„Jestem w EWE… bo zależy mi na
czystym powietrzu w Parczewie”
EWE obchodzi w tym roku 20 lecie swojej działalności w Polsce. Jubileusz firmy to okazja do podsumowań.
Zapytaliśmy Klientów o ich opinię na temat gazu ziemnego oraz współpracy z EWE.
Gaz jest o wiele tańszy.
Z perspektywy czasu oceniam, iż podjąłem bardzo
dobrą decyzję.

EWE: Skąd Pan dowiedział się o naszej firmie
i możliwości przyłączenia
się do sieci gazu ziemnego?

EWE: Czym ogrzewał
Pan wcześniej dom, zanim zdecydował się na
gaz? Jaki był komfort
użytkowania?

Fot. Archiwum prywatne

Zdzisław Chmielarz: Moja
przygoda z Wami zaczęła się już ładnych parę lat
temu… To był rok 2010.
O możliwości doprowadzenia gazu przez firmę EWE
dowiedziałem się jeszcze
wcześniej, bo chyba w roku
2005. Byłem wtedy radnym
Rady Miejskiej w Parczewie
i doskonale się orientowałem w potrzebach naszego
miasta. Kiedy tylko pojawiła się szansa na doprowadzenie gazu z Radzynia
Podlaskiego do parczewskiej huty szkła wiedziałem,
że pójdzie to dalej i również
mieszkańcy naszego miasta skorzystają z tego ekologicznego źródła energii.
Ówczesne władze miasta
zaangażowały się w tą inicjatywę i na szczęście udało
się doprowadzić gaz do Parczewa.

Zdzisław Chmielarz z Parczewa

proste. Nie było lepszego
i bardziej ekologicznego
źródła energii, no chyba
że energia elektryczna,
ale to bardzo drogi spoZ. Chmielarz: To bardzo
sób ogrzewania domu.
EWE: Dlaczego wybrał
Pan gaz ziemny do
ogrzewania swojego
domu?

Z. Chmielarz: Wcześniej
korzystałem z oleju opałowego. Wymagało to posiadania dużego zbiornika
na olej oraz tankowania
dwa razy w roku. Podczas
korzystania z oleju przez
dziesięć lat jego cena
wzrosła z 0,70 zł do 4,16
zł za 1 litr co stało się nieopłacalne. Ceny gazu są
bardziej stabilne.
EWE: Jakie zalety gazu
ziemnego ceni Pan najbardziej?

mu w kotłowni też mam
czysto oraz co ważne nie
zatruwam powietrza którym oddycham ja, moja
rodzina i sąsiedzi.
EWE: Która z wymienionych przez Pana zalet
jest dla Pana najważniejsza?
Z. Chmielarz: Jako samorządowiec, nie myślę
tylko o sobie, więc wydaje
mi się, że najważniejsza
jest ekologia. Ogrzewając
dom gazem ziemnym od
EWE nie zanieczyszczam
powietrza. W obecnych
czasach chyba nie poświęca się temu tematowi zbyt wiele miejsca,
a szkoda, bo to bardzo
ważne.
EWE: Jak ocenia Pan
współpracę z nami?

praca może być oceniona
tylko dobrze. Nie muszę
kontaktować się firmą
bowiem nie pamiętam
aby były problemy z dostawą gazu. A zazwyczaj
tak już jest, że klienci
kontaktują się ze swoimi
dostawcami tylko wtedy,
kiedy pojawiają się problemy. Ja nie mam tego
kłopotu. Wszystko jest
w porządku.
EWE: Czy poleciłby
Pan firmę i produkt
EWE – gaz ziemny?
Z. Chmielarz: Oczywiście, gorąco polecałem
i nadal będę polecał,
bo to ekologiczne i ekonomiczne źródło ciepła
w domu.
EWE: Dziękuję za rozmowę.

Z. Chmielarz: Przede Z. Chmielarz: Ta współwszystkim wygoda. Nie
trzeba szykować drewna, Wszystkie informacje dotyczące korzystania z gazu ziemnezamawiać węgla czy olego znajdą Państwo na stronie www.ewe.pl i pod numerem
ju, rozpalać w piecu, wynosić popiołu, dzięki cze- infolinii 801 100 800

