
 Zanieczyszczenia powietrza powodują przewlekłe choroby 

taniej wyjdzie wymienić piec
Czytaj – s. 3

jest wsparcie  na wymianę kotłów
Zapytaj się w swoim urZędZie miasta/gminy
ile wynoszą dofinansowania do wymiany Twojego starego
kotła na nowy.
Czytaj – s. 9

w Twoim mieście

nie będzie
zakazu 
palenia węglem

sześć zasad
skutecznego grzania

wskazówki,  jak bezpiecznie 
i ekonomicznie korzystać z pieca  

czytaj – S. 6-7

OrganizatOrem Kampani 
„ekologiczna gmina. 
Ogrzewamy z głową" jest:
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T rudności w oddychaniu, podwyż-
szone ryzyko zachorowań na no-
wotwory, bóle i  zawroty głowy. 
Do tego jeszcze zniszczony piec, 
komin, a  nierzadko i  mandat ze 

straży miejskiej. Takie są efekty palenia 
w piecu śmieciami. Czy warto, skoro moż-
na ogrzewać tanio nie zatruwając powie-
trza i sąsiadów? 

Odrobina ciepła zdobyta kosztem zdrowia i pieniędzy. 
Tak kończy się sezon grzewczy w niejednej rodzinie. 
Powód? Chcemy zaoszczędzić, do pieca zamiast węgla 
ładujemy więc kilogramy śmieci: plastikowych butelek, 
kolorowych gazet, szmat i opakowań. Oszczędzamy tyl-
ko pozornie, bo na zdrowotne efekty takiego zachowa-
nia nie trzeba długo czekać.

Lekarze 
biją na alarm
Gdyby wymienić listę trują-
cych substancji powstających 
w trakcie palenia śmieciami, 
niejeden długo zastanawiał-
by się,  czy plastikową butelkę 
po napoju następnym razem 
wrzucić do paleniska. Nie ma 
takiej potrzeby, wystarczy, że 
podamy kilka przykładów chorób, 
które wynikają z wdychania szkodli-
wych oparów. Choroby nowotworowe, 
alergie, astma, migrena, a nawet zaburzenia 
widzenia - to tylko góra piramidy. I choć pierwsze obja-
wy chorób, których przyczynkiem jest palenie w piecu 
byle czym, to duszności, drapanie w gardle i powtarza-
jące się napady kaszlu, często je bagatelizujemy. – Wy-
nika to w dużej mierze z faktu, że skutki działania che-
mikaliów powstających w trakcie spalania śmieci w do-
mowych piecach nie pojawiają się od razu – mówią le-
karze. Ostrzegają jednak, że mogą zakończyć się tra-

gicznie. Tylko w 2003 roku z powodu zanieczyszczenia 
powietrza zmarło 28 tys. Polaków.

krocie na leczenie
O przykrych skutkach palenia odpadami kilka miesię-
cy temu przekonała się pani Halina z Katowic. – Cór-
ka zaczęła mieć napady kaszlu. W pewnym momencie 
doszło do tego, że miewała już poważne kłopoty z oddy-
chaniem. Lekarz zdiagnozował u niej astmę, na lecze-
nie której wydajemy co miesiąc kilkaset złotych. Już ni-
gdy nie wrzucę do pieca żadnych śmieci – mówi kobie-
ta i przestrzega teraz innych: - Nie popełniajcie moje-
go błędu! 
Kolejną sprawą jest fakt, że ładując odpady do domo-
wego pieca, na opale oszczędzamy tylko pozornie. Spa-

lanie śmieci powoduje uszkodzenia instalacji 
i przewodów kominowych, które później 

trzeba wymienić.

Panaceum 
na problemy
Tymczasem rozwiązanie pro-
blemów jest proste. Wystar-
czy nowoczesny piec. Oszczęd-
ności będą większe niż ze spala-

nia śmieci. Zdaniem specjalistów 
nowe kotły węglowe są o 30 proc. 

bardziej ekonomiczne niż stare. I 
choć to ich podstawowa zaleta, plu-

sów jest więcej. Kotły na paliwa stałe są 
obecnie konstruowane w taki sposób, by emi-

sję szkodliwego dymu ograniczyć do minimum. Wnio-
sek? Nasze zdrowie na takim zakupie z pewnością nie 
ucierpi. Nie zaskoczy nas też pukający do drzwi straż-
nik miejski z 500-złotowym mandatem 
za palenie tym, co wyrzucone powin-
no być do śmietnika pod kuchennym 
zlewem. 

Kazimierz Matczak
z Katowic:

– Jest u nas w kamienicy taka rodzina, 
która notorycznie pcha do pieca tony 
kartonów i jakichś gazet. Sąsiedzi nie-
raz wzywali straż miejską, ale interwencje 
kończyły się niczym, bo nikt nie chciał się 
przyznać do tego, że pali śmieciami. Ja ro-
zumiem, że ktoś nie ma pieniędzy na po-
rządny opał, ale na litość boską, zdrowie 
jest chyba ważniejsze! Guzik się więc za-
oszczędzi, wszyscy wydamy później eme-
rytury na lekarstwa.

Krzysztof Dubiel
z Łowicza:

– Najgorzej to śmierdzą palone plasti-
ki. Smród jest taki, że aż nos wykrzywia. 
Człowiek ma później bóle i zawroty gło-
wy nie wiadomo z czego. A to wszystko 
przez ludzką nieodpowiedzialność. Jak 
ktoś zamiast węglem chce palić śmiecia-
mi, to powinien dostać zakaz mieszkania 
w centrum miasta. Niech nie cierpi przez 
niego reszta mieszkańców.

Paulina Hyc
z Włocławka:

– Chcieliśmy wejść do Europy, to zacho-
wujmy się jak Europejczycy, nie jak jakaś 
zapuszczona, niczego nieświadoma wio-
ska na peryferiach. Przecież w całej spra-
wie chodzi o ludzkie zdrowie. Ja mam 
alergię i jak ktoś pali byle czym, oddychać 
nie mogę. Może by tak zrobić jakiś ekspe-
ryment i zamknąć takiego palacza śmieci 
w wąskiej klatce pełnej gryzącego dymu 
na kilka godzin?

Sonda uliczna

Rafal M
ichałow

ski / aGENcJa GaZEta

pOważne 
ryzyKO
dla twOjegO zdrOwia!

Fałszywe oszczędności

UWAGA! 
Tylko w 2003 r.  

z powodu 
zanieczyszczenia 
powietrza zmarło  
28 tys. Polaków. 

