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wśród obiektów, w których wilo już wykonało 
przeglądy zestawów hydroforowych i przepom-
powni są m.in.: 
• Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego 
Księcia,
• Dom Opiekuńczo-Pielęgnacyjny z Rehabilita-
cją w warszawie,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Ks. Twardowskiego w Piławie,
• HIPOMEDICAL 2 Ośrodek Rahabilitacji dla Dzie-
ci w Złotowie,

• Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdrój,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Św. Franciszka z Asyżu Kębło.

Mikołajkowy prezent dla ośrodka 
w piławie Górnej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Ks. Twardowskiego w Piławie był jednym z be-
neficjentów programu. Ośrodek zawsze miał pro-
blem z odpowiednim ciśnieniem wody. 

w tym roku wilo Polska obchodzi 
25-lecie swojej działalności  
w Polsce. wiele firm z takiej okazji 
organizuje imprezy dla swoich 
partnerów biznesowych i najlepszych 
Klientów. Pracownicy wilo zgłosili 
jednak chęć uczczenia tej rocznicy 
w inny, oryginalny sposób. Ich 
pomysł dotyczył przeprowadzenia 
akcji charytatywnej dla organizacji 
niosących pomoc najbardziej 
potrzebującym. I tak powstał projekt 
„25 przeglądów na 25-lecie”.  
w ramach tego projektu serwis wilo 
Polska wykonuje przeglądy zestawów 
hydroforowych i przepompowni 
ścieków za symboliczną złotówkę  
w organizacjach, które pomagają 
chorym lub niepełnosprawnym. 
Organizacje te mają ograniczone środki 
finansowe i często brakuje im pieniędzy 
na wykonywanie przeglądów.

Wilo: SERCE To PoMPA
25 przeglądów na 25-lecie

Mikołajki 2019 i oficjalne przekazanie zestawu hydroforowego z udziałem przedstawicieli  
firmy Wilo Polska, starosty Grzegorza Kosowskiego i dyrektor Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej Teresy Budzyk

http://www.instalreporter.pl
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Na górnych piętrach tego dużego obiektu często 
w ogóle nie można było z niej korzystać. Podczas 
przeglądu okazało się, że zamontowany tam ze-
staw do podnoszenia ciśnienia wody uległ awarii 
i kwalifikuje się do wymiany. Decyzja o wymianie 
zestawu i zapewnieniu przeglądów przez kolejne 
5 lat zapadła błyskawicznie. Tak więc Ośrodek zy-
skał nowy zestaw hydroforowy Wilo-COR-2HELIX 
VE1005/VR-WMS o wartości kilkudziesięciu tysię-
cy złotych wraz z pakietem przeglądów do 2024 
roku. Pompy wilo zapewniają teraz odpowiednie 
ciśnienie wody na terenie całego obiektu.
Zarząd wilo Polska decydując się na przekaza-
nie urządzenia, docenił inicjatywę pracowniczą  
i ukoronował jubileuszową akcję „25 przeglądów 
na 25-lecie”.
Przekazanie zestawu hydroforowego odbyło się 
dokładnie w Mikołajki – 6 grudnia 2019 r.
Do Ośrodka z tej okazji przybyli: Grzegorz Kosowski  
– Starosta Dzierżoniowski i przedstawiciele fir-
my wilo Polska. 

Starosta oraz fundatorzy pomp z okazji Mikołajek 
przekazali również dzieciom paczki ze słodyczami.
– Wszyscy cieszymy się, że w Piławie zagościł 
dziś Mikołaj, który przekazał prezent – nowy ze-
staw hydroforowy – zapewniający dostęp do od-
powiedniego ciśnienia wody w kranach, a także 
słodkości dla pracowników i podopiecznych. Pra-
cownicy Wilo zaangażowani w akcję mają powo-
dy do dumy. Wszak wszystkim wiadomo, że po-
magając innym zmieniamy świat na lepszy. 

