
JAK PRAWIDŁOWO 
PALIĆ W PIECU?

Większość z nas zna tylko jeden, po-
wszechnie stosowany sposób pale-
nia – rozpalanie od dołu. Rozpalasz 
nieduże ognisko, po czym na wierzch 
dorzucasz kolejne porcje opału. Po 
każdym takim dołożeniu powstaje 
mnóstwo gęstego, czarnego, duszące-
go dymu i sadzy, tym więcej, im więk-
szą porcję dorzucisz naraz. Oczywiście 
najwygodniej jest napchać tyle, ile się 
zmieści, a potem przydusić dopływ 
powietrza, żeby dłużej się tliło.

Co jest nie tak w „tradycyjnym” sposobie palenia?

• opał „idzie jak woda”, bo co najmniej 1/3 paliwa przy 
tym sposobie palenia tra� a do komina,

• sąsiedzi mają słuszne pretensje, ich nie obchodzi, że 
nie umiesz inaczej palić,

• z komina i z kotła leje się smoła i lada tydzień komin 
zatka się całkowicie, żaden kominiarz nie podejmie się 
jego czyszczenia, bo będzie się tak zatykał cyklicznie 
póki nie przestaniesz kisić paliwa zamiast je spalać.

Czy wiesz, że...

Stary sposób na spalanie 
węgla i drewna bez dymu 
to rozpalanie od góry. Jest 
to najczystsza i najefek-
towniejsza alternatywa 
dla tradycyjnego sposobu 
palenia.

ROZPALAJ OD GÓRY, ZLIKWIDUJESZ CZARNE CHMURY!

Rozpalanie „od dołu”
w najgorszym możliwym wykonaniu



NIE MA 
ZGODY

NA PALENIE 
ŚMIECI

PALENIE ŚMIECI SZKODZI TWOJEMU
ZDROWIU I ZDROWIU TWOICH

NAJBLIŻSZYCH, ZANIECZYSZCZA
 ŚRODOWISKO, W KTÓRYM MIESZKASZ !!!

Podczas palenia śmieci do środowiska uwalnia 
się wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób 
niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci. Substancje te kumulują się w organizmie 
uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i na pewno dadzą o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych.

Rozpalanie od góry, to przeniesienie warstwy żaru z dołu na górę paleniska. Budowa kotła nie 
zmienia się, powietrze nadal płynie spod rusztu ku górze. Żar pomału schodzi ku dołowi, a dym 
wydostający się z warstwy zimnego jeszcze opału musi przejść przez żar, gdzie ulega praktycznie 
całkowitemu spalaniu. Do komina lecą niemal przezroczyste spaliny, a w miejsce dymu powstaje 
więcej ciepła.

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi 
mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa tra�  do sądu.

ZAPAMIĘTAJ!!!

Jak palić w piecu Rozpalanie „od góry”
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