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Zdrowie od dotyku
- Nigdy nie wierzyłam,  

że człowiek może wyzdro-
wieć od samego dotyku. 
Uważałam, że to bujda, bajka. 
Aż mnie samej nie dotknęła 
choroba – mówi pani Magda 
Początek z Kamiennej Góry. 
Bo gdy w jej piersi pojawił się 
guz, poczuła jak wali jej się 
świat. – Tak strasznie bałam 
się raka!

I z tego strachu dała się 
przyjaciółce namówić na wi-
zytę u uzdrowiciela. – Kamila 
opowiadała mi parę razy, że 
pod dotykiem pana Darka 

zniknęła alergia jej syna, a u 
teścia wyrównało się ciśnienie 
i poprawiły wyniki cukrzy-
cy. Więc chociaż nie bardzo 
jej wierzyłam, poprosiłam o 
telefon do pana Darka. Za-
dzwoniłam i zapytałam, czy 
mi pomoże. Odpowiedział że 
nie wie, ale może spróbować. 
Ale zażądał też, aby była pod 
stałą opieką lekarską.

- Po czterech wizytach 
pan Darek powiedział, że-
bym poszła na badanie kon-
trolne. No i jakaż była moja 
radość, gdy okazało się, że 

guzek zmalał o połowę. Po 
kolejnych czterech go nie 
było a ja, gdy mi lekarz po-
wiedział, że guzka nie ma, aż 
tańczyłam z radości – opo-
wiada pani Magda. – I po-
myśleć, że myślałam, że te 
wszystko bujdy!

Podobni uważała pani Jo-
anna. Nazwiska podać się boi, 
bo jest pielęgniarką w jed-
nym z okolicznych szpitali. 
Ale właśnie jako pielęgniarka 
widziała, jak cukrzyca powoli, 
ale konsekwentnie wyniszcza 
organizm jej ciotki. A do tego 

w coraz gorszym stanie jest 
serce oraz – od ilości zażywa-
nych leków – wątroba.

- Namówiłam ciocię na 
wizytę u pana Darka. Już po 
pierwszej czuła się dużo le-
piej, mówiła że jest dziesięć 
lat młodsza. Myślałam, że to 
może efekt placebo, złudze-
nie, ale po kilku tygodniach 
wyniki cioci bardzo się po-
prawiły. Najpierw unormo-
wało się ciśnienie i przestała 
ją boleć głowa, potem po-
prawiły się wyniki cukru, 
przestały ją piec stopy, prze-

stała boleć wątroba. Cioci 
wyraźnie poprawiła się cera 
i znacznie mniej narzeka na 
kolana. Gdy moja kuzynka 
powiedziała, że to wszystko 
efekt sugestii, ciocia opowie-
działa: - Nieprawda, wyniki 
potwierdzają poprawę. Ale 
nawet gdyby, to co za różnica. 
Ważne, że dzięki wizytom u 
pana Darka czuję się zdrow-
sza.

Sam uzdrowiciel po-
twierdza, że samopoczucie 
chorego jest bardzo ważne. 
Jeśli wierzy, że wyzdrowieje, 

to szansa na wyzdrowienie 
jest duża. A gdy jest pesymi-
stą, to i wyzdrowieć będzie 
ciężko.  – Więc oczywiście, 
że trzeba też w chorych ludzi 
tchnąć nadzieję. Trzeba spo-
wodować, by się uśmiechnęli 
– mówi. 

- Ale jak się  nie uśmiech-
nąć, jeśli miałem takie bóle 
kręgosłupa, ze niemal wyłem 
z bólu, a po kilku wizytach 
u pana Darka bóle minęły. 
Zresztą podobnie jak dna 
moczanowa. Po prostu o jego 
dotyku wróciło mi zdrowie.
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Wstępna koncepcja zago-
spodarowania Zaułku Świę-
tokrzyskiego, zakładająca od-
tworzenie klimatu typowego 
starego miasta z brukowanymi 
uliczkami i budynkami styli-
zowanymi na stare kamienicz-
ki, wyewoluowała w projekt 
zdecydowanie odważniejszy 
i ciekawszy. Nowoczesna, 
elegancka bryła trzykondy-
gnacyjnego budynku, zapro-
jektowana przez architektów 
z wrocławskiej pracowni Q2 
Studio, będzie sąsiadować z 
placem, który ma stanowić 
nowe miejsce spotkań dla 
mieszkańców Świdnicy. In-
westor przewidział potrzebę 

budowy podziemnego parkin-
gu na ponad sto samochodów. 
Udało mu się też przekonać 
konserwatora zabytków do 
wyburzenia szpecącej starów-
kę o0cyny. Po wielu uzgodnie-
niach wiosną będzie mógł w 
końcu przystąpić do budowy. 
W zależności od pogody, prace 
potrwają 15-18 miesięcy. Blac-
krock Arena zostanie otwarta 
najpóźniej na początku 2017 
roku.  

