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piecokominki to najno wsze osiągnięcie technologii zduńskiej

- instal acja, k S Ób, PrzY
jednym titto ogrzewaĆ

nawet 200m2 sezon, Co

więcej, koszt budowy piecokominl, . 1 np, koszt

rnoriazu pomp y 
"r"pŁu. 

Piecokominek w domu to piękna ozdoba salonu,

komfor t ażytkowarrr:ra| oszczędności rzędu kilku tysięcy złotych rocznie
o1rzewania), czysty dy, t przede

go ciepła ntz podczerwone (tzw,
rządzente.

A przeprsy? Dzięki staraniom funkcjonującego w krakowie

i w Skale Małopotrt i"go Cechu ldunów t Zawodów PokrewnYch'

z histor ią stęgaji"ą,rlu*iur"m mówtąc,1,403 roku, w rękachurzędników
już przynai"i"iói od dwóch sezonów grzewczych znajdują się

T ozw tązanta g*uńntuj ące mieszkańc om mia st obj ętych re strykcj ami

uchwały antysmogowej
konkretniej, środowisko
i prawnikami wplow adzlło do
zaptsów, dztęki którym powietrze a .

czyste - nie tylko tboretycznle. Nazwa tego prójektu to wspomnlana

w cześniej Ekoalternatywa.
Zła wtadomość jest tak a| ze z uwagi na realne mozliwoŚci

poprawy jakości powie trza't życta w n|.s_zYm regioT", u także z lwagi na

iut t, że"w takim icenari uszuwspieralibyśmy polską gospodarkę 1eśną,

a nie zalranlczne konsorcja lobbujące swoje niejasne interesy

W d,zted,ztnie Smogu/ nikt o tym głośno nie mówi, mimno że

Ekolaternatywa nielest dla urzędników żadną tajemnicą, Dlatego

musimy sami oddolnte zadbać o nasze pieniądze t zdrowte nasze

i naszych dzieci.
Bio rąc sprawy w swo]e ręce/ pokazmy władzom krakowa, jak

bar d,zo się myĘ no skóro można,T;r,?%ŁTffiil: 
?TI :ł2?#

tw naturalnego, polskiego OZE

ekawił, rozwinięcie pojawi się

w kolejnym wydaniu ,,Kroniki Miasta i Gminy 9kała" _

Autor: Daniel,Fluluman' }aśko

takwciążwystępuje. ..1.. 1 1..
ł .o, j"sn o czyrnś zapomnieliśmy? Co, jeśli jednak istnieje

skuteczna recepta na smog?
,,To by *"ryscy o tym wiedziel|" _ ktoś dopowte. |óż",

niekoniecznie. Ń niekiorych śiodowiskach,,antYsmogowYch" lobbuje

stę dztałanlta,
stanu Izeczy.
dochodowy, a
żad,enkrawiec rrte wyzbęd,zte się nagle maszyny do szycia, swojego

podstawowego narzędzia pracy, dztęktktóremu zarabta na życie,
^ 

Ztógo właśnie powodu wielu mocodawców mających realny
o ukrywa w kampanii medialnej

,""xl:ł];,il;ffi :r.T,rłlZr'ZT
uchwały antysmo8ow ej zaptsów uniemozliwiających (na razie tylko w

kilku miastach, wIy* w Kiakowie) o*Tzewanie domów... drewnem,

,,Drewnóm?!" _ ktoś się zdztwi. otóż to. Gdyby większość

|udzi paltła drewnem, najtańszy

czysto i,, rzecz jasna, z uwzględnienlem wszelKlcn restryKc1l uJętyuIL


