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Świeradów testuje Błękitny Węgiel 

Świeradów Zdrój testuje błękitny węgiel. To paliwo ma zostać użyte  
w strefie A uzdrowiska, gdzie z rozmaitych przyczyn, także finansowych, 
trudno wprowadzić na masową skalę kosztowne ogrzewanie gazowe 
bądź elektryczne. 

Izerska gmina energicznie zabiega o wyeliminowanie podstawowego źródła smogu, 
jakim są przestarzałe domowe źródła ciepła. - Już prawie 50 gospodarstw 
domowych wymieniło źródło ciepła. Program jest finansowany wyłącznie z budżetu 
gminy. Według moich szacunków, w mieście powinniśmy jeszcze wymienić ponad 
200-250 pieców – mówi Roland Marciniak, burmistrz Świeradowa Zdroju. 
Do każdej wymiany kotła samorząd zwraca nawet do 10 tys. zł. Pewna 
niedogodnością z punktu widzenia mieszkańca jest jednak, że musi z własnych 
środków sfinansować inwestycję a dopiero potem otrzyma zwrot poniesionych 
wydatków. Władze kurortu zamierzają wspomóc także osoby niezamożne, które nie 
są w stanie wyłożyć pieniędzy na inwestycje w ekologiczne ogrzewanie. Ta grupa 
będzie musiała zabezpieczyć tylko wkład własny. 
Świeradowski bój o czyste powietrze opiera się zindywidualizowane podejście.  
 
- W statucie naszych uzdrowisk jest zapisane, że w strefie A można wyłącznie 
stosować ogrzewanie gazowe bądź elektryczne. W tej strefie jest wiele pieców 
węglowych, a dochodzi jeszcze problem konserwatora zabytków, który nie wyraża 



zgody na ocieplanie zabytkowych budynków od zewnątrz. To wyklucza 
zastosowanie ogrzewania gazowego, z prostego powodu, bo będzie bardzo drogie 
- mówi Roland Marciniak.  
 
Odpowiedzią na to ma być zastosowanie nowatorskiego rozwiązanie - błękitny 
węgiel (znacznie mniejsza emisja pyłów). Od dwóch miesięcy to bezdymne paliwo 
jest ujęte w rozporządzeniu ministerstwa energii. Jeszcze tej zimy chętni 
mieszkańcy Świeradowa będą testować ten opał w swoich kotłach węglowych. 
Koszt zakupu jednej tony to wydatek 1,2 tys. zł. W zakupie błękitnego węgla 
pośredniczy urząd miasta (paliwo to nie jest jeszcze dostępne na zwykłych 
składach).  
 
- Jeśli testy powiodą się, w przyszłym roku będziemy sukcesywnie wdrażać to 
paliwo tam, gdzie obecnie nie ma możliwości zrezygnowania z opalania węglem – 
zapowiada burmistrz. W przyszłym roku samorząd chce wprowadzić nowy program 
dofinansowania odnawialnych źródeł ciepła jak pompy ciepła, panele 
fotowoltaiczne, słoneczne i inne.  


