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Dobra woda z Legionowa
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Wciąż trwają prace przy budowie przepompowni ścieków 

w Punkcie Zlewnym. Do tej pory wykonano m.in. przewód tłoczny 

i studnie rewizyjne, wcinkę w przewód tłoczny w ul. Sikorskiego  oraz 

studnię połączeniową, konstrukcje betonowe zbiornika przepompo-

wni oraz komory zasuw, izolacje ścian komory zasuw, ułożono również

kabel energetyczny zasilający. Obecne trwają prace montażowe 

(rurociągi, armatura, konstrukcje stalowe) w zbiorniku przepom-

powni i komorze zasuw. Do wykonania pozostaną jeszcze prace 

elektryczne, instalacja wentylacji oraz montaż pomp. Ta strategiczna 

inwestycja znacząco podniesie jakość oferowanych przez nas 

usług oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo Mieszkańców. 

 O w   dzie pisane

W celu dalszego podnoszenia jakości naszych usług oraz 

komfortu Klientów od 2012 roku wprowadzamy do pomiaru 

zużycia wody wodomierze umożliwiające tzw. zdalny odczyt. 

Wszystko po to, aby nie było problemów z ich odczytem 

przez samych mieszkańców. Co miesiąc drogą radiową 

odczytujemy rzeczywiste zużycie z ostatniego dnia miesiąca. 

Jest to rozwiązanie nowoczesne oraz bardzo praktyczne dla 

Klienta i naszego przedsiębiorstwa. Nasi Klienci swobodnie 

mogą oddawać się swoim zajęciom i obowiązkom bez 

konieczności oczekiwania na wizytę inkasenta. 

15 maja wodociągi legionowskie wzięły udział w kolejnym 

IX Legionowskim Turnieju Zdrowia Przedszkolaków 

zorganizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2. 

Turniej, w którym uczestniczyło 13 placówek przedszkolnych,

ma na celu promocje aktywnego i zdrowego trybu życia. 

Jednym z elementów prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 

jest spożywanie zdrowej i bogatej w cenne minerały wody. 

Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą na temat wody 

i z łatwością rozpoznawały logo naszego przedsiębiorstwa. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję Turnieju!

RP

Edukacja

®

Klient

Inwestycje



PWK Legionowo

 ®
Dobra woda z Legionowa

 
/ PWKLegionowo

 

bok@pwklegionowo.pl
 

(22)  774 -  10  -  62  (RP

Dobra woda 
z Legionowa

... gasi pragnienie

®

Czytając o założeniach KE możemy stwierdzić, że to wszystko w Legionowie już mamy. Wodociągi 

legionowskie od lat konsekwentnie stawiają na dostęp do wody pitnej dla Mieszkańców miasta. Na terenie 

Legionowa w 10 punktach można bezpłatnie ugasić pragnienie korzystając ze zdrojów ulicznych. Również 

dzieci i młodzież mogą spożywać zdrową oraz dobrą wodę (w legionowskich szkołach znajduje się 26 poidełek). 

PWK „Legionowo” jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce zaczęło instalować 

zdroje i poidełka. W Europie w większości krajów jest to standard, jednak np. władze Londynu dopiero 

tego lata planują zainstalować pierwsze poidełka. Należy również podkreślić, że dostarczana do naszych 

domów woda z kranu jest bardzo dobrej jakości oraz około 200 razy tańsza od wody butelkowanej, 

ma mnóstwo cennych minerałów – to wszystko sprawia, że woda z wodociągów jest bezkonkurencyjna.

Komisja Europejska obecnie pracuje nad regulacjami mającymi jeszcze bardziej poprawić jakość wody 

pitnej i zwiększyć dostęp do niej w miejscach publicznych. Nowe przepisy mają też przyczynić się do ochrony 

środowiska i popularyzacji zachowań ekologicznych - przede wszystkim zwiększyć spożywanie wody 

bezpośrednio z kranu oraz zmniejszyć wykorzystanie opakowań plastikowych i ograniczyć emisję gazów 

cieplarnianych.Gwarancja dostępu do bezpiecznej wody do picia jest jedną z zasad europejskiego filaru 

praw socjalnych, przyjętego podczas szczytu w Göteborgu jesienią ubiegłego roku. Państwa członkowskie UE 

będą zobowiązane do zwiększenia dostępu do wody pitnej dla wszystkich obywateli, co oznacza 

np. instalowanie poidełek w przestrzeni publicznej, prowadzenie kampanii informacyjnych na temat jakości 

wody i dostęp do niej w budynkach użyteczności publicznej.


