
Drogi Sąsiedzie!

Wiem, że tej zimy jest Ci trudno. Nam również ciężko funkcjonować w zmienionej rzeczywi-
stości, przy galopujących cenach energii, żywności i wszystkich usług. Kryzys, który nastąpił, 
bezpośrednio wpływa na każdego z nas.

Ceny węgla są bardzo wysokie, a jego spalanie w starym, pozaklasowym kotle to obecnie jeden 
z najdroższych sposobów ogrzewania domu, nawet jeśli dostaniemy dodatek węglowy. Wiem 
- zakładałeś, że takie ogrzewanie będzie najtańsze, a jednak okazało się, że dziś to się zupełnie 
nie opłaca.

Drożejący węgiel to jedno, drugi problem starych kotłów jest taki, że po prostu trują. 
Choć troska o środowisko nie jest dla wszystkich priorytetem, warto podejść do tego zdro-

worozsądkowo.

To, co spalasz w piecu, trafia do powietrza, którym oddychasz. Od tego nie da się uciec. 
Powietrza potrzebuje przecież każdy z nas. A jego jakość wpływa na nasze zdrowie. Twoje zdro-

wie, Twoich dzieci i wnuków, również moje i moich najbliższych. Zatrute powietrze to choro-
by wśród najmłodszych, to większe ryzyko zawału serca, udaru mózgu, a nawet zgonu. A prze-
cież wszyscy chcemy żyć, każdemu zależy na zdrowiu.

Zadbajmy więc wspólnie o to, żeby kolejnej zimy kryzys nas ominął i żebyśmy oddychali powie-
trzem bezpiecznym dla zdrowia. Wykorzystajmy ten czas i przygotujmy się na kolejny sezon 
grzewczy. Dlatego, Drogi Sąsiedzie, proszę Cię o jedno – zmień swój stary kocioł na nowocze-
sne i tanie ogrzewanie. Uruchomiono już wysokie dopłaty na ocieplenie domu i wymianę 
źródła ciepła na bardziej ekologiczne i bardziej oszczędne. Ocieplenie domu sprawi, że 
zużyjesz mniej energii, a więcej pieniędzy zostanie w Twoim portfelu. A co najważniejsze – 
będziesz mógł dłużej cieszyć się życiem z bliskimi.

Skorzystaj z programu Czyste Powietrze, w ramach którego możesz dostać do 135 000 zł  
dotacji – w zależności od tego ile zarabiasz. Więcej informacji o dotacjach znajdziesz na 
stronie www.wymienpiec.pl.

Na to, czym oddychamy, mamy realny wpływ. Dzięki takim jak Ty, możemy zmienić rzeczywi-
stość na lepszą. Wystarczy tylko podjąć decyzję.

Na koniec, Sąsiedzie, życzę Ci zdrowia. Tobie i sobie.

Z pozdrowieniami
Twój sąsiad



Dowiedz się więcej na 
www.czystepowietrze.gov.pl


