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Veolia zrealizowała projekt „Kocham Warszawę – łapię deszczówkę” 

 
Fot. arch. Veolia 

 

Fundacja Veolia Polska przy wsparciu Veolii Energii Warszawa zakończyła realizację ekologicznego i edukacyjnego 

projektu „Kocham Warszawę – łapię deszczówkę” dedykowanego stołecznym przedszkolom miejskim. W jego 

ramach, w 50 placówkach zamontowano 100 zbiorników do łapania wody deszczowej oraz posadzono 100 drzew. 

Projekt zrealizowano pod Patronatem honorowym Prezydenta miasta st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. 

 

„Kocham Warszawę – łapię deszczówkę” to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce zrealizowana na tak dużą skalę. Jej 
celem jest propagowanie wśród najmłodszych warszawiaków wiedzy i proekologicznych zachowań oraz uświadomienie im 
problematyki związanej z niedoborami wody w przyrodzie. W ramach przedsięwzięcia, od kwietnia 2021 roku w 50 miejskich 
przedszkolach wytypowanych przez miasto st. Warszawa, zostało zainstalowanych łącznie 100 zewnętrznych zbiorników  
do łapania wody deszczowej oraz posadzono 100 drzew. W efekcie, w zgodzie z ideą nauki przez zabawę, dzieci 
samodzielnie czerpią teraz wodę ze zbiorników i podlewają nowe sadzonki drzew w przedszkolnych ogródkach. 

Na potrzeby projektu Fundacja TUP TUP opracowała także materiały edukacyjne, scenariusze do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych, piosenkę oraz audiobook, które zostały przekazane do wszystkich zaangażowanych w to działanie placówek.  

Takie kompleksowe działania umożliwiły przekazanie przedszkolakom, w przystępnej dla nich formie, wiedzy  
o właściwościach wody i cyklu jej obiegu w przyrodzie oraz o potrzebie racjonalnego wykorzystania wody przez człowieka,  
a tym samym, o potrzebie dbania o środowisko. Wszystkie materiały edukacyjne są również dostępne  
na https://tuptuptup.org.pl/lap_deszczowke/  

Veolia Energia Warszawa inicjując ten projekt po raz kolejny udowodniła swoje zaangażowanie  w realizację celów 
zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie rozwoju miasta i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i mieszkańców 
stolicy.   

W ramach projektu otwarto także ścieżkę edukacyjną przy siedzibie Veolii w Warszawie przy ul. S. Batorego 2.  
Na ogrodzeniu znalazły się tablice informacyjne dotyczące tematyki ochrony zasobów słodkiej wody dostępne dla 
przechodniów. Ponadto, na terenie należącym do Spółki, zainstalowano dwa referencyjne zbiorniki do łapania wody 
deszczowej, posadzono krzewy oraz zamontowano hotele dla owadów i budki lęgowe dla ptaków wykonane 
przez  pracowników Veolii i ich dzieci podczas warsztatów ekologicznych. 

 

https://tuptuptup.org.pl/lap_deszczowke/
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*** 

Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczając ciepło systemowe i zaspokajając tym 
samym 80% potrzeb cieplnych Warszawy. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy, tworzy i wdraża 
innowacyjne i pionierskie dla branży ciepłowniczej rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. 
Czuwa nad bezpieczeństwem i pewnością dostaw ciepła, dbając o właściwe funkcjonowanie prawie 1800 km stołecznej sieci ciepłowniczej i 
tysięcy węzłów cieplnych. www.energiadlawarszawy.pl 
 
Grupa Veolia w Polsce  dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od 25 lat jest sprawdzonym 
partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do 
potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w 
zakresie efektywnego zarządzania energią,  gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w 
model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się 
do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.  
Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4 600 pracowników, których misją jest odnawianie zasobów świata. Prowadzi działalność w 123 
miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), 
Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry 
Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl 
Zobacz film 

 

 

Kontakt dla mediów: 

 

Aleksandra Żurada 

Dyrektor komunikacji Veolii Energii Warszawa 

kom.: +48 508 336 419 

aleksandra.zurada@veolia.com 

http://www.energiadlawarszawy.pl/
http://www.veolia.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=t8ljEMVz1hI

