II Miechowski Ekopiknik
piątek, 15 czerwca 2018
Chcesz wymienić swój stary piec i zobaczyć, jak działają kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i inne urządzenia
Odnawialnych Źródeł Energii? Szukasz sposobów na płacenie mniejszych rachunków za ogrzewanie? Weź udział w II
Miechowskim Ekopikniku organizowanym 16 czerwca godz.: 14:00 - 17:00 podczas Dni Miechowa.
Zaprezentowane zostaną: nowoczesne kotły na ekogroszek, kotły z certyfikatem Ekoprojektu, kotły gazowe, panele
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Podczas Ekopikniku będzie można zapoznać się z ofertą firm: Viessmannn, F.H. MPBP
Eugeniusz Poręba, Vaillant, Perfekt C.O., Stalmark, SAS, DREW-MET,HKS Lazar, Kołton.
Dodatkowo pierwsze 300 osób, które oddadzą:
●
●
●
●

3 małe elektrośmieci (np. telefon, szuszarka)
Lub 2 średnie elektrośmieci ( np. telewizor, komputer)
Lub 1 duży elektrośmieć (np. lodówka, pralka)
Lub 20 szt. zużytych baterii

Otrzymają od Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie 1 sadzonkę drzewka lub krzewu.
Kompletne elektroodpady będzie można oddać podczas ww. wydarzenia w namiocie MPGO
W programie również:
- podsumowanie projektów związanych z likwidacją wysokoemisyjnych źródeł ciepła,
- uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursów organizowanych w ramach projektu pn. "Wdrażanie Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021
- występy artystyczne
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Tekst pochodzi ze strony: http://miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/ii-miechowski-ekopiknik/
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