Gazul metan, un lux pentru sigheteni
Luni, 19 Ianuarie 2009 10:36 -

În fiecare sezon rece, de după 1989, sighetenii se confruntă cu aceeaşi problemă: încălzitul
locuinţelor. Deşi, cândva, Sighetul beneficia de un sistem de încălzire performant - agentul
termic fiind asigurat de centrale şi puncte termice de cartier - în prezent, acesta s-a transformat
în ruină.

A existat şi o tentativă de reabilitare a acestor centrale şi a reţelei de încălzire, cu ajutorul unei
firme suedeze, în perioada 1996-2000, dar a eşuat lamentabil.
După introducerea gazului metan, părea că situaţia se va rezolva, dar, din cauza costurilor
impuse de racordarea la reţeaua de distribuţie, puţini îşi pot permite acest lux. Majoritatea
populaţiei Sighetului se încălzeşte cu lemne. De la un capăt al urbei la celălalt, pot fi văzute
stive de lemne în zona blocurilor şi a caselor. Inventivi, unii sigheteni şi-au confecţionat
minimacarale, care sunt aşezate la etaje şi cu ajutorul cărora lemnele sunt ridicate.

Preţul lemnelor a crescut încă din ultimul trimestru al anului trecut, un metru liniar ajungând să
coste 120-130 lei. În aceste condiţii, achiziţionarea singurului mijloc de încălzire a devenit o
problemă pentru persoanele cu venituri mici.
"Îmi este foarte greu. Am o pensie de doar 220 lei. Renunţ de multe ori la mâncare ca să pot
cumpăra lemne. Am noroc că mi se mai dă un ajutor de la Primărie, care, deşi mic, mă mai
ajută", se plânge Anuţa T., pensionară.
"S-au scumpit tare mult lemnele. Pentru a mă descurca fac foc doar într-o singură cameră şi
doar când este frig tare; mai adun cartoane de pe la magazine pe care le pun în sobă", spune
Gheorghe P.
"Am copil mic. Nu pot să nu fac foc. Mi-aş introduce gazul, dar de unde bani? Abia îmi ajung de
la un salariu la altul", reclamă Irina R.

• Doar 730 de familii racordate la reţeaua de gaz
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Oficialii primăriei municipiului spun că s-a intervenit pentru sprijinul persoanelor nevoiaşe.
"De ajutoarele pentru încălzire beneficiază un număr de 5.600 de familii. O parte din bani au
fost daţi urmând, în scurt timp, să primească banii toţi cei care sunt beneficiarii acestor
ajutoare",
precizează juristul Dumitru Gampe, şeful Serviciului Public Comunitar de Asistenţă Socială, din
cadrul Primăriei Sighet.
Puţini sunt sighetenii care-şi permit racordarea la reţeaua de gaz.
"Avem un număr de 738 de consumatori care beneficiază de gazul metan şi există încă
persoane care doresc să se racordeze la reţeaua de gaz metan", a spus ing. Petru Lazariuc,
directorul Berg Sistem Gaz, principalul distribuitor de gaz al municipiului.
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