
Odwdzięczą się

Raz w miesiącu żołnierze 22 
Karpackiego Batalionu Piechoty 
Górskiej w Kłodzku ćwiczą na 
poligonie. Ostatnie, trwające 24 
godziny zajęcia przeprowadzono 
w drugiej połowie września. 
Fotoreportaż z "dobówki" na str 4.

Karl Heinz Ludwig, honorowy 
obywatel Bystrzycy Kłodzkiej, 
wyremontował kilka  zabytków. 
Teraz samorządowcy zrewanżują 
się i wyremontują zniszczony 
przez wandali grób jego ojca.  
Kto konkretnie? 
  czytaj na str. 6

Od rana do świtu

W podwójnej  
  koronie
Czytelnicy zdecydowali: Miss Lata 
Gazety Kłodzkiej została Monika 

Mierzwa z Kłodzka. 18-latka, która 
pod koniec sierpnia, 
podczas konkursu 

piękności na plaży 
w Gorzuchowie, 
zdobyła już jedną 
koronę, tym razem 
wyprzedziła Palinę 
Suską z Polanicy-
Zdroju i Joannę 
Węglarczyk ze 
Stronia Śląskiego.

 czytaj na str. 11

  czczczczytaj na str. 6
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Wydatki na paliwo do służbowego samochodu 

Bogusława Szpytmy wciąż budzą olbrzymie emocje. 

Za kupione w ubiegłym roku paliwo można byłoby 

objechać dwukrotnie kulę ziemską dookoła  

Wiemy już gdzie i za ile tankował burmistrz Kłodzka  

i podlegli mu urzędnicy. Radny Michał Piszko skrupulatnie 

spisał wszystkie rachunki. Wnioski są szokujące!

czytaj 
na str. 3
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Władysław Kosiniak-
Kamysz, 

minister pracy 
i polityki społecznej, 

odwiedził 
Ołdrzychowice. 
W poniedziałek, 7 
października, przeciął 
wstęgę w nowym, 
gminnym żłobku. 
Podczas krótkiego 
briefingu z dziennikarzami 
powiedział, że w Polsce 
trwa właśnie rewolucja.

Rewolucyjny 
MINISTER

czytaj na str. 9
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REKLAMA

Chcesz kupić dobry węgiel i nie dać się węglowym oszustom? 

Przeczytaj wywiad z Łukaszem Horbaczem, prezesem spółki SAM-

BUD-ROL prowadzącej w regionie wałbrzyskim kilka składów opału

W regionie wałbrzyskim 

od ponad 10 lat nie wy-

dobywa się już węgla, ale 

dalej cieszy się on olbrzy-

mią popularnością wśród 

mieszkańców. Czy nie 

lepiej byłoby ogrzewać 

mieszkania gazem, lub 

olejem opałowym?

Są dwa podstawowe czyn-
niki, które mają wpływ na 
dużą popularność węgla 
w południowej części Dol-
nego Śląska. Podobnie jak 
na Górnym Śląsku istnieje 

tutaj kultura opalania gospo-
darstw domowych węglem, 
która wynika z uwarunkowań 
historycznych.
Do dziś ogromna liczba by-
łych górników korzysta z de-
putatów węglowych, a w wielu 
domach są piece węglowe.
Drugim argumentem za dal-
szym korzystaniem z węgla 
jest to, że   w dotkniętych 
kryzysem budżetach domo-
wych wydatki na ciepło sta-
nowią coraz większy procent. 
W połączeniu z faktem, że 
węgiel jest nadal najtańszym 

źródłem ciepła na 
rynku, tłumaczy to 
jego dużą popular-
ność.
Od początku kryzysu 
obserwujemy wręcz 
renesans węgla - 
klienci indywidual-
ni, którzy kilka lat 
temu skusili się na 
instalacje gazowe, 
czy olejowe prze-
rabiają je na piece 
węglowe na ekogro-
szek, ponieważ są 
one znacznie tańsze 
w eksploatacji. Wę-
giel jest najtańszym 
na rynku nośnikiem 
energii - niemal poło-
wę tańszym od gazu, 
o ponad 70 proc. tań-
szym od oleju opa-
łowego i aż o ponad 
80 proc. tańszym od 
energii elektrycznej. 

Składy opału 

w ostatnich la-

tach wyrastają, 

jak przysłowiowe 

grzyby po deszczu, 

ale coraz częściej 

słyszy się opinie, 

że z węglem jest 

jak z paliwem - 

w zależności na jakiej 

stacji go kupimy, tyle na 

nim pojeździmy. Mówiąc 

wprost, czy jeden węgiel 

ogrzeje lepiej nasz dom 

od innego?

Z jakością węgla jest gorzej, 
niż z jakością paliw z tego 
prostego względu, że stacje 
paliw są stosunkowo często 
kontrolowane pod względem 
jakości sprzedawanych paliw, 
a nieuczciwi przedsiębiorcy 
są natychmiast karani.
Odkąd nasza firma działa 
w branży węglowej, czyli nie-
mal od 30 lat, nigdy jeszcze 
nie słyszałem, aby jakakol-
wiek organizacja rządowa, 
czy pozarządowa podda-
ła kontroli jakość węgla na 
składach.
W każdej branży znajdą 
się bardziej i mniej uczciwi 
przedsiębiorcy. Niestety ze 
względu na brak zewnętrz-
nych kontroli jakości, branża 
detalicznego handlu węglem 
skupia w nadmiarze tych dru-
gich. Klienci są notorycznie 
oszukiwani na jakości węgla - 
przede wszystkim nieuczciwi 
sprzedawcy zawyżają dekla-
rowaną kaloryczność sprze-
dawanych węgli. Często też 
zdarza się, że klienci są 
oszukiwani na tonażu. I to 
nie zawsze oszukują małe 
lokalne składy. Zdarza się 
to nawet sieciom składów 
węgla o zasięgu krajowym, 
intensywnie reklamującym 
się w popularnych kanałach 
telewizyjnych, jak poka-
zała kilka miesięcy temu 
telewizja TVN w programie 
Uwaga. 
Klient raz oszukany nie wra-
ca do tego samego sprze-
dawcy, stąd tak wiele firm, 
które pojawiają się na rynku 
na rok czy dwa, potem zni-

