
ZABII SMOG DRE!\NEM, CZYLI KILKA
TJre\\,no to nie tylko niemalze zapomniane 1uż dziś paliw-o słuzące do

',_,' 
ogrzewania domostw" Drewno to tówntez a może wręcz przede

rł,szystkim - historia, kullura , pasja. To właśnie dzięki niemu nasi pradawni
przodkorłrie mo81i po Taz pleTwszrr poznać ciepło domowego miru, i to wła-
śnie dzięki niemu nasi pradziadowie mogli z Toz4rzanymi dłońmi zna]eźć
w sobie siłę, by pTzezwyctężyć nawet najmroźniejsze zffily,

Drzewa dekadami i stuleciami cierpliwie rosną, kłębiąc się w mil-
czeniu na rzeźwej ściółce ku chmurom i słońcu. Od maluczkiego kiełka do
dostojnego, rozgałęzionego organizmu. Przyglądują się coraz to zuchwal-
szylnpoczrrnaniom ludzt, i choć w swej cichej egzystencji nie w,ypowiadają
ani słowa, doskonale wszyscy wiemy, ze bez nich nie byłoby życl,a; ze bez
nich nie byłoby nas.

Magia drewna jawi się rv lasach pośród zwiewnego szumu i po-
rannych treli, t poźntej, kiedy trafi już do domowego piec a,by podzielić się
z człowiekiem swą mistyką - w tych finezyjnych trzaskach t roztańczonych
płomykach. I w bals amlcznym aromacie, który wkrada się w nozdrza, dyr-
kretnie przy tym podkreślając swoją pierwotną, naturalną moc.

Jednak ostatnie stulecie wyraźnie pokazało, jak łatwo rnozrLa za-
pomnieć o dobrodziejstwach przyrody. Rozpowszechniła się elektryc zność,
na wielką skalę Tozwtl-Lęło się górnictwo, do przodu poszły innowacyjne
Tozwlązania technolo 1lczne. Rozpęd zony rynek energety czny zostawtł za
plecami rodzirną gospodarkę leśną. Pojawiły się grzejntkt,kotŁy, piecyki ga-
zowe, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne.. .

...a drzewa wciąz w swoim wymownym milczeniu pną się ku słońcu.
Nie ma w tym nic dziwnego. Człowtek żyje coTaz szybctej i trzeba

mu coraz wygodniejszych rozwiązań. Któżby teraz dorzucał do paleniska
kilka szczap co godzinę, by ostatecznie zasnąć t znowu obudzić się w ozię-
błym posłaniu, skoro wystarczy wcisnąć guzik i nie przejmować się zlodo-
waciałym krajobrazern za oknem? Wpr awdzte takt guzik swoje kosztuje, ale
przecieŻ poczllcue ciepła to jedna z najbardziej podstawowych potrzeb ludz-
kich, która nie zna swojej ceny. Chcąc nie chcąc, czasy drewna w ostatnich
dekadach przeminęły. . .

...by dztstaj powróc tć ze zdwojoną stłą.
Nowoczesne rozwlązania technologiczne nie ominęły równiez

branży zduńskiej, która prawdopodobnie jako ostatnia poszukuje odpo-
wiedzi w dziewtczej magii natury. I{spółczesny zdun to bowiem nie tylko
człowiek, który postawi w salonte ozdobny kominek t rozbterze stary piec,
bo przeszkadza w instalacji kaloryfera. To takze czŁowiek, który, w Tzeczy
samej, zbuduje w salonie piękną konstrukcję, ale nie tylko ozdobną, Iecz
przede wszystkim funkcjonalną; czylt taką, która ogrzeje (a nie jedynie
dogrzeje) cały dom - bez dokładania co godzinę, wystar czy raz dziennie -
w sposób obiektywnie najzdrowszy, najprzyjemniejs zy t najtańszy.

Czyrn? Węglem / gazem, prądem? Nic z tych rzeczy. Po prostu -
jakże by tnaczej - drewnem.

