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Za nami już połowa wakacji, część dzieci już powróciła 

z letniego wypoczynku, a pozostali zapewne niedługo 

wyruszą. Przez całe lato w naszym mieście do dyspozycji 

najmłodszych są zdroje uliczne, kurtyny wodne oraz plac 

wodny. Wszystkie te urządzenia są nieocenione podczas

upalnych, gorących dni. Mamy nadzieję, że stanowią one 

dla dzieci oraz młodzieży dużą, niezapomnianą frajdę, 

a także koją pragnienie, aby nabrać sił do dalszej zabawy.

Zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura 

Obsługi Klienta. Specjalna platforma internetowa EBOK 

umożliwi Państwu szybki oraz komfortowy dostęp 

do podstawowych informacji związanych ze świadczonymi 

przez nas usługami takich jak np. stały podgląd stanu konta 

i faktur oraz sprawdzenie historii odczytów wodomierzy. 

Zapraszamy wszystkich Państwa do rejestracji pod adresem: 

www.ebok.pwklegionowo.com

Inwestycje

Klient

Edukacja

Pomimo kapryśnej pogody prowadzimy prace przy budowie 
sieci wodociągowej w ulicach Skorupki, Kościuszki, 
Parkowej oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach Skorupki
i Strużańskiej. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze 
do uruchomienia nowej inwestycji budowy sieci 
wodociągowej w ulicach Prymasowskiej, Rycerskiej 
i Marszałkowskiej o długości przeszło 670 metrów. 
Inwestycje te wiąże się ściśle z misją naszego 
przedsiębiorstwa, aby jak największa liczba Mieszkańców 
Legionowa, była zaopatrzona w dobrą i czystą wodę.

 O w   dzie pisane
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Gdzie latem szukać ochłody...

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. Ponadto 
naszą ofertę wzbogacają kurtyny wodne oraz plac wodny. Zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy miasta mogą 
poczuć ochłodę w letnie oraz upalne dni. Zachęcamy do korzystania z dobrej wody dostępnej dla każdego!

Kurtyny wodne:
- Arena Legionowo ul. Chrobrego

- Plac zabaw na Osiedlu „Piaski”

- Plac zabaw ul. Jagiellońska   
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- Ratusz Miejski / pomnik J.Piłsudskiego 

- Stadion Miejski ul. Parkowa / Ostrobramska

- Arena Legionowo ul. Bolesława 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

- Osiedle „Piaski” ul. Piaskowa (od sierpnia br.)

 

Plac Wodny:
- przy ul. Królowej Jadwigi 
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