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Od: Piotr Gondek

Do: mnie w.buchalska@wp.pl

Dw: Adam Straszynski adam,straszynski@9pualgawa.pl
'Krzysztof Buszko' krzysztof,buszko@9pualgawa.pl
ALGAWA sekretariat sekreta riat@ g pua l gawa, pl

ratusz@ciechocinek,pl ratusz@ciechocinek.pl
Temat: DECYZJA PPIS

Witam !

i: 0 k*i 2018 13:09 (3 minuty

Informujemy, iz w dniu 04.04.2018 [około godz. 12:00] |czyli: przed ottzymaniem DECYZJI NR
l35/18 z PPIS] pobrane zostały do badania próbki wody ze Stacji Uzdahiania Wody Kuczęk. W
dniu dzisiej szym otrrymaliśmy fmail] splawozdanie sporządzanę po ptzębadafliu próbki

pochodzącej z SUW KUCZEK (w załączeniu),

Jednocześnie informuj emy,iżw dalszym ciągu podawana woda podlega chlorowaniu, a pracownicy

Spółki płuczą odcinki sieci wodociągowej. Ponadto zapewfamy,iżZaruąd Spółki na bieząco

informował będzie o wynikach kolejnych analiz wody.

Z powńaniem

?iotr Gondek

Prezes Zarzqdu GPU ALGAWA sp. z a,0

ul. Przemysłowa 7a, 87-70a Ahksandrów Kuj*wski

tel: 54 282 07 7a
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