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CZYSTE POWIETRZE, CZYSTY ZYSK
EWE oraz Urząd Miasta i Gminy Działoszyn dofinansują gospodarstwa, które
zdecydują się przejść na ekologiczne źródła ciepła.
Trujący smog w gminie Działoszyn
Smog to palący problem wielu polskich miast. Według danych WHO z powodu
zanieczyszczenia powietrza rocznie w naszym kraju umiera ok. 45 tys. osób. Główną
przyczyną powstawania groźnego dla zdrowia i środowiska smogu są spaliny pochodzące
z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Obecnie w Polsce truje
nas ponad 3 miliony takich pieców, z których niemal połowa, często ze względu na swój
wiek, nie zachowuje żadnych parametrów emisyjnych.
Gmina Działoszyn w tym zakresie niestety nie jest wyjątkiem, dlatego już od dwóch lat
objęta jest programem ochrony powietrza.
Chroń zdrowie i oszczędzaj
W tym roku, w ramach akcji „Czyste powietrze, czysty zysk”, dostawca gazu ziemnego –
firma EWE oraz Urząd Miasta i Gminy Działoszyn zdecydowały się połączyć siły w walce
o bezpieczną i zdrową przyszłość mieszkańców oraz sprawić, by było to dla mieszkańców
niezwykle korzystne finansowo.
Osoby, które zdecydują się przejść na jedno z najbardziej ekologicznych źródeł
ogrzewania – na gaz ziemny – mogą liczyć ze strony EWE na znaczącą zniżkę opłaty
przyłączeniowej. Koszt opłaty wynosić będzie symboliczne 1 zł dla przyłącza o długości
do 15 m.b. (dla porównania opłata przyłączenia do sieci gazowej wynosi 1777,35 zł).
Miasto zaś – ze specjalnie utworzonego budżetu – dofinansuje zakup pieców na paliwa
ekologiczne (w tym gaz ziemny). Kwota jednorazowego wsparcia to nawet 5000 zł.
Dzięki wspólnej akcji mieszkańcy gminy Działoszyn mogą zaoszczędzić do 7000
złotych i tym samym przyczynić się do poprawy stanu środowiska, a przede
wszystkim – do ochrony zdrowia.
Wspólna walka ze smogiem będzie korzystna także dla najmłodszych
Za każdy przestawiony na gaz ziemny dom jednorodzinny EWE przekaże 100 zł do
Urzędu na zagospodarowanie wybranego placu zabaw w gminie Działoszyn.
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Akcja w mieście
5 lutego br. o godzinie 10.00 burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab oraz
prezes EWE Dariusz Brzozowski podpiszą list intencyjny o wspólnym działaniu na
rzecz ochrony powietrza w gminie Działoszyn. Natomiast o godzinie 11.00
wolontariusze EWE rozdadzą mieszkańcom gminy 3000 półmasek antysmogowych.
Na placu przed Urzędem Miasta i Gminy stanie specjalne stoisko, na którym każdy
zainteresowany uzyska informacje o akcji i będzie mógł zadeklarować chęć podłączenia
swojego gospodarstwa do sieci gazowej EWE.
Dodatkowo w dniach od 6 do 9 lutego w godzinach 9.00–15.30 w budynku Urzędu będzie
działał punkt informacyjny EWE.
O EWE
Firma EWE działa na terenie Polski od niemal 20 lat, stale udoskonalając i poszerzając
ofertę w zakresie sprzedaży i optymalizacji wykorzystania nowoczesnych źródeł energii –
głównie gazu ziemnego i energii elektrycznej.
Swoje działania opiera na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu firmy matki – niemieckiego
koncernu EWE AG – oferując nie tylko produkty standardowe, ale także indywidualne
rozwiązania, odpowiadające najnowszym trendom w dziedzinie energetyki.
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