Najzdrowiej, bo ciepło oddaw ane przez płonące drewno to nic
innego jak niewidzialne dla oka promieniowanie podczerwone/ którego ,

Ieczntcze właściwości zrLarLe są ludzkości od milenióu. (korzystano z nich
m.in. w chińskiej medycynie naturalnej już 3000 lat temu). Mówiąc w skró-
cie, podczerwone fale na1Tzewają nasze ciała od wew.ttątrz, rozszerzając
naczynla krwionośne i tym s&lxlrm poplawtając krązeniel co w efekcie po-
maga usunąĆ z oTganlzTn|7 zanleczyszczeTLla" Zadne inne urządzenle - cz}r
to kocioł na węgiel, piecyk gazowsr,, solar, pompa ciepła cz\r ogrzewanie
elektryczTLe - nie jest rv stanie zapewnić takiej energii, Dodajmy do tego, ze
nowoczesne instalacje rzerrticsła zduńskiego spełniają, i to z dużą TezeTwąl
najostrzelsze w Europie M.ymogi doiirczące emisji szkodiiw-ych substancji -
inowa o austriackirn ",{ iurwejtzeichenLJZ". O pois"kicit restrykcjach, które są
mjrno łvszystko zTlacz,T|ie łagoCniejsze, rrie tr:łr:ba się nawet łv)ipovviadać.

Drewrro Łc zatem nie tylkc z,ilrotu;ie -w łir,x1-1trtl z peileniska, ale
I paza rlomem - z kominrł,

Najprzvierrrrrie!, ilłl t:z,- i-"-1i-"i-;,:i;_.i llri;:fij się plet:z brurjłi_}. -,,,vę*i":1

w umorusanej piwnicy, albo chociazby wciskanie guzików na jakimś panelu
sterowania, mo że być przyjemntejsze, anizeli wieczór z wciągającą lekturą,
przy dobrym napitku i w cieple hipnotyzującego żywiołu, który potrzasku-
j" * palenisku obok? Cry jakikolwiek grzejnik onieśmieli swym designem
gości, którzy przekoczą próg naszego salonu? Czy którykolwiek system
grzewczy rozniesie po domu subtelną, ale i niezwykle kojącą woń Matki
Natury?

Najtaniej , bo nie ma na rynku tańszego paliw a niż drewno. No-
woczesn e ut ządzenia rzemiosła zdufiskiego, tzw . piecokominki, dzięki zau-
tornaĘzowanemu dawkowaniu ciągu z paleniska, spalają drewno w moż-
liwie najoptymalniejszy sposób, wykluczając przy okazji tzw. błąd ludzki.
Takie rozwiązanie sprawia I ze na całą zimę wystarc zy raptem kilka kubików
- innymi słowy, ogrzać swój dom mozna za 600-800 zł. Nie na miesiąc. Na
cały sezon grzewczy (statystycznie - 222 dni).

Co więcej, kupując drewno/ wspieramy polską gospodarkę le-
śną. Pamiętajmy bowiem, że roczt:Le zużycie drewna jest znacznie niższe niż
j"go toczrry przyrost, a wspomagając handeltymże paliwem, wspomagamy

SŁOWO MAGII POLSKIEGO OZE
takze operatywność ieśnictwa. W świetle badań przeprowadzot-tr-clr przez
krakowskjch naukowców i analityków, gdyby wszyscy (łvszy sc\,, czr li
ponad 5.5 mln domórł, jednorodzinnych w Polsce - dane wg GUS) palili
clrewnerI1| wzTost energii cieplnej pocho dzącej z OZE (Odnawialnych Żro-
deł Energii) ivvniósłby 28.75 procent. Czyli w zadnym wypadku nie jest
tak, ze krrpując clrewnc I Tllszczymy lasy - jest wprost pTzeclwnie. Po co

więc wspierać zagranicznych lobbystów,którzy żerują na polskiej gospo-
d arc e, j e śli rno żna w sp iera ć z kor zy ścią dla na s r o dzirną prze d siębtor czo ść?

Obecnie niemal 30 procent powierzchni rraszego kraju to lasy
- i warto ść ta w wyniku nasa dzeń na nieuzytkach rolnych stale rośnie. Pol-
ska ma zatern wiekopomną szarLsęl by stać się na arenie rniędzynarodowej
pionierem/ o ile nie liderem, w dziedzinte efektywnej gospodarki OZE i -
wbrew powszechnemu dzisia1 przekonaniu - niskiej emisji szkodliwych
substancji. t

Korzystajmy więc z dobrodziejstw natury i potencjału, jaki
mamy na ojczystych zierntach. Bądźrny przykładem dla siebie i dla na-
szych sąsiadów - zarówno tych za granicą, jak i tych za płotern.

Zabljrny smog drewnem.
}eśli kogoś temat zaciekaw7ł, tozwinięcie pojawi się w kolejnym

wydaniu,,Kroniki Miasta i Gminy Skała".
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