Redakcja: Jak ocenia Pan stan powietrza 
w gminie Radzionków?
Gabriel Tobor, Burmistrz Miasta Ra-
dzionków: Geograficzne położenie Gminy 
Radzionków nie sprzyja dobrej jakości powie-
trza – lokalizacja miasta i warunki pogodowe 
sprzyjają utrzymywaniu się smogu pochodzą-
cego z pobliskich kopalni i przedsiębiorstw. Po-
nadto miasto posiada gęstą zabudową złożoną 
w większości z domów jednorodzinnych, która 
w większości ogrzewana jest paliwem stałym 
w postaci węgla kamiennego. Niestety w dal-
szym ciągu w większości z tych budynków wy-
korzystywane są węglowe kotły zasypowe, bę-
dące bardzo często po prostu przestarzałymi, 
bez wymaganych certyfikatów. Wszystko to 
wpływa na słabą jakość i stan powietrza w na-
szej gminie.

R: Czy to prawda, że ekologiczne ogrze-
wanie to także inwestycja we własne zdro-
wie?
GT: Niewątpliwie tak, mieszkańcy z wygo-
dy, ale także z powodów ekonomicznych spala-
ją niskiej jakości węgiel, często nie zdając sobie 
sprawy jak bardzo jest to szkodliwe dla naszego 
zdrowia. Przestarzałe i niesprawne urządzenia 
grzewcze, spalanie w piecach odpadów, czy nie-
odpowiedni stan techniczny mogą być przyczy-
ną wielu chorób, 
np. układu odde-
chowego czy krą-
żenia. Warto więc 
zastanowić się nad 
własnym zdro-
wiem i zainwesto-
wać w nowoczesne 
bardziej ekologicz-
ne źródło ciepła.

R: Wiemy, że ni-
ska emisja jest poważnym problemem 
polskich miast i dużym zagrożeniem dla 
naszego zdrowia. Co więcej, jest ona po-
wodowana przez często nieświadomych 
problemu ludzi, którzy nie zdają sobie 
sprawy z tego, jak bardzo szkodzą sobie 
i innym. Czy trudno jest przekonać prze-
ciętnego mieszkańca Waszej gminy, że 
warto zmienić źródło ciepła na bardziej 
ekologiczne. Jakie działania prowadzi się 
w gminie w ramach podniesienia świado-
mości ekologicznej mieszkańców?
GT: Oczywiście, trudno jest przekonać miesz-
kańców do wymiany kotłów na bardziej ekolo-
giczne gdy za całą inwestycją kryją się po pro-
stu wysokie koszty, na które nie wszyscy mogą 
sobie pozwolić. Mieszkańcy troszczą się o swo-
je zdrowie, ale jednocześnie o budżet domowy. 
Wiemy, iż inwestycja w nowoczesne źródło cie-
pła to niemały wydatek, dlatego już od 1998 r. 
przyznajemy dotacje z budżetu miasta na tego 

typu inwestycje.
Aby zwiększać świadomość eko-
logiczną mieszkańców prowa-

dzimy stronę internetową 
www.eko.radzionkow.pl. Por-

tal ten w całości poświęcony jest ochronie środo-
wiska w naszym mieście, w tym również niskiej 
emisji.
Wspieramy również organizacje pozarządowe 
działające na naszym terenie, jak np. Stowarzy-
szenie Przyjaciółi Sympatyków Ekologii „Zielona 
Ziemia”, które już od kilku lat prowadzi cykl licz-
nych warsztatów, konferencji oraz konkursów 
związanych z ochroną środowiska.

R: Palenie śmieci w celach grzewczych jest 
niestety powszechnie spotykanym zjawi-
skiem w okresie zimowym. W wielu gospo-

darstwach domo-
wych jest to po pro-
stu najtańszy spo-
sób na ogrzewanie 
domu. Jak służby 
miejskie radzą so-
bie z takim proble-
mem?
GT: Spalanie odpa-
dów w piecach to po-
ważne ryzyko dla 
zdrowia Nas wszyst-

kich. Chcąc zaoszczędzić, do pieca zamiast wę-
gla wrzucane są śmieci, co jest postawą absolut-
nie godną potępienia. Takie praktyki w perspek-
tywie długoterminowej na pewno będą przynosić 
negatywne skutki dla naszego zdrowia, a przede 
wszystkim dla środowiska, w którym będą żyły 
nasz dzieci czy wnuki. Aby temu zapobiec 
lub choć trochę ograniczyć przeprowa-
dzamy kontrole spalania odpadów w pa-
leniskach domowych z udziałem Stra-
ży Miejskiej oraz pracowników Urzędu. 
Oczywiście taka sytuacja ma miejsce tyl-
ko po wcześniejszym zgłoszeniu sąsia-
dów lub innych mieszkańców miasta.

R: Od kiedy działa w Waszym mie-
ście program ograniczenia niskiej 
emisji i jaka jest obecnie efektyw-
ność tego programu? Jakie są plany na przy-
szłość w tym zakresie?
GT: W 2007 roku wdrożono Program Ogranicze-
nia Niskiej Emisji, kolejny przyjęto na lata 2015 
– 2016. W międzyczasie udało się zmodernizo-
wać kotłownie w budynkach użyteczności publicz-
nej, przyjęto projekt założeń do planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Warto też wspomnieć, iż w 2010 r. w ramach part-
nerstwa publiczno-prawnego doprowadzono do 
pełnej termomodernizacji wszystkich podlegają-
cych nam budynków placówek oświatowych.
W najbliższym czasie w ramach programu KAWKA 
współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach planuje się podłączenie 28 bu-
dynków do sieci ciepłowniczej, w 27 budynkach za-
instalowanie nowoczesnych, niskoemisyjnych ko-
tłów na paliwo stałe, a w 7 obiektach montaż kotłów 
gazowych. Opracowywany jest również Plan Gospo-
darki Niskoemisyjnej.

R: Czy zauważa Pan zwiększające się zain-
teresowanie wśród mieszkańców dotacjami 
na zakup nowych, ekologicznych urządzeń 
grzewczych?
GT: Obserwując z roku na rok rosnącą liczbę 
udzielanych dotacji ze środków budżetu gminy, 
śmiało można stwierdzić, że zainteresowanie wy-
mianą kotłów, czy otrzymaniem dofinansowania 
jest coraz bardziej popularne w Radzionkowie.
W latach ubiegłych łączna kwota udzielonych do-
finansowań w ciągu roku sięgała od kilkunastu do 
kilkudziesięciu tysięcy złotych, w roku bieżącym 
szacuje się ona już w granicach stu tysięcy złotych.

