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EWE rozda 5.000 sztuk półmasek antysmogowych w Wieluniu!
Za każdy dom jednorodzinny przestawiony na gaz ziemny zasadzi 100 tulipanów w mieście!
EWE walczy o czyste powietrze, dlatego 24.02 br. (piątek), w centrum Wielunia, rozda dla
mieszkańców 5.000 półmasek antysmogowych, a za każdy dom jednorodzinny przestawiony na
gaz ziemny zasadzi 100 tulipanów w mieście. Akcja rozpocznie się na Placu Legionów w Wieluniu,
o godzinie 10.00.
Każdy dom jednorodzinny ogrzewany węglem emituje do atmosfery średnio 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
Wzrost stężenia zanieczyszczeń powietrza w bieżącym roku w Polsce jest krytyczny. Informacje
podawane w mediach o znacznym przekroczeniu dopuszczalnych norm zanieczyszczeń w powietrzu
i negatywnych skutkach dla zdrowia zatrważają.
Kampanii antysmogowej patronuje Urząd Miejski w Wieluniu, a akcję w terenie wspiera: OSP Wieluń,
Zespół Szkół nr 1 oraz Straż Miejska.
„Co roku nasza firma organizuje akcje wspierające mieszkańców gmin, w których działamy,
w zakresie wymiany starych, zanieczyszczających powietrze pieców węglowych na ekologiczne
i wysokiej sprawności kotły gazowe. Tym razem idziemy krok dalej, rozdamy dla mieszkańców
Wielunia półmaski antysmogowe, a dodatkowo zasadzimy, mam nadzieję, wiele kwiatów
w mieście.” – mówi Piotr Ciupa Pełnomocnik Zarządu EWE w Wieluniu i dodaje: „Jestem przekonany,
że coraz więcej pieców węglowych będzie zastąpionych gazowymi, tym bardziej że jest możliwe
otrzymanie dofinansowania z Programu Ochrony Niskiej Emisji, o który ubiega się Urząd Miejski
w Wieluniu.”
EWE to firma energetyczna, która od 18 lat działa na rynku gazowniczym. Przez ten okres
działalności, spółka obniżyła o około 1.177.421 CO2 i 10.567 ton pyłów emitowanych do powietrza.
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