Obejrzyj  Mikołajki w Piławie Górnej

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola 
tel. 22 702 61 61, faks 22 702 61 00

wilo@wilo.pl, www.wilo.pl

R E k l A M A

wilo jest jednym z wiodących świato-
wych producentów pomp i systemów 
pompowych do instalacji grzewczych, 
chłodniczych i klimatyzacyjnych, za-
opatrzenia w wodę oraz odprowadza-
nia ścieków. pompy wilo charakteryzują 
się niezawodnością i energooszczęd-
ną pracą. wiele z nich nagrodzonych 
było w polsce branżowymi nagroda-
mi. największą jednak nagrodą dla wilo 
jest zaufanie klientów. z prowadzonych 
regularnie badań satysfakcji naszych 
klientów wynika, że 93% ankietowa-
nych poleciłoby współpracę z wilo pol-
ska. taki wynik jest możliwy dzięki za-
angażowaniu całego zespołu. 

V edycja „Barometru 
zdrowych domów”

V edycja „Barometru zdrowych do-
mów”, powstała z inicjatywy Grupy 
VELUX, skupia się przede wszyst-
kim na wpływie chorych budynków 
na zdrowie dzieci oraz ich zdolno-
ści uczenia się. Okazuje się, że aż 
26 z 79 milionów żyjących w Euro-
pie dzieci (w tym 1,5 mln polskich 
dzieci) mieszka w niezdrowych do-
mach, a to przekłada się na ich stan 
zdrowia, obecność w szkole oraz 
dezorganizację życia rodziny. Ba-
rometr zwraca również uwagę na 
niezwykle istotny dla Polski pro-
blem zanieczyszczonego powie-
trza, powodowany w dużym stop-
niu przez budynki. Smog ma ogromny wpływ na 
zdrowie dzieci, dlatego raport wskazuje na znacze-
nie skutecznego wdrażania programów napraw-
czych oraz znowelizowanej dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków (EPBD 
– ang. Energy Performance Buildings Directive).
Barometr identyfikuje również potencjalne ko-
rzyści, które może przynieść poprawa stanu wa-
runków panujących w europejskich i polskich 
domach w związku ze zdrowiem dzieci, ich moż-
liwością uczenia się, wydajnością, a także całą 
gospodarką.
Najnowszy Barometr zwraca uwagę na cztery 
czynniki ryzyka dla dzieci, występujące w wie-
lu polskich i europejskich domach, jak: wilgoć, 
brak światła, niska temperatura, nadmierny ha-
łas, które mają wpływ na ich stan zdrowia. 
Barometr pokazuje także znaczące korzyści eko-
nomiczne wynikające z poprawy sytuacji w do-
mach i szkołach. Szacuje się, że poprawa wenty-
lacji w szkołach oraz zmniejszenie wilgoci i pleśni 

w domach mogłyby w sumie zwiększyć europej-
skie PKB o ponad 300 mld euro, a w przypadku 
Polski o około 60 mld zł do roku 2060. Wynikało-
by to z poprawy stanu zdrowia dzieci, a tym sa-
mym mniejszej liczby dni nieobecności w szkole 
dzieci, a rodziców w pracy, a także wyższej pro-
duktywności obydwu grup.
V edycja „Barometru zdrowych domów” opiera 
się na analizie danych EU SILC oraz EUROSTAT, 
przeprowadzonej przez instytut badawczy RAND 
Europe. W V edycji raportu wypowiedzieli się rów-
nież eksperci z Polski: dr n. med. Alicja Karney – 
kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia 
Instytut Matki i Dziecka, Kamil Wyszkowski – Re-
presentative/President of the Board Global Com-
pact Network Poland oraz dr inż. Szymon Firląg 
– Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki War-
szawskiej oraz Przedstawiciel na Polskę „Buil-
dings Performance Institute Europe”.
wszystkie edycje raportów dostępne są na stro-
nie www.velux.pl/zdrowedomy
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