R: Jakie ogrzewanie najczęściej wybiera-
ją mieszkańcy przy podejmowaniu decyzji 
o zmianie urządzenia grzewczego?

GT: Patrząc na statystyki największą popularno-
ścią w Naszym mieście cieszą się kotły na ekogro-
szek oraz kotły gazowe. Myślę, że powodem jest 
mniejszy koszt wymiany czy zakupu nowych ko-
tłów. Liczę jednak, że w drodze dbania o środowi-
sko – dla chcącego nic trudnego.

R: Dziękuje za rozmowę.

„Wiemy, iż inwestycja w nowoczesne źródło 

ciepła to niemały wydatek, dlatego już od 1998 r. 

przyznajemy dotacje z budżetu miasta na tego typu 

inwestycje.”

WyWiad z gabrielem tObOrem  - Burmistrzem Miasta Radzionków

Chcąc zaoszczędzić,
do pieca zamiast węgla 
wrzucane są śmieci, co 
jest postawą absolutnie 
godną potępienia”

zainteresowanie wymianą 
kotłów, czy otrzymaniem 
dofinansowania jest 
coraz bardziej popularne 
w Radzionkowie”
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 czym palić, by było ciepło

a gaz dla bogaczy
węgiel dla biedaKów, 

Węgiel
Ten materiał opałowy wybierany jest przez większość Polaków. Powód? Węgiel jest stosunkowo tani i łatwo 
dostępny. Zasadność takiego wyboru zależy jednak od urządzenia, do którego go wsypujesz. Nowoczesne ko-
tły węglowe są ekologiczne, a ich obsłuaga nie przysparza problemów – wystarczy dosypać węgiel raz na parę 
dni. Dopóki nie ma w Polsce norm jakości węgla, warto samemu zwracać uwagę na jego jakość - ten droż-
szy w zakupie często wychodzi taniej, bo jest czystszy i bardziej kaloryczny - potrzeba go mniej do tego, aby 
w domu było ciepło. 

Pellety
To nic innego jak granulowane odpady drzewne. Zalety? Pellety nadają się do spalania w urządzeniach z au-
tomatycznym podajnikiem. Co więcej, takie paliwo jest łatwe w przechowywaniu. Granulat jest najczęściej 
przechowywany w 25-kilogramowych workach. Pellet to sprasowane czyste trociny bez żadnych dodatków 
i lepiszczy, a więc drewno, które w tej formie charakteryzuje się pięknym zapachem lasu. I choć takie paliwo 
jest droższe niż zwykłe drewno, a wartość opałową ma identyczną, to jego plusem jest możliwość wybiera-
nia popiołu nawet raz na kilka tygodni.

Prąd
Mniej więcej cztery razy droższy od węgla, o połowę zaś droższy od gazu.  
Taki wybór metody grzewczej ma więc sens tylko w krajach o ciepłym klimacie.  
U nas grubego portfela i najlepiej niezbyt dużego metrażu do ogrzania.

dreWno
Aby opalanie domu drewnem było opłacalne i ekologiczne, najlepiej użyć specjalnego kotła 

zgazowującego drewno. Warto zaopatrzyć się jednak w taki piec, bo nie wymaga od nas wysiłku i jest 
mało awaryjny. Ponadto wartość opałowa drewna to ok. 2/3 tej uzyskiwanej z węgla. Zaletą tego 

sposobu ogrzewania jest jednak fakt, że takie paliwo nie jest drogie. Drewno opałowe powinno być 
sezonowane i suche, o zawartości wilgoci do 25%.

gaz ziemny
W przeliczeniu na jednostkę energii, korzystanie z gazu ziemnego jest dwa razy droższe  

od opalania węglem. Co dostajesz za taką cenę?  Komfort zupełnego zapomnienia o ogrzewaniu.  
Przynajmniej do momentu otrzymania rachunku za gaz. Taki sposób ogrzewanie  

jest też uwarunkowany posiadaniem pod płotem sieci gazowej.

?
Stereotypom nie zawsze trzeba wierzyć. Sprawdź, czym 
najefektywniej ogrzejesz swój dom albo mieszkanie. Wybór jest spory. 
Niemal wszystko dookoła nas jest palne i jako takie mogłoby posłużyć jako 
opał. Nie oznacza to jednak, że może i powinno trafić do Twojego pieca. 

Pamiętaj! 
złej jakości opał  

lub śmieci spalane  
w starym kotle,  

trafią w końcu do 
Twoich płuc. 

Redakcja: Ktoś myśli w innych porach roku niż 
zima o wymianie kotła grzewczego? Większość chyba 
budzi się, gdy spadnie pierwszy śnieg i okazuje się, że 
stary kocioł szwankuje.

Krzysztof Trzopek: Rzeczywiście coś w tym jest. To taka 
nasza polska mentalność, prezenty pod choinkę też kupuje-
my na ostatnią chwilę. I choć w tej chwili, głównie ze wzglę-
du na fakt, że sezon budowlany przypada na ciepłe miesiące 
i sprzedaż nowych kotłów rozciąga się na cały rok, to kumula-
cja sezonu grzewczego wciąż przypada na początek września. 
Wtedy wskaźniki sprzedaży rosną. Ale jest też niewielka gru-
pa tzw. świadomych klientów, którzy pierwszy test kotła wy-
konują jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 
i wiedzą już, czy wszystko jest w porządku 
i czy zimą będzie im ciepło w domu. Przy-
pominam: przynajmniej raz w roku na-
leży zrobić przegląd kotła; powinno się też 
wezwać specjalistów i wyczyścić przewo-
dy kominowe. Wiele osób niestety o tym 
zapomina.

R: Pewnie wynika to z faktu, że lu-
dzie chcą oszczędzić. A kiedy wiado-
mo, że kocioł trzeba wymienić, bo 
może zagrażać bezpieczeństwu do-
mowników?

K.T.: Kiedy z kotła cieknie woda. To 
znak, że kocioł pękł i jest rozszczelniony. 
Samo kopcenie z kotła dla wielu użytkow-
ników nie jest jeszcze najważniejszym po-
wodem do pomyślenia o nowym zakupie. 
Jeśli jeździmy starym samochodem, a ten 
od kilku lat dymi, jeździmy nim dalej, bo 
do pewnych wad sprzętu już zdążyliśmy 
przywyknąć. Podobnie wygląda sprawa 
z ekologią. To takie słowo, które ma real-
ne znaczenie tylko dla garstki ludzi, więk-
szość stawia na ekonomię.