Żeby skomunikować przy-
szłą galerię z resztą miasta 
trzeba będzie zmienić układ 
komunikacyjny w centrum. Na 
mocy porozumienia z władza-
mi Świdnicy, 0rma Blackrock 

Properties wzięła na siebie ten 
ciężar: zobowiązała się wyko-
nać dokumentację projektową 
i pod nadzorem miasta prze-
budować ul. Różaną. Przy 0-
nansowym udziale miasta (600 
tys. zł) zagospodaruje również 
bezpośrednie sąsiedztwo Blac-
krock Areny, m.in. zbuduje 
kotłownię przy budynkach na 
ul. Łukowej, podziemne zbior-
niki na odpady komunalne, 
deptak oraz parking na 70 sa-
mochodów. 
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W dniach 19-20 marca br. 
w Sopocie odbyła się jedna z 
największych w  kraju konfe-
rencji branży  węglowej, na któ-
rej znaleźli się przedstawiciele 
niemal wszystkich krajowych 
producentów i importerów wę-
gla. Na spotkaniu nie zabrakło 
również reprezentantów Sektora 
Energetycznego i Ministerstwa 
Gospodarki. Jednym z tematów 
przewodnich konferencji był 
temat przyszłości rynku węgla 
energetycznego, w tym także 
przyszłości rynku węgla opało-
wego w sektorze socjalno-byto-
wym. 

SAM-BUD-ROL broni 
węgla

W tym temacie uwagę słu-
chaczy zwróciła prezentacja pre-
zesa SAM-BUD-ROL - Łu-
kasza Horbacza, którego 0rma 
zajmuje się dystrybucją węgla 
opałowego na naszym terenie 
ze swoich składów w Krapko-
wicach, Gogolinie, Kłodzku, 
Dzierżoniowie i Świdnicy. W 
swej prezentacji Łukasz Hor-
bacz podkreślał jak bardzo waż-
ną rolę odgrywa rynek węgla 
opałowego w naszym kraju i 
spekulował jaka czeka go przy-
szłość w kontekście nacisków 
UE na zmniejszenie emisji. 

Skala problemu
Rynek socjalno-bytowy, któ-

ry zużywa niemal 18 mln ton 
węgla w skali roku, czyli około 
27% krajowego zużycia węgla 
energetycznego, to niemal 3,5 

miliona gospodarstw domowych 
plus niemal milion instytucji 
pożytku publicznego i 0rm nie-
bądących przemysłowymi od-
biorcami węgla. Rynek ten jest 
obecnie pod ogromną presją ze 
strony unii Europejskiej, która 
forsuje coraz bardziej wyśrubo-
wane normy czystości powie-
trza szczególnie jeśli chodzi o 
zawartość CO2, cząstek stałych, 
tlenków azotu i benzopirenów. 
Niestety na poziomie krajowym 
brak jest spójnej strategii dla 
węgla w gospodarstwach domo-
wych, a samorządy pragnąc wy-
wiązać się z europejskich norm 
czystości powietrza, często nie-
świadome daleko idących kon-
sekwencji podejmują pochopne 
decyzje w atmosferze niepałnej 
wiedzy, często pod wpływem 
nacisków środowisk pseudoeko-
logicznych. 

Przypadek Krakowa
Szczególnym przypadkiem 

jest tu położony w kotlinie 
Kraków – miasto na trzecim 
niechlubnym miejscu miast o 
najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzu w Europie. W kon-
sekwencji radni Krakowa 25 li-
stopada 2013 r. podjęli uchwałę 
o zakazie używania kotłów na 
paliwa stałe w paleniskach do-
mowych od 2018 roku. Również 
na Dolnym Śląsku „chłopcem 
do bicia” staje się węgiel – o0cjal-
nym celem promowanego przez 
NFOŚiGW programu KAW-
KA jest likwidacja niskiej emisji. 

Wielu winnych 
Nigdzie lokalne władze 

nie biorą pod uwagę głównych 
przyczyn zanieczyszczenia po-
wietrza, którymi są spalane w 
kotłach domowych śmieci i ruch 
samochodowy. W domowych 
paleniskach mieszkańcy palą 
bardzo często śmieciami i od-
padkami. W kotłach lądują więc 
stare lakierowane meble i futry-
ny, ubrania, kolorowe czasopi-
sma czy plastikowe butelki, które 
mają znaczny wpływ szczególnie 
na emisję benzopirenu i cząstek 
stałych. Jeśli natomiast chodzi 
o ruch samochodów w cyto-
wanym wyżej Krakowie mimo, 
że na przestrzeni ostatnich 15 
lat zlikwidowano większość 
palenisk węglowych i znacznie 
zwiększono liczbę gospodarstw 
domowych przyłączonych do 
sieci ciepłowniczych stan powie-
trza uległ pogorszeniu. Wszysto 
za sprawą ponad trzykrotnego 
wzrostu natężenia ruchu samo-
chodowego, korków oraz wyeks-
ploatowanych pojazdów mecha-
nicznych.

