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!  Radni uważają, że umowa na dzierżawę radkowskiego zalewu jest nieważna 

!  Pawłowski zapewnia, że podpisał umowę ze swoją żoną zgodnie z prawem 
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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 

wydobywa się już węgla, 

ale dalej cieszy się on 

olbrzymią popularnością 

wśród mieszkańców. Czy 

nie lepiej byłoby ogrze-

wać 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 
byłych górników korzysta 
z deputatów węglowych, 
a w wielu domach są piece 
węglowe.
Drugim argumentem za dal-
szym korzystaniem z węgla 
jest to, że   w dotkniętych 
kryzysem budżetach do-
mowych wydatki na ciepło 
stanowią coraz większy pro-
cent. W połączeniu z fak-
tem, że węgiel jest nadal 
najtańszym źródłem ciepła 
na rynku, tłumaczy to jego 
dużą popularność.
Od początku kryzysu ob-
serwujemy wręcz renesans 
węgla - klienci indywidualni, 
którzy kilka lat temu skusili 
się na instalacje gazowe, 
czy olejowe przerabiają je 
na piece węglowe na eko-
groszek, ponieważ są one 
znacznie tańsze w eksplo-
atacji. Węgiel jest najtań-
szym na rynku nośnikiem 
energii - niemal połowę 
tańszym od gazu, o ponad 
70 proc. tańszym od oleju 
opałowego i aż o ponad 80 
proc. tańszym od energii 
elektrycznej. 

Składy opału w ostat-

nich latach wyrasta-

ją, 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. Mó-

wiąc wprost, czy jeden 

węgiel ogrzeje lepiej 

nasz dom od innego?

Z jakością węgla jest go-
rzej, niż z jakością paliw 
z tego prostego względu, 
że stacje paliw są stosun-
kowo często kontrolowa-
ne pod względem jako-
ści sprzedawanych paliw, 
a nieuczciwi przedsiębiorcy 
są natychmiast karani.
Odkąd nasza firma działa 
w branży węglowej, czyli 
niemal od 30 lat, nigdy 
jeszcze nie słyszałem, aby 
jakakolwiek organizacja 

rządowa, czy pozarządowa 
poddała kontrol i  jakość 
węgla na składach.
W każdej branży znajdą 
się bardziej i mniej uczciwi 
przedsiębiorcy. Niestety 
ze względu na brak ze-
wnętrznych kontroli jako-
ści, branża detalicznego 
handlu węglem skupia 
w nadmiarze tych dru-
gich. Klienci są notorycz-
nie oszukiwani na jakości 
węgla - przede wszystkim 
nieuczciwi sprzedawcy za-
wyżają deklarowaną kalo-
ryczność sprzedawanych 
węgli. Często też zdarza 
się, że klienci są oszuki-
wani na tonażu. I to nie 
zawsze oszukują małe lo-
kalne składy. Zdarza się 
to nawet sieciom składów 
węgla o zasięgu krajowym, 
intensywnie reklamującym 

się w popularnych kana-
łach telewizyjnych, jak po-
kazała kilka miesięcy temu 
telewizja TVN w programie 
Uwaga. 
Klient raz oszukany nie 
wraca do tego samego 
sprzedawcy, stąd tak wiele 
firm, które pojawiają się 
na rynku na rok czy dwa, 
potem znikają, by po chwili 
pojawić się pod inną nazwą 
i znów nabierać klientów. 
To właśnie dlatego pod-
stawą rozwoju sieci Skła-
dów Opału SAM-BUD-ROL 
zawsze była uczciwość 
w stosunku do klienta.
Jako autoryzowany sprze-
dawca odbieramy węgiel 
bezpośrednio z kopalni, 
co pozwala nam kontro-
lować jakość towaru od 
wyjazdu z terenu kopalni 
do momentu 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 precyzyj-
nej 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 
towaru u klienta.
Myślę, że najlepszym do-
wodem na wysoką jakość 
oferowanego przez nas 
węgla jest fakt, że istnie-
jemy na rynku już ponad 
30 lat i możemy pochwalić 
się piętnastoma tysiącami 

zadowolonych i co roku 
powracających na nasze 
składy klientów detalicz-
nych. 

I na koniec ostatnie 

pytanie. Ile mieszkańcy 

regionu wałbrzyskie-

go powinni zapłacić 

za tonę węgla, aby nie 

przepłacić?

To zależy o jaki węgiel cho-
dzi. Nasza firma będąca 
autoryzowanym Sprzedaw-
cą Południowego Koncer-
nu Węglowego, Kompanii 
Węglowej ,  Kato-
wickiego Holdingu 
Węglowego oraz 
spółki Lubelski Wę-
giel Bogdanka ma 
w ofercie ponad 
100 rodzai węgla 
z niemal 30  ko-
palń.
Oc z y w i ś c i e ,  z e 
w z g l ę d ó w  l o g i -
stycznych na skła-
dach detalicznych 
prezentujemy wy-
se lekc jonowaną 
ofertę ok. 20 ga-
tunków - naszym 
zdaniem najbar-
dziej odpowiada-
jących potrzebom 
kl ienta detal icz-
nego.
Przy tak wielkiej 

rozpiętości oferty 
trudno jest mówić 
o jednej  cenie. 
W chwili obecnej 
ceny na naszych 
d o l n o ś l ą s k i c h 
składach (Kłodz-
ko, Dzierżoniów, 
Świdnica) wahają 
się od ok. 300 zł/t 
za węgiel brunat-
ny poprzez 730 
zł/t za najbardziej 

popularny węgiel orzech 
do 940 zł/t za workowane 
ekogroszki (wszystkie ceny 
z VAT, bez akcyzy).
Moim zdaniem są to ceny 
bardzo  konkurency jne 
w stosunku do propono-
wanych parametrów jako-
ściowych.
Przed rozpoczęciem zimy 
należy s ię spodziewać 
jeszcze jednej podwyżki 
spowodowanej niedosta-
teczną ilością surowca na 
rynku. 
Dziękuję za rozmowę.omp ękuję ę.

Kilka porad dla tych, którzy pla-
nują 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 parametra-
mi, tj. wartość opałowa, popiół, siarka, 
wilgoć. Masz do tego prawo, a sprzedaw-
ca - 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 ko-
palniany 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 wa-
żeniu. Unikaj składów, na których nie ma 
dobrze widocznego wyświetlacza wagi 
elektronicznej. Poproś sprzedawcę o ak-
tualny certyfikat legalizacji wagi. 

✓ Jeśli chcesz uniknąć sporów reklamacyj-
nych 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.

Nie daj się oszukać mafii węglowej
TEKST SPONSOROWANY