R: Ale dzięki nowemu i nowoczesnemu kotłowi mo-
żemy sporo zaoszczędzić.

K.T.: To prawda, bo obecnie kotły są produkowane w no-
wej technologii, która nie tylko oszczędza około 30 proc. zu-
życia paliwa – na przykład węgla, ale też oszczędza nasz czas 
i energię. Nie musimy już dwa razy dziennie zaglądać do ko-
tłowni, dosypywać opału i usuwać popiół. Wystarczy, że ko-
cioł zasypiemy raz na tydzień i przy okazji pozbędziemy się też 
popiołu. Co ciekawe, tego popiołu przy nowych kotłach jest za-
ledwie 6 procent z tony węgla. To też znak, że nowy kocioł wy-
korzystuje ciepło z opału bardzo efektywnie.

R: Wybór kotła opalanego węglem to dobry wybór?
K.T.: To wybór logiczny, ponieważ opalanie domu węglem 

jest o połowę tańsze niż gazem. I nieprawdą jest, że za mniej-
szą cenę mamy więcej roboty. Nowe kotły węglowe są dziś au-
tomatyczne, a technologia spalania w takim urządzeniu prak-
tycznie nie różni się od spalania w kotle gazowym. Dzięki wy-
mianie kotła na nowy będziemy mieć też pewność, że ciepło 
będzie rozchodziło się po naszym domu, a nie pójdzie w komin 
i będziemy, co najwyżej grzali powietrze nad naszym dachem. 
Na starym, niesprawnym kotle wcale nie oszczędzimy dużo 
więcej pieniędzy, niż gdybyśmy przeznaczyli je na zakup no-
woczesnego, sprawnego urządzenia.

R: Podobno kilka domów ze starymi kotłami, to jak 
emisja zanieczyszczeń z dużej fabryki?

K.T.: W masie ponad 5 mln pieców i kotłów węglowych 
działających w Polsce to właśnie „kopciuchy” mają najwięk-
szy, wręcz zabójczy wpływ na poziom zanieczyszczenia po-

wietrza. Ilość pyłów, które wydobywają się 
z komina „kopciucha”, szacuje się na mini-
mum 400 mg na m sześcienny. To dane dla 

nowego kotła zasypowego, do którego zo-
stał wrzucony przyzwoity węgiel. Jeśli 

kocioł ma za sobą 15, 20 lat, a palący dorzuci do niego naj-
gorsze możliwe paliwo, muł węglowy – odpad z produkcji wę-
gla, to stężenia pyłów przekraczają 2000 mg. To technologicz-
nie XIX w. I faktycznie, kilka takich pieców szkodzi środowi-
sku bardziej niż wielki zakład przemysłowy.

R: Zatem, jaka jest różnica pomiędzy starym, a no-
wym – nowoczesnym kotłem?

K.T.: Liczby pokazujące stężenia pyłów w dymie z komi-
na „kopciucha” mogą mówić niewiele. Jednak, gdy zestawi-
my je z danymi, które dotyczą najnowocześniejszych kotłów 
węglowych, „kopciuchy” wypadają szokująco. Kotły najwyż-

szej obecnie 5 klasy emitują pyły na poziomie. 40 mg na m sze-
ścienny, czyli dziesięć razy niższym! To dane laboratoryjne, 
m.in. z zabrzańskiego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

R: Muł i miał – najgorsi truciciele. Słyszymy to co-
raz częściej. Czy to prawda?

K.T.: Same kotły to jedno. Pozostaje jeszcze jakość węgla. 
Obecnie do sprzedaży można wprowadzić wszystko, co ma 
coś wspólnego z węglem. Na składach leżą muły i miały nie-
mal w połowie składające się z pyłów. Spalanie takiego pali-
wa to najgorsze, co może się zdarzyć naszemu zdrowiu. Lep-
sze węgle są jednak droższe.

Na szczęście do kotłów najwyższych klas można wrzucić tyl-
ko lepsze gatunki węgla. Paliwo wrzuca się w nich, bowiem nie 
bezpośrednio na palenisko, ale do pojemnika obok, z którego 
podajnik dozuje odpowiednią ilość węgla zależnie od potrzeb 
energetycznych.

Gdyby, więc do sprzedaży wchodziły tylko najnowocześniej-
sze kotły, w których można palić tylko wyższej jakości węglem, 
co roku obserwowalibyśmy odczuwalny spadek zanieczyszczeń.

Niestety obecnie nie dzieje się tak z prozaicznego powodu: 
kotły 5 klasy kosztują ok. 10 tys. zł, „kopciuch” zaś – 2-3 tys. 
zł. Polacy wybierają najtańszy sprzęt. Na szczęście powoli co-
raz więcej Polaków przekonuje się do najnowszych rozwiązań 
i z roku na rok obserwujemy jednak coraz większe zaintereso-
wanie urządzeniami zarówno bardziej ekologicznymi jak, i eko-
nomicznymi.

R: Czy łatwo jest przekonać nasze społeczeństwo 
o konieczności zmiany urządzenia na nowe?

K.T.: Zacznijmy od paliwa. Najprościej zobrazować to 
anegdotą z jednego ze spotkań z mieszkańcami wsi, których 
próbowałem przekonać do nowoczesnych urządzeń i lepsze-
go paliwa. Zapytałem ludzi, czy gdyby dostali 70 proc. dota-
cji do zakupu nowego kotła, czyli gdyby zniwelowano im róż-

nicę w cenie kotłów, to zdecydowaliby się na zmianę technolo-
gii. Odpowiedź: nie!

Zapytałem – dlaczego? Usłyszałem, że oni teraz mają ta-
nio, bo palą mułem, trzy razy tańszym niż węgiel groszek, a tyl-
ko takie paliwo można wrzucić do najnowocześniejszego pie-
ca. Więc, niby czemu mają ogrzewać domy drożej? Opadły mi 
ręce. To po prostu nieprawda, ale wytłumaczenie tego jest bar-
dzo trudne.

O co chodzi? Istotnie muł jest trzykrotnie tańszy niż po-
rządny węgiel. Tyle, że z powodu zanieczyszczenia mułu po-
piołem koszt wyprodukowania tej samej ilości energii cieplnej 
jest tylko dwa razy niższy niż za pomocą węgla groszku. Je-

śli do tego wziąć pod uwagę o wiele lepszą 
sprawność energetyczną nowoczesnego 
kotła, który sam dozuje sobie ilość paliwa 
i go nie marnuje, to rachunek wypada na 
korzyść ogrzewania kotłem automatycz-
nym. Kobiecie, która na spotkaniu 
przekonywała mnie, że ogrzewanie 
się mułem jest tańsze, szybko wyli-
czyłem oszczędność roczną na po-
ziomie tysiąca złotych, gdyby zde-
cydowała się na nowszy kocioł. Takie 
dane przyjmowane są jednak z niewiarą, 
trzeba by przekonywać każdego z osobna.

