
Na szczęście mieszkańcy aglomeracji kielec-
kiej i zagnańskiej ciągle mają czas na to, by się-
gnąć po dofinansowanie na budowę przyłącza. 
Dlaczego warto? Choćby dlatego, użytkowanie 
sieci kanalizacyjnej po prostu się opłaca - jest 
tańsze niż eksploatacja szamba. W ciągu roku 
oszczędności dla czteroosobowej rodziny mogą 
osiągnąć wartość 1614 zł. A zatem dzięki pod-
łączeniu się do kanalizacji nie tylko przez cały 

PROJEKT ZMIERZA DO KOŃCA

Choć cały projekt zmierza do końca, 
przed mieszkańcami aglomeracji 
kieleckiej wciąż stoi najważniejsze 
zadanie – przyłączenie się do nowej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Do 29.05.2015 r. Spółka Wodociągi 
Kieleckie zawarła 199 umów o sprzedaż 
wody (dla 779 osób) i 1164 umowy 
o odbiór ścieków (dla 4 349 osób).  
To jednak wciąż zbyt mało, by osiągnąć 
efekt ekologiczny – do wybudowanej 
sieci musi włączyć się 15 000 osób, które 
były do tej pory pozbawione kanalizacji. 
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Kielecka Kranówka - najlepsza na upały

rok można pozbyć się przykrego fetoru, widoku 
szambiarki i ewentualnych chorób, ale również 
mieć co miesiąc 120 zł więcej w kieszeni.
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Dodatkowym ułatwieniem dla osób zainteresowanych podłączeniem się do sieci jest zminima-
lizowanie formalności i przygotowanie specjalnych stanowisk w siedzibie Wodociągów Kielec-
kich. Dzięki sprawnej obsłudze i pomocy pracowników załatwienie rzeczy związanych z podłą-
czeniem zajmuje nie więcej niż kwadrans. Biuro Obsługi Klienta otwarte jest od poniedziałku do 
piątku od 7.00 do 15.00, a we wtorki do 16.00.

Saturator - tylko z kielecką wodą!

- Lato sprzyja pracom budowlanym, robimy więc 
wszystko, aby ludziom ułatwić podłączanie do no-
wej kanalizacji. Ale teraz najważniejsza decyzja jest 
w rękach mieszkańców, aby nie zwlekali z dopełnie-
niem formalności i przyłączali swoje domy. Zapra-
szamy, czasu jest coraz mniej - mówi Henryk Mil-
carz, prezes Wodociągów Kieleckich.

O tym, że działania Wodociągów Kieleckich są sku-
teczne i prowadzone na najwyższym poziomie, 
najlepiej świadczy uznanie i uwaga nie środowiska 
wodociągowego, ale branży reklamowej i związa-
nej z Public Relations. Potwierdzeniem kreatyw-
ności i pomysłowości jest choćby wyróżnienie 
przyznane przez kapitułę Konkursu Kryszta-
ły PR-u – konkursu organizowanego w ramach 
Konferencji PR w Samorządzie i Administracji 
Państwowej. Konferencja ta, dedykowana pra-
cownikom firm samorządowych, co roku skupia 
przedstawicieli JST z całego kraju. W samym kon-
kursie co roku bierze udział ponad 100 zgłoszeń 
i projektów – zdobycie wyróżnienia w tak zacnym 
gronie to dodatkowa nagroda dla wszystkich zaan-
gażowanych w realizację Projektu.

21 lipca na kieleckim Rynku odbyło 
się niezwykłe wydarzenie. Tego 
dnia mieszkańcy miasta mogli 
przenieść się w czasie. A wszystko to 
za sprawą specjalnego pokazu mody 
z dawnych czasów, podczas którego 
pracownicy Muzeum Wsi Kieleckiej 
prezentowali stroje z dawnych 
epok. Nie zabrakło świetnej 
pogody, pozytywnej atmosfery 
i serwowanej przez Wodociągi 
Kieleckie kranówki – czy to w formie 
zdrowych i orzeźwiających napojów 
z owocami, czy pod postacią napojów 
z saturatora, który jak zawsze był 
prawdziwym hitem. Zobaczcie 
fotorelację z tego wyjątkowego 
popołudnia.

Moda z wody na kieleckim rynku
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