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Budowa ok. 240 metrów sieci kanalizacyjnej metodą 

wykopową w ulicach Kordeckiego i Schabowskiego zbliża 

się ku końcowi. Oprócz głównej nitki sieci kanalizacyjnej 

inwestycja obejmuje również budowę 9 przyłączy do granic 

nieruchomości o łącznej długości ok. 44 m. Planowany termin 

zakończenia robót to 31 sierpnia br. Inwestycja ta wpisuje 

się w strategię przedsiębiorstwa, która zakłada całkowite 

zwodociągowanie i skanalizowanie miasta, aby umożliwić 

wszystkim Mieszkańcom korzystanie z miejskiej infrastruktury. 

 O w   dzie pisane

Nie musisz wyczekiwać wizyty listonosza – fakturę wyślemy 

pocztą elektroniczną! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

naszych Klientów oraz w trosce o środowisko naturalne, 

zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy 

otrzymywania faktur na wskazany przez odbiorcę adres 

e–mail. To duży komfort dla Klientów, gdyż w kilka sekund 

po wystawieniu faktura trafia do adresata. Formularz 

zgłoszeniowy znajduje się na stronie naszej internetowej 

www.pwklegionowo.com/e-faktura

Zakończyliśmy wiosenną część Akcji Edukacyjnej. Ponad 

300 dzieci miało okazję zobaczyć jak wygląda codzienna praca 

Stacji Uzdatniania Wody „Jagiellońska” oraz poszerzyć 

wiedzę w zakresie właściwości fizyczno – chemicznych 

wody. Podczas przeprowadzanych pod okiem specjalistów 

wodnych eksperymentów i doświadczeń najmłodsi 

dowiedzieli się wiele o nieznanych dotąd właściwościach wody. 

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim uczniom 

życzymy udanych wakacji - pełnych niezapomnianych 

oraz radosnych chwil. Do zobaczenia po wakacjach! 
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Czy warto pić wodę z kranu?

PRZESTAŃ PRZEPŁACAĆ!
Bądź EKO i pij dobrą wodę z kranu!

TAKNie trzeba jej 
przegotowywać 
- jej jakość spełnia 
europejskie wymogi

Kranówka jest zawsze 
 i przyjemnie świeża

chłodna

Nie musisz dźwigać 
ciężkich zgrzewek 
- wystarczy podejść 
do kranu, jest 
łatwo dostępna

Stan sieci wodociągowej jest pod stałym nadzorem i gwarantuje bezpieczny przepływ wody

Badamy naszą wodę każdego dnia w wielu punktach kontrolnych

Zanim woda trafi do Twojego kranu jest filtrowana, oczyszczana i uzdatniana

Legionowska kranówka jest lepszej jakości niż woda butelkowana i zawiera cenne minerały

Litr wody z kranu 
kosztuje tylko  0,4 grosza

Pijąc wodę z kranu 
 chronisz środowisko

naturalne
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Woda z kranu jest smaczna,

zdrowa i tania!
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