R: Czy kopalnie nie stracą na za-
kazie sprzedaży mułów i najgorszych 
odmian węgla?

K.T.: Z pewnością nie. Dziś sprzedają 
ok. 800 tys. ton mułów rocznie. Prawda, 
to odpad przy produkcji węgla lepszej ja-
kości, ale gdyby został zakazany, na ryn-
ku detalicznym trzeba by go czymś zastą-
pić, a jednym z problemów polskiego gór-
nictwa jest nadprodukcja. Zatem jak wi-
dać jest, co sprzedawać.

Na razie jednak na taki zakaz się nie za-
powiada. Choć jesienią zeszłego roku prezydent podpisał usta-
wę po dekadzie przerwy znowu wprowadzającą obowiązek 
określania norm jakości dla sprzedawanego węgla, to resort go-
spodarki zaproponował takie regulacje, które mułów niestety 
nie wykluczają.

Pamiętać trzeba, że wykorzystywanie lepszego wę-
gla do ogrzewania domów tylko wtedy będzie opła-
calne dla jego użytkowników, gdy będą mieli najno-
wocześniejsze kotły Natomiast np. Czesi nie chcieli czekać 
na dobrą wolę obywateli swojego kraju i postanowili zmusić 
ich do wymiany kotłów na nowocześniejsze. Od zeszłego roku 
u naszych południowych sąsiadów obowiązuje uchwała, któ-
ra stopniowo zaostrza wymogi dla sprzedawanych kotłów. 
Producenci kotłów są zmuszeni podnosić jakość swoich pro-
duktów wprowadzanych na czeski rynek. Od 2014 r. nie moż-
na w Czechach sprzedawać kotłów o normie emisji niższej niż 
3 klasa (emitują 80 mg pyłu na m sześć.), a od 2016 r. – niższej 
niż 4 (60 mg). Mało tego, po 2022 r. w żadnym czeskim domu 
nie będzie mógł działać kocioł, który nie spełni norm emisji za-
nieczyszczeń przynajmniej dla 3 klasy.

R: Jak z wydatkiem około 10 tysięcy złotych mają 
sobie poradzić mniej zamożni Polacy? Czy maja jakieś 
wsparcie?

K.T.: Wymiana kotłów na nowe w Polsce przebiega zbyt 
wolno. Mamy tu do czynienia nie tylko z barierą psychologicz-
ną, ale także sytuacją finansową wielu Polaków. Nikt nie pali 
w starym kotle dla przyjemności. Wielu ludzi naprawdę nie 
stać na to, by zainwestować w kocioł 10 tys. zł. Muszą oni uzy-
skać wsparcie. Takie wsparcie jest. Na razie największym 
tego typu programem jest „KAWKA” – to 800 mln zł do wyda-
nia do 2018 r. na wspieranie wymiany kotłów i termoizolację. 
Są też inne programy finansowane ze środków Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska. O dostępnych dotacjach naj-
lepiej zapytać się w swoim urzędzie miasta/gminy.

R: Dziękuje za rozmowę.

„Jeśli jeździmy starym samochodem, a ten od 
kilku lat dymi, jeździmy nim dalej, bo do pewnych 
wad sprzętu już zdążyliśmy przywyknąć. Podobnie 
wygląda sprawa z ekologią”.

- prezesem zarządu platformy producentów Urządzeń grzewczych na paliwa stałe
wywiad z KrzysztOfem trzOpKiem



6 | | 7

6 zasadgrzej dłużej, a nie mocniej 
Do tej pory myślałeś, że oszczędzasz na ogrzewaniu, jeśli spalisz mało węgla. 
Dlatego przez większość dnia marzłeś, by pod wieczór rozpalić ostro, ale niewielką 
ilością węgla. W  domu przez moment robiło się ciepło, po czym znowu temperatura 
spadała do 16 st. C. Naprawdę oszczędza się w  inny sposób. Zamiast wychładzać 
dom, trzeba go stale ogrzewać. Ale nie robiąc z niego sauny, lecz utrzymując stałą, 
optymalną temperaturę, np. 21-22 st. C. Z kotłem jest podobnie jak z silnikiem 
samochodowym – zbyt małe lub zbyt duże obroty zwiększają zużycie paliwa.

czyść Wnętrze kotła 
Na ścianach kanałów spalinowych osadzają się żrące sadze i lotny popiół. Zaledwie 
kilkumilimetrowa warstwa sadzy może spowodować zmniejszenie mocy cieplnej  
o około 30 proc. Osadzone na ściankach kotła substancje smoliste utrudniają przepływ 
spalin, co powoduje zmniejszenie ciągu kominowego oraz przyspiesza spalanie opału. 
Jeżeli spalamy węgiel lub drewno dobrego gatunku, wystarczy czyścić kocioł raz na 
kilka tygodni, jeśli koks – raz na 7-10 dni. Kotły opalane miałem trzeba czyścić przed 
każdym załadunkiem paliwa. Kotły zgazowujące drewno czyści się bardzo rzadko.

nie żałuj PoWietrza  
Kocioł do efektywnego i bezpiecznego spalania potrzebuje dużych ilości powie-

trza. Dlatego do kotłowni powinno docierać stale świeże powietrze z  zewnątrz. Je-
śli masz w  kotłowni okno, możesz je uchylić, ale powinno ono być ciągle otwarte. 
Znacznie lepszym pomysłem jest więc wykucie w  ścianie odpowiedniego otworu 

doprowadzającego powietrze.

Źródło: www.czysteogrzewanie.pl

Przeczyść komin 
Przepisy mówią, że trzeba czyścić komin co najmniej cztery razy do roku.  

Rozsądek podpowiada, by utrzymywać komin stale w czystości.  
Czysty komin to lepszy ciąg. Usuwanie sadzy to nie tylko

kwestia estetyczna. Gruba warstwa sadzy to potencjalne zagrożenie pożarem 
w kominie. A konsekwencje tego zdarzenia mogą być kosztowne i niebezpieczne.

zaPoznaj się  
z kotłem 
Zanim zmienisz taktykę, upewnij się, że to, co stoi w twojej 
kotłowni, to kocioł górnego spalania. Nie wiesz, co to znaczy? 
Nic nie szkodzi, bo 90% naszych kotłów to właśnie takie. 
Pamiętaj, najnowsze kotły powinny być oznaczone zgodnością 
z normą PN EN 303-5, jeśli kocioł ma klasę 3 to nie najgorzej, 
jeśli nie ma żadnej klasy, to warto pomyśleć o zakupie 
nowoczesnego kotła z dotacją z Twojego urzędu miasta lub 
gminy.  Ekologiczne kotły mają klasę 4, te najlepsze zaś klasę 5.

nie Pal tWorzyW
sztucznych! 

