


Temat szczegółowy :  Zapylenie  w Hajnówce spowodowane spalaniem węgla 

kamiennego i działania zmierzające do poprawy stanu powietrza .

Plan prezentacji,

1. Uwarunkowania położenia Hajnówki (s. 3-4)

2. Rodzaje pyłów zawieszonych (s. 5)

3. Wpływ pyłów na zdrowie człowieka (s. 6-8)

4. Wpływ pyłów na środowisko (s. 9)

5. Analiza problemu zapylenia powietrza w Hajnówce spowodowanego spalaniem węgla   kamiennego 

(s. 10)

6. Diagnoza ankietowa sytuacji dotyczącej zapylenia powietrza w Hajnówce  (s. 11-12)

7. Przyczyny zapylenia powietrza w Hajnówce w opinii mieszkańców (s.13-17)

8. Poziom wiedzy mieszkańców o programach związanych z OZE (s. 18)

9. Wdrożone działania ograniczające ilość uwalnianych pyłów i ich wymierne efekty (s. 19-25)

10. Ocena działań ograniczających ilość uwalnianych pyłów w opinii mieszkańcow (s.26)

11. Promowane w mieście formy uzyskiwania energii cieplnej (s. 27-34)

12. Propozycje działań w kierunku poprawy stanu zapylenia powietrza w Hajnówce  (s. 35-39)

13. Źródła wykorzystane w prezentacji. (s. 40)



Rys.1 Położenie Hajnówki na mapie, sugeruje czyste 

powietrze …niestety jest to mylne uogólnienie. 

https://www.google.com/maps/place/Hajnówka/



Rys.2 Widok na Hajnówkę z drona. 
https://turystyka.wp.pl/puszcza-bialowieska-

unikat-w-skali-europejskiej-6043966818452097g
Rys.3 Wjazd do Hajnówki od strony Białowieży , droga przez 

Rezerwat  Krajobrazowy Władysława Szafera.

Fotografia własna- maj 2021r.

Hajnówka – Brama do Puszczy 

Działania poprawiające  czystość powietrza w mieście,  które bezpośrednio graniczy z najcenniejszym obiektem 

przyrodniczym Polski i Europy  powinny  być priorytetem …a jak jest faktycznie …  



http://laboratoria.net/pl/, Kleczkowski Piotr, 2020, Smog w Polsce, PWN, Warszawa

Pył definiuje się jako zbiór cząstek stałych, które wyrzucone do powietrza 

atmosferycznego pozostają w nim przez pewien czas. Ze względu na rozmiary cząstek 

wyróżnia się:

• Pył całkowity zawieszony (TSP)- zbiór wszystkich 

cząstek ciała stałego zawartych w powietrzu,

• Pył drobny (PM10)- zawiera cząstki o średnicy 

mniejszej niż 10μm,

• Pył bardzo drobny (PM2,5)- zawiera cząstki o średnicy 

mniejszej niż 2,5 μm,

• Pył submikronowy (PM1)- zawiera cząstki o średnicy 

mniejszej niż 1μm,

• Pył ultradrobny (PM0,1)- zawiera cząstki o średnicy 

mniejszej niż 0,1μm.

Rys. 4   https://infosmog.pl/

http://laboratoria.net/pl/


Rys. 7 Porównanie frakcji pyłów do średnicy włosa 

pozwala uzmysłowić sobie ich rzeczywiste 

mikroskopijne rozmiary. 

https://micronairblue.com/pl/drobny-pył
Rys. 9 Bukała W., Szczęch K., 2013

Rys. 8  Kleczkowski P., 2020

Wpływ pyłów na zdrowie człowieka



http://laboratoria.net/pl/, Kleczkowski Piotr, 2020, 

Smog w Polsce, PWN, Warszawa

Obecność pyłów w powietrzu 

wdychanym przez człowieka jest 

szkodliwa dla jego zdrowia. Pyły 

PM0,1 przenikają do układu 

krwionośnego poprzez który są
roznoszone po całym organizmie.

