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EWE współfinansowało nasadzenie kwiatów na klombie w kształcie pawia w parku Żwirki
i Wigury w Wieluniu
W lutym bieżącego roku EWE i Urząd Miejski w Wieluniu podjęli współpracę w ramach walki o czyste
powietrze w Wieluniu. W ramach tej wspólnej inicjatywy EWE rozdało 5000 półmasek
antysmogowych, a Urząd Miejski zachęcał do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji,
o który planował się ubiegać. Wówczas też EWE złożyła obietnicę, że za każdy dom jednorodzinny
przestawiony na gaz ziemny w tym programie zasadzi 100 tulipanów w mieście. Teraz obietnica
została zrealizowana, a co za tym idzie EWE współfinansowało nasadzanie kwiatów na klombie
w kształcie pawia, znajdującym się w parku Żwirki i Wigury, obok Wieluńskiego Domu Kultury
w Wieluniu.
Mimo, iż nie mamy jeszcze wiedzy o tym, czy program PONE ruszy, postanowiliśmy już teraz
zrealizować naszą obietnicę i ukwiecić miasto – mówi Pełnomocnik Zarządu w Wieluniu Piotr Ciupa.
Mamy nadzieję, że dzięki temu mieszkańcy docenią piękno tego miejsca i przekonają się, że warto
brać udział w tego typu akcjach. To podwójna korzyść – piękne i czyste miasto, wygodne
i ekonomiczne ogrzewanie gazowe – dodaje Piotr Ciupa.
Każdy dom jednorodzinny ogrzewany węglem emituje do atmosfery 3,4 tony CO2 (dwutlenku węgla)
oraz 4 kg pyłów (PM2,5 i PM10). Co roku w Polsce z powodu smogu umiera 45.000 osób.
EWE to firma energetyczna, która od 18 lat działa na rynku gazowniczym. Przez ten okres
działalności, spółka obniżyła o około 1.652.000 CO2 i 2.478 ton pyłów emitowanych do powietrza.
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