Czy Polaków na to stać?
Ponadto, nikt nie bierze pod 

uwagę kosztów które zmuszeni 
będą ponieść mieszkańcy obsza-
rów objętych zakazem palenia 
węglem – tych jednorazowych 
i tych powtarzalnych. Subsydia  
czy bezwrotne pożyczki powo-
dują jedynie, że koszt ponosi nie 
sam zainteresowany a całe spo-
łeczeństwo. I tak koszt wymiany 

kotła węglowego na kocioł gazo-
wy czy olejowy to 4-10 tyś. zło-
tych plus koszt dostoswoania in-
stalacji. Przy 3,5 mln opalanych 
węglem gospodarstw domowych 
w skali kraju daje to niebagatelną 
kwotę 14-52 miliardów złotych, 
czyli 5-17% budżetu państwa w 
2013r. a koszt ten nie uwzględ-
nia nawet doprowadzenia sieci 
gazowej czy dystosowania in-
stalacji w budynku. To tylko 
jednorazowy koszt. Stałym i po-
wtarzalnym kosztem jest koszt 
zakupu paliwa. Poniższe zesta-
wienie obrazuje koszty ogrzewa-
nia domu jednorodzinnego o po-
wierzchni 180 m² wyliczone na 
podstawie danych z końca 2013 
roku. Ceny zakupu mediów są w 
roku bieżącym porównywalne. 
Węgiel kamienny jest zatem w 
eksploatacji prawie dwukrotnie 
tańszy niż gaz ziemny i niemal 
trzykrotnie tańszy niż olej opa-
łowy. Nie trzeba być ekonomi-
stą by wiedzieć, że gdyby nagle 
większość Polaków zmuszona 
była korzystać z gazu czy oleju 
opałowego to koszt tych nośni-
ków byłby jeszcze wyższy. 

Z wydatkami na energię na 
poziomie 1370 EUR na gospo-
darstwo domowe rocznie Polska 
zajmuje przyzwoite dziewiąte 
miejsce w Europie. Jest to kwo-
ta znacznie niższa niż średnie 
unijne wydatki na ten cel w wy-
sokości 2840 EUR. Jednak śred-
nie roczne dochody naszej mo-
delowej rodziny w UE to 47,5 

tys. EUR a w Polsce 14,8 tys. 
EUR rocznie. Czyli przeciętna 
europejska rodzina wydaje 6% 
dochodów na energię, podczas 
gdy Polska – 12%. Zakaz wyko-
rzystywania węgla do celów opa-
łowych spowoduje dalszy wzrost 
kosztów utrzymania a wiele 
rodzin dobrowadzi do ubóstwa 
energetycznego. Dlaczego więc 
w Polsce usiłuje się wprowadzić 
standardy ekologiczne obowią-
zujące w najbogatszych krajach 
UE gdzie średnia zarobków na 
mieszkańca jest 3 razy większa 
niż u nas? 

Jaka przyszłość dla węgla 
opałowego?

Miejmy nadzieję, że wobec 
powyższego nasze samorządy 
zachowają rozsądek, a walka 
ze smogiem nie zamieni się w 
walkę z węglem. Warto na tym 
etapie zauważyć, że zarówno 
władze (te na szczeblu krajowym 
jak i lokalnym), jak i producenci 
węgla oraz kotłów węglowych, 
ale także sami ich użytkownicy, 
mają tu swoją rolę do odegrania.

Na szczeblu krajowym 
władze powinny wprowadzić 
standardy kwali0kowania paliw 
stałych dla ogrzewnictwa indy-
widualnego, standardy emisyj-
ne urządzeń grzewczych małej 
mocy dostępnych na rynku. 
Powinny one też dać władzom 
lokalnym narzędzia nadzoru i 
kontroli tj. możliwości spraw-
dzenia stanu technicznego za-
instalowanych urządzeń grzew-

czych i instalacji kominowych, 
gdyż obecnie to właściciel posesji 
decyduje o tym, czy zechce wpu-
ścić do siebie osobę kontrolującą 
czy nie. 

Producenci węgla powinni w 
pierwszej kolejności wyelimino-
wać najbardziej zanieczyszczone 
muły i [oty z oferty dla sekto-
ra socjalno-bytowego. Powinny 
one w dalszym ciągu pracować 
nad kwali0kowanymi paliwami 
węglowymi do kotłów niskiej 
emisji (ekogroszkami) chociażby 
takimi jak: Jaret+ (Tauron Wy-
dobycie).

Producenci kotłów w dal-
szym ciągu powinni pracować 
nad poprawą efektywności pro-
cesów spalania węgla, natomiast 
ich użytkownicy powinni poza 
oczywistym powstrzmaniem się 
od spalania śmieci i zwiększe-
niem wydajności energetycznej 
swoich domów, zastanowić się 
nad wymianą kotłów na bardziej 
ekonomiczne i ekologiczne kotły 
z podajnikiem na ekogroszek. 

Jeśli każda z zainteresowa-
nych stron zrobi choć niewiel-
ki krok ku czystszemu spal-
niu węgla, jeszcze przez wiele 
dziesięcioleci będziemy mogli 
spalać węgiel w swoich gospo-
darstwach domowych spełniając 
wymagania nawet najbardziej 
wyśrubowanych norm czystości 
powietrza..
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