Nie wrzucaj do paleniska plastikowych butelek, 
kartonowych opakowań, folii, szmat i innych śmieci. To 

marne paliwo opałowe. Chemikalia powstające z ich 
spalania błyskawicznie przeżerają blachy Twojego kotła 

oraz Twój organizm całkiem tak, jakbyś mieszkał pod bramą 
huty i żywił się szczawiem z przykopalnianej hałdy.  

Nie da Ci dużej ilości ciepła, a w dodatku sąsiad doniesie  
na Ciebie do straży miejskiej. Skończy się karą i wstydem.

Śmierdzące i uciążliwe? Jeśli do tej pory myśląc  
o ogrzewaniu węglem, nasuwały ci się tylko te dwa skojarzenia, 

oznacza to, że nie paliłeś mądrze. Zapoznaj się z naszym 
poradnikiem i pamiętaj: jak sobie rozpalisz, tak się ogrzejesz.

skutecznego grzania
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Sprawność źródła ciepła 

Drewno kawałkowe

Brykiet drzewny

Węgiel "ekogroszek"

Pellety

Olej opałowy

Gaz ziemny

Energia elektryczna

Sprawnośc źródła ciepła

czy tO się w Ogóle Opłaca?
i jaK tO zrObić?
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paliwO
tO KOmfOrt 
i ciepły dOm  
Prąd, gaz, olej, węgiel, a może biomasa? 
O wadach i zaletach różnych źródeł ciepła 
rozmawiamy z dr inż. Katarzyną Matuszek 
– kierownikiem Laboratorium Technologii 
Spalania i Energetyki w Instytutucie Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu  przykładowe wykresy pokazują wy-

soką sprawność źródła ciepła zasi-
lanego węglem „ekogroszkiem”, pelle-
tem, a także drewnem kawałkowym. 
Takimi paliwami można ogrzewać ta-
nio. Ważne jest jednak, abyśmy używa-
li kotły 4 lub najwyższej 5 klasy ekolo-
gicznej.

najpierw analiza, a później decyzja

Wiodący producenci najnowocześniejszych polskich kotłów na paliwa stałe i osprzętu.
Firmy należą do PPUGPS i wspierają ekologiczne ogrzewanie paliwami stałymi.

1 807 zł 
2 399 zł 

1 961 zł 

2 624 zł 

5 682 zł 3 565 zł 

10 184 zł 

Roczny koszt ogrzania domu 200m2 

Drewno kawałkowe
Brykiet drzewny
Węgiel "ekogroszek"
Pellety
Olej opałowy
Gaz ziemny
Energia elektryczna

Roczne koszty 
ogrzania domu 200m2

CHCesz Wiedzieć Więcej?Zadzwoń lub napisz do specjalistów… 

Gdyby zapytać przecięt-
nego mieszkańca, czym 
ogrzewa swój dom, odpo-
wiedź w  większości była-
by identyczna. Czy rzeczy-

wiście warto w tej kwestii postawić 
na węgiel?

Dr inż. Katarzyna Matuszek, kierownik Laborato-
rium Technologii Spalania i Energetyki w Instytu-
cie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu: Z wyko-
rzystaniem węgla wciąż związane są pewne stereo-
typy:  że podczas spalania kopci, że brudzi, że wy-
maga wysiłku. Natomiast współczesny rynek 
grzewczy zna takie rozwiązania, które powo-
dują, że ogrzewanie domu czy mieszkania 
poprzez spalanie węgla jest i ekologiczne, 
i dość komfortowe. Co więcej, coraz częściej 
dla większych mocy łączy się wytwarzanie 
ciepła z wytwarzaniem energii elektrycznej. 
W tym przypadku zamiast ciepłowni mamy 
elektrociepłownię i znacznie bardziej efek-
tywny proces wytwarzania ciepła grzewcze-
go, ciepłej wody użytkowej oraz energii elek-
trycznej. Węglem można zatem grzać racjo-
nalnie.
•••
Wybór węgla jest raczej mało komfortowy. Piec musi-
my regularnie zasypywać.

- Kotły zasypowe starego typu, najbardziej uciąż-
liwe dla środowiska, powinny odchodzić  do lamu-
sa na korzyść m.in. kotłów automatycznych z po-
dajnikiem. Niestety, kotły z ręcznym zasypem pali-
wa to urządzenia najtańsze, nadal chętnie wybiera-
ne przez użytkowników, których po prostu nie stać 
na komfort, jaki dają kotły automatyczne, do któ-
rych paliwo zasypuje się praktycznie raz w tygo-
dniu, przy okazji usuwając popiół. 

Dla użytkowników kotłów zasypo-
wych jest jednak rozwiązanie pozwa-
lające znacząco ograniczyć ich nieko-

rzystne oddziaływanie na otocze-
nie. Zamiast węgla mogą oni sto-

sować tzw. paliwo bezdymne, czyli uszlachetniony ter-
micznie węgiel. Dzięki temu ograniczą emisję szkodli-
wych substancji do atmosfery.
•••
A co z dymieniem?

- W dużej mierze wynika ono z faktu, że w kotłach za-
sypowych mamy do czynienia z przeciwprądową orga-
nizacją procesu spalania, a dodatkowo ich użytkowni-
cy, próbując zaoszczędzić sobie wysiłku i czasu, wrzuca-
ją jednorazowo na żar zbyt duże ilości węgla. Węgiel ten 
podgrzewa się i odgazowuje, a produkty odgazowania 
w takich warunkach - przy zbyt krótkim czasie przeby-
wania w strefie odpowiednio wysokich temperatur - nie 

ulegną spaleniu i z komina zaczyna się kopcić. Jeśli wy-
bierzemy kocioł ze spalaniem współprądowym (auto-
matyczny) i postępujemy zgodnie z jego instrukcją ob-
sługi, używając właściwego paliwa, spaliny będą miały 
zbliżony skład np. do spalin z kotła olejowego. Nie zaob-
serwujemy więc dymu unoszącego się z komina.
•••
Jaki sposób ogrzewania jest najbardziej wygodny?

