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Zaczynający się sezon grzewczy miał być nowym etapem w walce ze smogiem dla mieszkańców Lwówka
Śląskiego. Na początku roku - zachęcani do inwestycji przez lokalne władze - wymienili stare piece
grzewcze na nowe, ekologiczne. Obiecywano im zwrot części poniesionych kosztów, ale pieniędzy nie
dostali. Okazało się, że gmina spóźniła się z wnioskiem o dofinansowanie do wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska. – mogliśmy dziś usłyszeć w wiadomościach na antenie TVN24 a chwile później
przeczytać na stronie internetowej stacji. (www.tvn24.pl)

Po poniedziałkowej publikacji na Lwówecki.info materiału o zawezwaniu przez mieszkańców Lwówka Śląskiego do
ugody władz Gminy w związku z niedotrzymaniem obietnic i niewypłaceniem mieszkańcom dotacji do pieców, które
wymienili sprawą zainteresowali się dziennikarze TVN24.

zdjecie udostępnione przez czytelnika - dziękujemy
W środę 3 października 2018 już od wczesnych godzin porannych na ulicach miasta można było zobaczyć wóz
satelitarny tej ogólnopolskiej stacji. Jej dziennikarze spotkali się z poszkodowanymi mieszkańcami, którzy
opowiedzieli im o swoich problemach. Odwiedzili jedną z mieszkanek, która pokazała nowoczesny piec jaki zakupiła
skuszona obietnicami otrzymania zwrotu części poniesionych nakładów. Odwiedzili także lwówecki magistrat. Tam
nie burmistrz Mariola Szczęsna, a jej zastępca Lesław Krokosz spotkał się z nimi.
– Gmina nie czuje się tu w żaden sposób winnym tego zdarzenia, ponieważ program ten został nagle wygaszony –
mówi Lesław Krokosz – Nie było żadnych informacji wcześniejszej, że program się kończy. Gmina no poczuła się też

w jakiś sposób oszukana – dodaje wiceburmistrz Lwówka Śląskiego.
Z taką argumentacja zupełnie nie zgadza się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który
przypomina, iż z dofinansowania skorzystało 86 gmin, a od samego początku wiadomo było, że pula środków jest
ograniczona.
– Absolutnie się dziwię, że włodarze zdecydowali się na to, żeby ogłaszać, że program jest, żeby zbierać
wnioski, obiecywać ludziom pieniądze kiedy nawet nie wpłynął wniosek do Wojewódzkiego Funduszu –
mówi Prezes WFOŚiGW Pan Łukasz Kasztelanowicz
Cały materiał zrealizowany przez Martę Balukiewicz dostępny jest na stronach TVN24. Zachęcamy do zapoznania się
z nim.

Przypominamy takż, iż już 10 października w lwóweckim sądzie odbędzie sie sprawa, podczas której strony będą
miały okazje do zawarcia ugody.

