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Centrum Informacyjne „Czajka" - nowa forma komunikacji 
społecznej MPWiK SA 

 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 
uruchamia nową platformę komunikacji z mieszkańcami stolicy, którzy chcą poznać 
szczegóły największej inwestycji środowiskowej w Warszawie - modernizacji Zakładu 
Oczyszczalni Ścieków „Czajka". Już od kwietnia zapraszamy do Centrum Informacji 
zlokalizowanego na terenie zakładu. 

 
Inwestycja pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka" (część 

ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji)" jest największym, z ponad 60 zadań 
realizowanych w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w 
Warszawie" współfinansowanego z Funduszu Spójności. Modernizacja zakładu wraz z 
realizacją inwestycji z nią związanych, umożliwi oczyszczanie wszystkich ścieków 
powstających na terenie Warszawy. Dzięki realizacji przedsięwzięcia, „Czajka" stanie się 
jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Europie, a Warszawa dołączy do 
grona największych stolic europejskich dbających o środowisko naturalne. 

W celu zaprezentowania mieszkańcom Warszawy pełnej i rzetelnej informacji na 
temat modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków „Czajka" MPWiK w m.st. Warszawie 
S.A. zainicjowało utworzenie nowoczesnego Centrum Informacyjnego „Czajka", które jest 
rozszerzeniem, istniejącej od 2007 roku, platformy komunikacji „Infoczajka". 

Ciekawe prezentacje multimedialne, zdjęcia, wizualizacje oraz bezpośredni kontakt 
z ekspertami w dziedzinie oczyszczania ścieków umożliwią gościom Centrum poznanie 
wszelkich aspektów inwestycji, postępu prac budowlanych, a przede wszystkim znaczenia 
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków „Czajka" dla mieszkańców Warszawy oraz 
środowiska naturalnego. 

Centrum Informacyjne będzie otwarte we wtorki i czwartki, w godz. 14.30 - 16.30. 
Ponadto do dyspozycji mieszkańców Warszawy przygotowaliśmy „Czajkobus", który w 
każdy pierwszy wtorek miesiąca zapewni bezpłatny transport spod siedziby Urzędu 
Dzielnicy Białołęka do Oczyszczalni Ścieków „Czajka". 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Centrum, modernizacji zakładu oraz wpływu inwestycji 
na poprawę środowiska naturalnego dostępne są na nowej stronie internetowej 
www.czaika.mpwik.com.pl. 
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