
 

            Z TYM WEIHNACHTEM  

           TO INO WIECZNA ŁOSTUDA 

 

Kej Weihnachtsmann przylejzie do Tarnowskich Gór, nie spyto 

wszystkie nasze lompy czy były usuchliwe, ino spyto czym ich 

starzyki hajcowały w żelaźniokach. Bo boi sie umarasić galoty              

i włazić przez zakopcone plastikiem ruły. Przeca to nie je jakiś 

kominiorz w cornym ancugu, ino zacny panocek. Jego łoblecona 

tomatowa szlafmyca nie może sie upyprać, a taszyntuch musi 

woniać. A gdyby mioł sie sztachnoć trocha tego dymu z kożdego 

cuga to jego pierońskie pomagiery pendem by go musiały do 

lazarytu wywieź, a przeca łon nie mo casu, bo sie zećmi                                    

i z prezentami nie do rady do pozostałych bajtli. A co gorsze to w 

doma mu nudelzupa łostygnie.  
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JAK ZAOSZCZĘDZIĆ 30% CENY OPAŁU ORAZ POPRAWIĆ 

JAKOŚĆ ŻYCIA CAŁEJ OKOLICY? 

W prostym kotle zasypowym starego typu, tzw. górnego spalania można także 

palić czysto i tanio, bez kłębów gryzącego dymu i sadzy. Jak to możliwe? Czarny 

dym powstały w wyniku 

zagazowania się węgla 

lub drewna jest palny. 

Podgrzewając węgiel od 

dołu, tracisz cały ten 

drogocenny gaz (który 

stanowi 30% ceny 

paliwa) oraz podtruwasz 

sąsiadów, ponieważ 

ulatuje on do atmosfery. 

Wystarczy odwrócić 

kolejność rozpalania. 

najpierw napełnić piec 

opałem i rozpalić od 

góry. Gazy zawarte w 

dymie, sadze i smoła 

przechodząc przez 

warstwę żaru i płomieni 

ulegną prawie całkowitemu spaleniu. Przekłada się to na mniejsze zużycie opału, 

czysty komin oraz lepsze powietrze w okolicy.  

Rozpalać od góry można w każdym piecu, który ma wylot spalin u góry komory 

zasypowej. Po wsypaniu do pustego paleniska większej ilość paliwa i rozpaleniu od 

góry już po 15 

minutach od startu 

przestaje dymić. 

W skali sezonu 

grzewczego 

palenie od góry 

daje oszczędność 

ok. 30% opału i 

zmniejsza emisję 

szkodliwych 

pyłów i sadzy do 

70%!  

 

 

 

     POMIAR ZANIECZYSZCZENIA TARNOGÓRSKIEGO POWIETRZA 
Nowe przepisy prawa wymusiły zmianę organizacji systemu monitoringu środowiska, wprowadzając 

wymóg oceny jakości powietrza w strefach stanowiących aglomerację. W zależności od liczby 

mieszkańców i wielkości stężeń zanieczyszczeń ustala się minimalną liczbę stałych punktów 

pomiarowych przy prowadzeniu 

pomiarów poziomów benzenu, 

dwutlenku azotu, tlenków azotu, 

dwutlenku siarki, ołowiu, pyłu 

PM10 i tlenku węgla w powietrzu 

w strefach, w których substancje 

te wprowadzane są w sposób 

niezorganizowany lub z małych 

instalacji. W Tarnowskich 

Górach wydzielono strefę 

pomiarową na terenie Osady 

Jana, gdzie stanął mobilny 

ambulans pomiaru jakości emisji 

(zdj. po prawej).  

Poniżej opis trzech wybranych 

substancji emitowanych przy nieodpowiednim spalaniu:         

Tlenek węgla (CO) - jest bezzapachowym, bezbarwnym oraz pozbawionym smaku gazem. 

Emitowanym przede wszystkim w wyniku procesu spalania surowców kopalnych oraz spalania paliw 

w silnikach samochodowych. Ze względu na swoją toksyczność, oddziaływanie tlenku węgla na 

zdrowie ludzkie jest niezwykle groźne. Narażenie na wysokie stężenia CO w powietrzu może 

prowadzić do zatrucia organizmu (zaczadzenia), a nawet śmierci. Tlenek węgla w dużych ilościach 

łącząc się z hemoglobiną zawartą we krwi, zmniejsza zdolność transportu tlenu z tkanek do płuc.   

