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Ekogroszek najdroższy...a to nie koniec!
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Drożeje wszystko – benzyna, żywność i oczywiście węgiel. W jednym ze składów opałowych
w Cieszynie tona ekogroszku kosztuje 2,2 tys. złotych. To tanio. Jak podaje portal
jakiEkogroszek.pl, w maju cena zakupu workowanego ekogroszku za tonę wynosi już 3
tysiące złotych.

Fot: ilustracyjne /pixabay.com

Jeszcze parę miesięcy temu,ceny tego rodzaju węgla sięgały od 1300 do 1500 zł za tonę. -Mnie udało się dwa
tygodnie temu kupić po 900 zł za tonę przez Internet. Internetowy sklep Polskiej Grupy Górniczej oferuje
towar trzy razy dziennie o 10.00, 13.00, i 18.00.Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. Serwery są
przeciążone. Znam osoby, które już od dwóch tygodni codziennie starają się kupić i jeszcze im się nie udało.
- mówi pani Krystyna z Istebnej.
Mieszkanka Trójwsi przyznaje, że kupiła trzy tony. Ma dobrze ocieplony dom. - Ile zużyje się węgla zależy właśnie
od tego jaka jest izolacja cieplna, powierzchnia domu itd. Nam trzy tony na okres grzewczy starczą.- dodała.
Dzięki sklepowi internetowemu Polskiej Grupy Górniczej klienci indywidualni raz na 12 miesięcy mogą kupić 5 ton
węgla luzem,w cenach obowiązujących bezpośrednio na kopalniach. Warunkiem dokonania zakupu jest ogrzewanie
własnego gospodarstwa domowego węglem oraz własny odbiór w ustalonym z kopalnią terminie — zarówno
osobisty, jak i przez upoważnionego przewoźnika.

We wtorek ceny ekogroszku za tonę, w zależności od kopalni, wahały się od ok. 830 zł do prawie 1200. Pozostałe
rodzaje czarnego złota za tonę kosztowały od ok 710 zł do ponad 900 zł. To znacznie taniej, niż w składach
opałowych.
W składach ekogroszku brak
W większości składów opałowych w Bielsku-Białej słyszymy, że ekogroszku na razie nie ma. -Może będzie w
przyszłym tygodniu. - mówią pracownicy. Na pytanie jaka będzie jego cena,pada krótka odpowiedź. - To zależy od
dostawy. W jednym ze składów opału w Istebnej usłyszeliśmy, że do tej pory tona ekogroszku kosztowała 1800 zł.
Nowa dostawa być może będzie końcem maja. Jaka będzie cena – raczej wyższa.
Drożeją także pozostałe rodzaje węgla kamiennego. W Istebnej tonę można kupić od 1600 zł wzwyż.
Polski Alarm Smogowy ustalił, że w pierwszym kwartale tego roku węgiel podrożał o 26%, a to oznacza, że łącznie od
stycznia 2021 średnie ceny węgla wzrosły o 101%. W ostatnim tygodniu marca 2022 średnia cena węgla typu orzech
kl. 1 to 1771 zł.
Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW) ustaliła, że gospodarstwa domowe korzystające z węgla do
ogrzewania domów wydały na jego zakup w sezonie grzewczym 2021/2022 średnio 2992 zł, co, jak obliczono, jest o
15% więcej w porównaniu do wydatków w poprzednim sezonie grzewczym.
IGSPW podkreśliła, że powodem galopujących cen jest wojna za naszą wschodnią granicą oraz sankcje, jakie
nakładane są na sektor energetyczny Federacji Rosyjskiej. Na razie więc wszystko wskazuje na to, że taniej nie będzie.
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