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Edukacja

Realizując nasze strategiczne założenia planujemy rozpocząć nowe 

inwestycje wodociągowe obejmujące: ul. Kościuszki (odc. od 

ul. Matejki do ul. Chrobrego), ul. Parkową (odc. od ul. Prymasowskiej 

do ul. Langiewicza oraz od ul. Langiewicza do ul. Emilii Plater), 

ul. Lisa Kuli (odc. od końcówki istniejącej sieci wodociągowej do 

ul. Parkowej), ul. Hetmańską (odc. od ul. Moniuszki do ul. Lwowskiej) 

oraz ul. Bandurskiego (odc. od Al. Legionów do ul. Wardenckiego). 

Łączna długość nowej sieci wodociągowej wyniesie ponad 1,3 km. 

Inwestycje kanalizacyjne zostaną zrealizowane w Al. 3-go Maja (odc. 

od ul. Reymonta do ul. Batorego oraz od ul. Batorego do ul. Sienkie -

wicza), ul. Langiewicza (odc. od ul. Moniuszki do ul. Parkowej). 

Łączna długość budowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie 235 m. 

 O w   dzie pisane

Zachęcamy Klientów do spożywania wody bezpośrednio 

z kranu. Nasza woda jest w pełni bezpieczna i zdrowa. 

Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 

wszystkich komórek człowieka – stwarza warunki do różnych 

reakcji biochemicznych, transportuje substancje odżywcze 

oraz reguluje temperaturę ciała. Bardzo często dolegliwości 

objawiające się bólami głowy, czy brzucha, słabe 

samopoczucie, wysuszona skóra spowodowane są brakiem 

spożywania odpowiedniej ilości wody. Zacznij od dziś 

pić dwa litry wody dziennie, a wyjdzie Ci to na zdrowie!

W maju br. zainaugurujemy kolejną edycję cieszącej 

się ogromnym zainteresowaniem Akcji Edukacyjnej, 

skierowaną do dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli z terenu 

Legionowa. Podczas zajęć na Stacji Uzdatniania Wody 

„Jagiellońska”, najmłodsi będą mieli możliwość zapoznania 

się z działalnością stacji i przedsiębiorstwa, charakterystyką 

wody i procesami zachodzącymi podczas jej uzdatniania. 

We wszystkich poprzednich edycjach Akcji Edukacyjnej 

wzięło udział łącznie około 3000 najmłodszych mieszkańców!
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Zdroje uliczne w Legionowie

Oprócz swojej podstawowej działalności skoncentrowanej na dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków, 
PWK „Legionowo” wprowadziło wiele ekologicznych rozwiązań propagujących zdrowy tryb życia. W wielu punktach 
miasta uruchomiliśmy zdroje z wodą pitną, z których za darmo mogą korzystać wszyscy Mieszkańcy Legionowa.

Nasze zdroje nie tylko gaszą pragnienie, ale również zdobią miasto, wtapiając się całkowicie w jego architekturę.
Każdy zdrój został zaprojektowany w unikalny sposób, aby idealnie komponował się z otoczeniem. Zdroje 
wykonane są ze stali nierdzewnej o satynowym wykończeniu z chromowanymi wylewkami do picia wody i kranikami
do napełniania butelek oraz bidonów. Nasze zdroje to idealne rozwiązanie w upalne dni.
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Fot. Zdroje przy Ratuszu Miejskim

Fot. Zdrój uliczny przy Placu Wodnym Fot. Zdrój uliczny przy Arenie Legionowo

Lokalizacja zdrojów ulicznych:

- Ratusz Miejski / pomnik J.Piłsudskiego, 

- Stadion Miejski ul. Parkowa / Ostrobramska,

- Arena Legionowo ul. Chrobrego,

- Plac Wodny ul. Królowej Jadwigi, 

- Centrum Szkolenia Policji ul. Zegrzyńska,

- Osiedle „Batorego” ul. Warszawska, 

- Parafia „Św. Józefa” przy Rynku Miejskim, 

- Parafia „Św. J. Kantego” ul. Schabowskiego, 

- Parafia „Bożego Miłosierdzia” ul. Targowa, 

- Parafia „NCiKCH” przy targowisku miejskim. 
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