Tlenki azotu są jednymi z najgroźniejszych zanieczyszczeń atmosfery. Przede wszystkim występują 

postaci dwóch tlenków: tlenku azotu (NO) oraz dwutlenku azotu (NO2). Tlenek azotu posiada zdolność 

do wszystkiego utleniania się do NO2. Tlenki azotu bardzo łatwo emitowane są do atmosfery w wyniku 

procesu spalania, w obecności tlenu i wysokich temperatur. Tlenki azotu są szczególnie niebezpieczne 

dla organizmu ludzkiego. Działają drażniąco w kontakcie ze skórą, oczami. Są bardzo toksyczne, 

Tlenki azotu w 60% wchłaniają się w górnych drogach oddechowych a pozostała część dociera do 

pęcherzyków płucnych. W drogach oddechowych reagują one z parą wodną tworząc kwas azotawy           

i azotowy. W dolnych drogach oddechowych działają jako utleniacze na białka, jak również 

wykorzystując swe właściwości redukujące powodują uszkodzenie tkanki płucnej. Przewlekła 

ekspozycja zawodowa sprzyja prawdopodobnie rozwojowi przewlekłych zapaleń oskrzeli i rozedmy 

płuc. 

Ozon to odmiana tlenu o cząsteczce trójatomowej. Jest to drażniący gaz o barwie bladoniebieskiej             

i charakterystycznej woni. Ozon może powodować chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, szybki 

i płytki oddech oraz bóle głowy, zwłaszcza przy większym wysiłku fizycznym. Wysokie stężenia ozonu 

mogą powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych, kaszel i napady duszności. 

Możliwe są podrażnienia i swędzenie oczu, bóle klatki piersiowej, podrażnienia śluzówki, a także 

choroby dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc). 



  

ŚWIĘTO DRZEWA PO TARNOGÓRSKU 

Sosny, tawuły, ogniki, budleje, trzmieliny, forsycje, cyprysiki, jałowce i inne 

przepiękne rośliny można było otrzymać na tarnogórskim Rynku. Sadzonki drzew              

i krzewów trafiły do tarnogórzan w zamian za makulaturę oraz baterie i zużyte 

telefony komórkowe. Wszystko to z okazji kolejnej edycji organizowanego przez 

Urząd Miejski Święta Drzewa. Jak co roku ogromna popularność akcji 

spowodowała, że w przeciągu dwóch godzin ponad 200 sadzonek znalazło nowych 

właścicieli. Tradycyjnie też wystąpiły dzieci z przedszkola nr 11 w Tarnowskich 

Górach.  

Fot. Tarnogórskie przedszkolaki 

Podczas Święta Drzewa po raz pierwszy zorganizowano konkurs z nagrodami. 

Laureaci odebrali upominki w siedzibie Urzędu Miejskiego. Podziękowania dla 

współorganizatorów Święta tj. Remondis Tarnowskie Góry Sp. z. o.o. i Fundacja 

Veolia Woda.  

 

 

 

 

Spalanie śmieci w domowym kotle — zwłaszcza starych ubrań, butów, opon i innych 

tworzyw sztucznych — sprawia, że w spalinach znajdują się wysoce trujące substan-

cje. Tak się składa, że wiele z nich (chlor, cyjanowodór, kwas solny, kwas siarkowy) 

jest nie tylko zabójczych dla ludzi (chlor i cyjanowodór stosowano jako gazy 

bojowe), ale bardzo chętnie przeżera blachę kotła i rozpuszcza komin, niszcząc 

zaprawę. 

Nawet rekreacyjne spalanie odpadów powoduje dużo szybszą konieczność wymiany 

kotła i naprawy komina. Koszty idą tutaj w tysiące złotych i na pewno przewyższą 

oszczędności na normalnym opale. Ale pojedyncze kalosze wrzucone raz na miesiąc 

też zrobią swoje. Wystarczą symboliczne ilości kwasu solnego czy siarkowego, które 

osiądą w chłodnym miejscu kotła i będą podgryzać blachę miesiącami. Skutki widać 

najczęściej dopiero wtedy, gdy kocioł nadaje się już na złom¹. 

     

1. Wykorzystano materiały ze strony: www.czysteogrzewanie.pl. 



 