kają, by po chwili pojawić 
się pod inną nazwą i znów 
nabierać klientów. 
To właśnie dlatego podsta-
wą rozwoju sieci Składów 
Opału SAM-BUD-ROL za-
wsze była uczciwość w sto-
sunku do klienta.
Jako autoryzowany sprze-
dawca odbieramy węgiel 
bezpośrednio z kopalni, co 
pozwala nam kontrolować 
jakość towaru od wyjazdu 
z terenu kopalni do momen-
tu dostawy do klienta.
Towar, który oferujemy za-
wsze spełnia deklarowane 
parametry jakościowe. Miał 
powstający w transporcie 
i podczas dłuższego maga-
zynowania w końcówkach 
zapasów jest zawsze od-
siewany na przesiewaczu 
grawitacyjnym, a węgiel jest 
odważany na precyzyjnej 
wadze z wyświetlaczem 
elektronicznym.
W dodatku, zawsze zachę-
camy klientów do tego, aby 
byli przy ważeniu. W ten 
sposób chcemy uniknąć 
podstaw do sporu odnośnie 
wagi już po rozładunku to-
waru u klienta.
Myślę, że najlepszym do-
wodem na wysoką jakość 
oferowanego przez nas wę-
gla jest fakt, że istniejemy 
na rynku już ponad 30 lat 
i możemy pochwalić się 
piętnastoma tysiącami za-
dowolonych i co roku powra-
cających na nasze składy 
klientów detalicznych. 

I na koniec ostatnie pyta-

nie. Ile mieszkańcy regio-

nu wałbrzyskiego powinni 

zapłacić za tonę węgla, 

aby nie przepłacić?

To zależy o jaki węgiel cho-
dzi. Nasza firma będąca au-
toryzowanym Sprzedawcą 
Południowego Koncernu Wę-
glowego, Kompanii Węglo-
wej, Katowickiego Holdingu 
Węglowego oraz spółki Lu-
belski Węgiel Bogdanka ma 
w ofercie ponad 100 rodzai 
węgla z niemal 30  kopalń.
Oczywiście, ze względów 
logistycznych na składach 
detalicznych prezentujemy 
wyselekcjonowaną ofertę 
ok. 20 gatunków - naszym 
zdaniem najbardziej odpowia-
dających potrzebom klienta 
detalicznego.
Przy tak wielkiej rozpięto-
ści oferty trudno jest mówić 
o jednej cenie. W chwili obec-
nej ceny na naszych dolno-
śląskich składach (Kłodzko, 
Dzierżoniów, Świdnica) waha-
ją się od ok. 300 zł/t za węgiel 
brunatny poprzez 730 zł/t za 
najbardziej popularny węgiel 
orzech do 940 zł/t za worko-
wane ekogroszki (wszystkie 
ceny z VAT, bez akcyzy).
Moim zdaniem są to ceny 
bardzo konkurencyjne w sto-
sunku do proponowanych 
parametrów jakościowych.
Przed rozpoczęciem zimy na-
leży się spodziewać jeszcze 
jednej podwyżki spowodo-
wanej niedostateczną ilością 
surowca na rynku. 
Dziękuję za rozmowę.

Nie daj się oszukać mafii węglowej
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Kilka porad dla tych, którzy planują 
zakup węgla w najbliższym czasie:
✓ Węgiel kupuj wyłącznie u pewnego 

dostawcy, najlepiej u takiego, który jest 
autoryzowanym sprzedawcą jednego lub 
kilku koncernów węglowych. Jeśli cena 
węgla jest zbyt atrakcyjna żeby mogła być 
prawdziwa - bądź czujny odnośnie jakości 
i ilości dostarczonego węgla. Nieuczciwi 
sprzedawcy często wabią klientów niską 
ceną. 

✓ Poproś sprzedawcę o zestawienie 
wszystkich oferowanych węgli włącznie 
z najważniejszymi dla Ciebie parametrami, 
tj. wartość opałowa, popiół, siarka, wilgoć. 
Masz do tego prawo, a sprzedawca - 
obowiązek.

✓ Jeśli masz wątpliwości odnośnie jakości 
oferowanego węgla lub zastanawiasz 
się, czy dany węgiel będzie dobrze palił 
się w Twoim piecu  kup worek lub dwa 
na próbę. Nie ryzykuj od razu z zakupem 
całego docelowego ładunku. 

✓ Kupując węgiel poproś sprzedawcę 
o kopalniany certyfikat jakości do węgla, 
który zamówiłeś. Solidny sprzedawca 
powinien mieć taki certyfikat do ostatniej 
dostawy. 

✓ Żeby uniknąć wątpliwości odnośnie 
wagi zakupionego węgla bądź przy jego 
ważeniu. Unikaj składów, na których nie 
ma dobrze widocznego wyświetlacza 
wagi elektronicznej. Poproś sprzedawcę 
o aktualny certyfikat legalizacji wagi. 

✓ Jeśli chcesz uniknąć sporów 
reklamacyjnych ze sprzedawcą odnośnie 
zawartości miału w węglu - bądź przy 
załadunku i na bieżąco przekazuj 
sprzedawcy swoje uwagi. Jeśli w węglu 
widoczny jest miał - poproś sprzedawcę 
o jego odsianie.
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