- Najbardziej wygodne są rozwiązania systemowe: 
ciepło i energia elektryczna, również wytwarzane z pol-
skiego węgla, z dotrzymaniem ostrych, unijnych kryte-
riów emisji zanieczyszczeń. Niestety, ciepło systemo-
we nie jest wszędzie dostępne, bywa również dostar-
czane okresowo (tylko w sezonie grzewczym, a chłod-
ne dni zdarzają się również latem). Z tego względu prąd 
jest najbardziej uniwersalny i komfortowy, bo w tym 
przypadku cała czynność sprowadza się praktycznie do 
wciśnięcia jednego przycisku. Komfort takiego ogrze-

wania może nam zakłócić jednak faktura, która przyj-
dzie pod koniec miesiąca. Wygodne są też gazowe źró-
dła ciepła. Nie zawsze mamy jednak możliwość za-
montowania takiego systemu grzewczego, bo nie ma 
w pobliżu gazociągu.
•••
Co poza tymi paliwami mamy do wyboru?

- Na przykład biomasę. Są dwa podstawowe rodzaje 
biomasy: tzw. pellety, czyli czyste wióry i trociny drew-
niane z tartaku, które są prasowane pod ciśnieniem 
i przybierają formę drzewnego brykietu. To paliwo nie 
jest tanie, ale dom ogrzewa się nim w przyjemny sposób, 
bo takie paliwo ładnie pachnie i nie pyli tak jak węgiel. 

Na rynku są też dostępne kotły na zręb-
ki drewniane. To jednak nisza, bo trzeba 
wiedzieć, skąd zdobywać tego typu opał 
dobrej jakości. Są też kotły na tzw. polana 
czy szczapy drewna, kostki lub baloty sło-
my, czyli praktycznie na jakąkolwiek bio-
masę i niestety odpady. Ale to nieporozu-
mienie. Takie kotły są bardziej uciążliwe 
dla ludzi i środowiska niż zasypowe kotły 
węglowe starego typu.
•••
Które paliwo jest najbezpieczniejsze?

- Powiedziałabym tak: jest tyleż samo przypadków 
porażenia prądem ile przypadków zatrucia tlenkiem wę-
gla. Jeżeli będziemy przestrzegać zasad użytkowania ko-
tła, które przekazał nam jego producent, co pewien czas 
będziemy wykonywać przeglądy kominiarskie i czyścić 
urządzenie, nic złego nam się nie stanie. Z wszystkimi 
paliwami trzeba być ostrożnym.
•••
A które źródło ciepła by Pani poleciła?

- Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 
To zależy od wielu czynników. Jeśli mamy gruby port-
fel – najbardziej komfortowo jest ogrzewać dom energią 
elektryczną, jeśli jesteśmy wrażliwi na środowisko – pe-
letami drzewnymi. Jeżeli użytkujemy węglowy kocioł 
zasypowy, dobrym rozwiązaniem może być stosowanie 
wspomnianego już paliwa bezdymnego. Wszystko zale-
ży od naszych możliwości finansowych oraz oczekiwań 
odnośnie do jakości eksploatacji systemu grzewczego.

Rynek grzewczy zna takie 
rozwiązania, które powodują, 
że ogrzewanie domu czy 
mieszkania poprzez spalanie 
węgla jest i ekologiczne,  
i dość komfortowe"

Mądrze ogrzewając 
paliwami stałymi 
będziemy w zgodzie 
ze środowiskiem, 
a przy okazji zostanie 
nam trochę pieniędzy 
w kieszeni. 
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PORADNIK INFORMACYJNY

Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych Na Pa-
liwa Stałe (PPUGPS) powstała w 2012 roku. Działa przy Polskiej 
Izbie Ekologii, itntegruje producentów ekologicznych urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe.

Podstawowym zadaniem PPUGPS jest kreowanie partner-
skich ram współpracy przedsiębiorców produkujących ekologicz-
ne urządzenia grzewcze dla sektora odbiorców indywidualnych 
(komunalno-bytowego) oraz producentów paliw stałych.

PPUGPS ma ambicję stwarzać i wzmacniać branżową konku-
rencyjność, wspierać jednostki badawczo-rozwojowe oraz ośrod-
ki naukowe w zakresie branżowych innowacji dotyczących spa-
lania paliw stałych, aktywnie i w zgodzie z najlepszymi intencja-
mi współpracować z podmiotami stanowiącymi prawo, organiza-
cjami samorządowymi i ekologicznymi. Zamiarem Platformy jest 
także szerzenie aktualnej i rzetelnej wiedzy wśród społeczeństwa 
w zakresie uwarunkowań technicznych i metod spalania paliw 
stałych.

PPUGPS jest wydawcą certyfikatu „Polskie Ciepło”, który 
przyznawany jest kotłom na paliwa stałe, nie posiadającym do-
datkowego rusztu oraz uniemożliwiającym jego zainstalowanie. 
Ponad to taki kocioł posiada certyfikat 303-5:2012 wydany przez 
akredytowaną jednostkę badawczą. Certyfikat „Polskie Ciepło” 
wydawany jest wyłącznie na paliwo/a na jakie kocioł uzyskał cer-
tyfikat akredytowanej jednostki badawczej. 

Kupując kocioł z logo

możemy być pewni, że to najbardziej ekologiczny
 produkt, służący do ogrzewania paliwami stałymi.

Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych Na Pa-
liwa Stałe prowadzi równocześnie kampanie 
„EkoLogiczna Gmina. Ogrzewamy z gło-
wą”. Obecnie do tego projektu przystąpiło 13 
miast i gmin. Po weryfikacji zgłoszeń, które zo-
stały przesłane z czterech województw wyróżni-

liśmy miasta i gminy, które prowadzą działania na rzecz ochrony 
środowiska, w tym działania na rzecz czystego powietrza. Tytuł 
„EkoLogicznej Gminy” otrzymało: Bielsko - Biała, Dąbrowa Gór-
nicza, Radzionków, Będzin, Pawłowice, Jastrzębie Zdrój, Gliwice, 
Olkusz, Ostrowiec Świętokrzyski, Nowy Targ, Końskie, Trzebinia 
oraz Wadowice. Wkrótce zostaną przyznane kolejne certyfikaty.

