej 81.
Program Konferencji obejmuje 5 paneli tematycznych:
Polityka Unii Europejskiej w zakresie jakości wody do spożycia,
Zapewnienie bezpieczeństwa wody do spożycia - doświadczenia zagraniczne,
Zapewnienie bezpieczeństwa wody do spożycia - doświadczenia krajowe,
Problemy i doświadczenia przedsiębiorstw polskich I,
Problemy i doświadczenia przedsiębiorstw polskich II.

Program Światowego Dnia Wody nad Wisłą oraz program i szczegóły dotyczące Konferencji znaleźć można pod adresem www.mpwik.com.pl
Ponadto z okazji 20. rocznicy ustanowienia Światowego Dnia Wody na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się w dniach 22-23 marca 2012 r.
ogólnopolska I Konferencja Młodych Naukowców dla doktorantów, adiunktów i studentów. Celem konferencji jest zaprezentowanie dokonań młodych naukowców w
zakresie badań związanych z szeroko pojętym zagadnieniem wody oraz omówienie problemów dotyczących zagrożeń, ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi.
Szczegółowe informacje na temat Konferencji www.hydrokonferencja.amu.edu.pl
Obchody Światowego Dnia Wody to nie tylko możliwość uczestnictwa w organizowanych jednorazowo masowych wydarzeniach, ale i bodziec ku temu, aby każdy
indywidualnie zaplanował i podjął trwałe działania na rzecz zmniejszenia zużycia i zanieczyszczenia wody poprzez zmianę codziennych nawyków.

