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ałoPolski Cech Zdunów, który niesie na swoich barkach

bY tak uzuPełntĆ je o kilka alternatyw, zjawtsko smogu _
czy to w Ska]e,
czY w Krakowie, czY w innych miastactL i miejscowoiciach,
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PrzeŻy*u swój "d,ztejowli."ru.ans. oczywiście
i ludzkiej
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blem dotYczY

jużpowodem do wŚtydu, tylko
.fe byłoby
poclucia satysf{<9ji
z,tego, ze sobie znimporadzlliśmy.

tym

żYczLiwości, ale w dużej mierLe nie jest to dziełem
przez zrzeszenie strategii, która ma zasadni-
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PrzYPadku, tYlk o PrzYjętej
czo dwa cele.

Po pierwsze/ zdemask9wa9 - nazwijmy to wprost
- kłams twa,jakie
kierowane Są do ludzt w d,ziedzinie sreroko ,ori^r""";"
;; ;,e;', i, po
drugie, PokazaĆ społeczeństwu , że każdy może mieć
swobodny wybór
w zakresie ogtzewania

tto.ych pro_

do radości. Do

Małopolski Cech Zdunów, d,zi

minimalizacji skali czarnej zawi
i nasze dzieci, jest przynajmniej

swoich domów. Wybór,
a

nie odgórnle narzucone

rozwiązavia, o których
mówi się, że są najlepsze,
podczas gdy są co najwyżej dobre, a o pozostałych, które mogą być

skuteczniejsze...

mówi się wcale.

dawać aktualnie

pt zyp adku nieco

(chociaz nigdy nie po*inniśmysię zamykać na tech-

nologiczne innowacje tylko
dlatego, że wydają nam się
dalekie!). Ale są też takie

nie

Dla jasności - nikt nie
twierdzi, że wszystko/ co
się w mediach głównego
nurtu i w powiązanych
z rynkiem enetgeĘcznym sferach bizneso-

wo-poliĘcznych mówi
o smogu to nieprawda.
Ale faktem jurt, ze ktoś

Tozwlązanlą które realnie
mozemy wdrożyć już dzisiaj.

Bo jeżeli można ogrzać

cały dom (zarówno nowo-

czesnyl jak starego typu; rra-

wet 200 rfi) w
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wyłożył(i wciąż wykłada) wiele milionów złotyck, by rozsiewać i jak ffi
wirus rozprzesttzeniać ę

dezińolmację - z korzyściądla zagranicznych koncernów,
z korzyśctą
dla PolskojęzYcznegolobby, i z nief orzyściądla nas,
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łeczeństwa.
Chociaz , ttzeba PrZYznać, taniekorzyść jest d,obrze
zakamuflowana,
owinięta w PĘ$I PapiereĘ i teoretycznie nie daje
nam powodów do
niePokoju, Ba! Takze samo otwarcie Ópakowania ńiu
u,ra źi naszei czuj_
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którego paliwa dokłada się
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;irj

na
już

wesprzeć, t dotacje po

harł
bąd-.r.,-_y

ób rów-

ptezentu mo że zdekonspirokolorowa pisank a zawszó jest

zap
ych alternatyw. Albo - co wcale nie
jest takie niemozliwe - kiedy pod wpływe
prr"ciążenta sieci, która
z kaŻdYm rokiem jest cor u,
^
ekŚploatowana
i której infrastruktura już teraz nie nadąża za ^Ó"niej
rosrrąc
staniemy po prostu nabliżej nieokr
A kiedy jest największe obciążenie?
Jeżeliktośświado
nie mając

spos

zgnlje.
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fantasty
dzie nam

w naszym

niedosięgłe

Bo dopóki

o

łm mówić.

Tko o.ohta zabić smo8 drewnem, dopóty będziemy
Zeby wszystkim żyłoslę...

Lepiej. Zdrowiej. Cieplej. I taniej.
Jeślikogoś,temat zaciekawił, tozwinięcie pojawi się w kolejnym wydaniu ,,Kroniki Miasta i Gminy Skała' .
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I wcale nie trzebabieżących rozwiąziń zastępować
innymi, ale gdy-
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