Swoim patronatem kampanię objęli: Ministerstwo Gospo-
darki, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz In-
stytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Mając na uwadze fakt dużego problemu, jakim jest obec-
nie w naszym kraju niska emisja oraz niski poziom świadomo-
ści ekologicznej Polaków, została podjęta decyzja o bezpośred-
nim dotarciu do osób, które nie wymieniły jeszcze kotłów o ma-
łej efektywności cieplnej oraz emitujące pyły i zanieczyszczenia 
daleko przekraczające normy obowiązujące w Unii Europejskiej. 
Zatem zamiarem Platformy jest edukacja po przez szerzenie ak-
tualnej i rzetelnej wiedzy wśród mieszkańców całej Polski uwa-
runkowań technicznych i metod spalania paliw stałych.

Jesteśmy pewni, że nasze działania przyczynią się do uzyskania 
efektu ekologicznego, który będzie zgodny z celami gospodarki 
niskoemisyjnej Polski i Unii Europejskiej, a przede wszystkim z:

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych wę-
glowodorów aromatycznych w otaczającym  powietrzu (Dz. Urz. 
UE L 23 z 26.01.2005, str. 3),

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE 
z dnia 21 maja 2008r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L. 152 z 11.06.2008, str.1),

Dyrektywą Parlamentu i Rady 2001/81/WE z dnia 23 paździer-
nika 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektó-
rych zanieczyszczeń powietrza

Jesteśmy przekonani, że obecne i przyszłe programy ogranicze-
nia niskiej emisji wsparte funduszami krajowymi i europejskimi 
pozwolą osiągnąć „ekologiczny sukces”, na którym tak nam prze-
cież zależy.

P ieniądze na taką inwesty-
cję można dostać w  ra-
mach programów ogra-
niczania tzw. niskiej emi-
sji. W  całej sprawie cho-

dzi o ochronę środowiska, a także 
naszego zdrowia, bo kopcące pie-
ce nikomu nie wychodzą na do-
bre.

Problem w tym, że wielu z nas zwyczajnie 
nie stać na nowy, ekologiczny piec, które-
go cena sięga nawet 10 tys. zł. Program po-
wstał po to, by było inaczej. – Dzięki do-
finansowaniu można skorzystać podwój-
nie. Po pierwsze mamy nowy piec, który 
działa sprawniej więc ogrzewanie jest tań-
sze,  a po drugie część pieniędzy na jego za-
kup pochodzi z dofinansowania – tłumaczą 
przedstawiciele Wojewódzkich Funduszów 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu w samych 
Tychach od 2002 do 2004 roku wymienio-
no 1500 kotłów węglowych na nowe, ekolo-
giczne źródła ciepła, w tym:  1356 kotłów wę-
glowych retortowych,  120 kotłów gazowych, 
24 kotły olejowe. Czy warto? Liczby mówią 
same za siebie. I nic dziwnego, że na wymia-
nę starego kotła na nowy zdecydowało się ty-
le rodzin. Uczestnicy tego programu mogli 
pozyskać maksymalne dofinansowanie na 
poziomie 7 tys. zł.

Jeśli i Ty zamierzasz starać się o dofinan-
sowanie na wymianę kotła, dowiedz się, jakie 

warunki musisz spełnić, dzwoniąc 
lub odwiedzając swój urząd mia-
sta lub gminy.

ci

nie stać cię na wymianę KOtła? 

 Urzędy miast i gmin oferują dofinansowanie 
wymiany starego kotła na nowy, ekologiczny.    

 Zadzwoń lub odwiedź urząd i dowiedz się,    
  na jaką kwotę możesz liczyć 

miasto 
  dOłOży

monika Piątek 
z Poznania: 
Od dawna zamierzałam wymienić sta-
ry piec, który więcej już kopcił, niż 
grzał. Wydatek rzędu 8 tys. zł to jed-
nak sporo, więc zwlekałam z tym. Nie 
wiem jeszcze, ile bym nadal zwlekała, 
gdyby nie wizyta w domu przyjaciół-
ki ze szkolnej ławy, którą spotkałam 
przypadkowo na zakupach. Zaprosi-
ła mnie do siebie, pokazała niedawno 
wybudowany dom i nowoczesne roz-
wiązania, które wykorzystała w trakcie 
budowy. W kotłowni miała nowy ko-
cioł węglowy. To ona powiedziała mi 
o  możliwości starania się o  dofinan-
sowanie z  Urzędu Miasta w  Pozna-
niu. Skorzystałam i dzięki temu mam 
nowy, ekologiczny i  ekonomiczny 
piec.

Stanisław Kowol 
ze Szczecina:  
Miałem już dość starego pieca. Do 
niedawna trzymałem go ze względu 
na swoich rodziców, którzy byli przy-
zwyczajeni do jego obsługi, palenia 
dwa razy dziennie, czyszczenia itd. 

Nie chcieli nowego kotła, bo twierdzi-
li, że stare były produkowane lepiej 
niż współczesna „chińszczyzna”. Wie-
le razy próbowałem im tłumaczyć, że 
nie mają racji. Że nowe piece są wy-
godniejsze, bo nie trzeba tyle razy 
schodzić i dokładać do paleniska. Nie 
chcieli słuchać. Piec zmieniłem dopie-
ro wtedy, kiedy rodzice przenieśli się 
na wieś, a mnie zostawili mieszkanie 
w Szczecinie. Ale na jego remont  po-
szło mi tyle pieniędzy, że gdyby nie 
dofinansowanie z Urzędu Miasta, nie 
dałbym rady. Dostałem 5 tys. zł, czyli 
ponad połowę pieniędzy na nowy ko-
cioł węglowy.

michał Ozóg 
z Tychów: 
Złożyłem wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami. Ale jakoś nie dowierza-
łem, że miasto wspólnie z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach, 
rzeczywiście przyznają mi pieniądze na 
zakup nowego kotła. W końcu nie ma 
nic za darmo. A jednak, w trakcie zała-
twiania formalności zaczynałem nabie-
rać pewności, że to całkiem możliwe. 
Ostatecznie dostałem 6 tys. zł dofinan-
sowania na nowy piec. Teraz dokładam 
do niego raz na tydzień i mam ciepło 
w domu. Komfort, o  jakim można po-
marzyć.

Sonda uliczna

SPRaWdź 
w swoim urzędzie
 ile możesz dostać
 na nowy kocioł

O nas…

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadsyłanych tekstów. Przedruk, kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie wyłącznie za zgodą redakcji.

 

MAREK SOWA 
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 

Nowoczesne kotły na paliwa stałe i opał o odpowiednich parametrach są 
wielką przyszłością dla Polski uzależnionej od importowanego, drogiego 

gazu. Działamy dla wszystkich, którzy chcą oddychać czystym powietrzem 
i mieszkać w domu ogrzewanym polskim ciepłem, na które stać każdego
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