APEL O CZYSTE POWIETRZE W USTRONIU
DO PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – MATEUSZA MORAWIECKIEGO
Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie „Projekt Ustroń” (SPU) zwraca się do Was z prośbą o wsparcie i pomoc w
zebraniu podpisów pod apelem o włączenie miasta Ustroń do „Rządowego Programu

Termomodernizacji #PolskaBezSmogu 2018-2027”. Apel ten został już złożony na ręce Pana
Premiera Mateusza Morawieckiego, teraz czeka jedynie na realny głos naszej społeczności.

Wszystkim nam, Ustroniakom, ale i tym, którzy przybyli tutaj w czasach nie tak odległych, leży
na sercu dobro naszego miasta oraz regionu. Niezwykłego pod wieloma względami. Każdemu

z Was zależy na tym, aby Wasze dzieci oddychały w pełni świeżym powietrzem, aby korzystały

z tych wszystkich wspaniałych walorów, jakie daje nam nasz równie wspaniały region z jego
niepowtarzalną strefą klimatyczną i geograficzną.

Każdy z Was od zawsze kojarzył Ustroń z pięknymi widokami, wspaniałymi górami, szlakami
górskim, czy trasami rowerowymi. A przede wszystkim z górskim powietrzem

i wspaniałym położeniem geograficznym, dzięki któremu jesteśmy zaliczani do jednej
z 45 pereł - miast uzdrowiskowych na mapie Polski.

Dzięki temu, ale i wielu innym atrakcjom, przyjeżdżają do nas turyści. Dzięki temu sezon trwa
u nas zawsze cały rok. Dzięki temu jesteśmy tak wyjątkowi – jako jedna z 45 pereł.
Dzięki temu rozwijamy się i pracujemy. Pamiętajmy o tym.

Niestety, to się może zmienić. Dlaczego? Otóż dlatego, że z roku na rok pogarsza się stan
powietrza w całej de facto Polsce, a co za tym idzie, także i u nas – w Ustroniu. Aby temu

zapobiec należy przedsięwziąć szereg odpowiednich działań. Podjąć wiele skutecznych

kroków i decyzji. Warto apelować do wszelkiego typu instytucji o pomoc oraz wspólnie
edukować się, uświadamiając wszystkim, że otaczające nas zagrożenia powstają w naszych
piecach, bowiem palone jest w nich czasami, czym popadnie. A są środki na to, aby tak nie
było!

W „Rządowym Programie Termomodernizacji #PolskaBezSmogu 2018-2027”, czytamy m.in.:

„Rządowy program termomodernizacji zakłada wsparcie finansowe gospodarstw domowych o
dochodach poniżej minimum socjalnego korzystających z paliw stałych dla potrzeb ogrzewania.
Uruchomiony zostanie także program powszechnej termomodernizacji budynków mieszkalnych,
który przewidywać będzie oddzielne instrumenty dla mniej i bardziej zamożnych gospodarstw
domowych. Mniej zamożne gospodarstwa domowe w Polsce mogą liczyć na sfinansowanie ze
środków publicznych 100% kosztów termomodernizacji ich budynków. Dla bardziej zamożnych
Polaków wprowadzona zostanie możliwość skorzystania z preferencyjnych kredytów i
pożyczek.”
Pokażcie, jak ważne jest dla Was zdrowie Waszych dzieci i Wasze! Jak ważni powinniśmy być

tam, w Warszawie! Że nie można o nas zapominać! Że to my tworzymy na świecie tak
wspaniały wizerunek Polski! To my jesteśmy także za niego odpowiedzialni! I za zdrowie
naszych dzieci, za przyszłe pokolenia, ale i za tradycję naszych ojców i dziadków!

Wsparcie tym programem jest możliwe. Tylko musimy o to walczyć! I o każdą podobną
i przede wszystkim skuteczną inicjatywę wspierającą walką o czyste powietrze, aby już nigdy
nie ominęła Ustronia.

Łączę wyrazy szacunku,
Przemysław Korcz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Projekt Ustroń”