Do pyłów PM0,1 najintensywniej 

przylegają szkodliwe substancje takie 

jak wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA) do których 

należy m.in. rakotwórczy 

benzo(a)piren.

Rys. 5 https://micronairblue.com/pl/drobny-pył

http://laboratoria.net/pl/


http://laboratoria.net/pl/, Kleczkowski Piotr, 2020, Smog w Polsce, PWN, Warszawa

Rys. 6 Po lewej płuca osoby oddychającej czystym 

powietrzem, po prawej- narażonej na smog.

starspolska.wordpress.com

Wpływ pyłów na zdrowie człowieka

http://laboratoria.net/pl/


Pyły osiadające na liściach 

roślin przede wszystkim znacząco 

spowalniają proces fotosyntezy, 

utrudniają wymianę gazową przez 

aparaty szparkowe a w konsekwencji 

prowadzą do obniżenia przyrostu , 

podatności na choroby  i spadku tolerancji 

na zmiany  czynników  środowiska.

Podczas spalania węgla emitowane są
także duże ilości tlenków siarki i 

azotu,które wyrządzają znaczne

szkody szczególnie w lasach iglastych.

Drzewostan Puszczy Białowieskiej jest 

narażony na działanie pyłowych 

zanieczyszczeń powietrza. Rys. 10 Gradacja kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej-

zanieczyszczenie powietrza mogło się do niej  przyczynić. 

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/puszcza-

bialowieska



Rys. 11 Kleczkowski Piotr, 2020, Smog w Polsce, PWN, Warszawa

Mimo rozwoju technologii produkcji ciepła 

oraz szerokiej dostępności projektów mających 

na celu wymianę źródeł ciepła na bardziej 

sprzyjające środowisku, w Polsce z powodu 

spalania węgla kamiennego wciąż jesteśmy 

świadkami kilkunastokrotnego przekraczania 

norm zanieczyszczeń powietrza.



Diagnoza sytuacji dotyczącej zapylenia powietrza w Hajnówce

Wniosek: W ocenie mieszkańców w Hajnówce występuje istotny problem zapylenia 

powietrza.

Rys. 12 Wykres przedstawiający wyniki ankiety.



Uwaga-Norma stężenia pyłów PM2,5 została przekroczona 8-krotnie. Temperatura 

wynosiła 3°C- jakie więc były stężenia zanieczyszczeń gdy osiągała -20°C ?

Rys. 13 Zrzut ekranu ze strony airly.org przedstawiający jakość powietrza 27.04.2021r. o godzinie 23.



Ponad połowa ankietowanych za 

głównego sprawcę
zanieczyszczenia powietrza w 

Hajnówce wskazuje  zakład 

Grand-Activated (dawny 

Gryfskand) produkujący węgle 

aktywne.

Mieszkańcy okolic zakładu 

mówią o tak złym stanie 

powietrza w niektóre dni że nie 

mogą swobodnie oddychać-
potwierdza to szczególnie 

widoczny pył osiadły na oknach i 

elewacjach budynków.

Przyczyny zapylenia powietrza w Hajnówce w opinii mieszkańców.

Rys.14 Wykres przedstawiający wyniki ankiety.

Wniosek: W opinii mieszkańców głównymi źródłami 

zapylenia powietrza w Hajnówce jest zakład Grand-

Activated oraz domy jednorodzinne.



Rys. 15 Zakład Grand-Activated od ul.Białostockiej. 

Fotografia własna- maj 2021r. 

Zakład nie wygląda na taki, który może szczycić się
„zielona produkcją” i taki symbol na stronie zakładu  to 

znak bezsilności  mieszkańców 

Wniosek z ankiet- Grand-Activated, główym emitorem pyłów w Hajnówce. 



Rys. 16 Widok na zakład Grand-activated od ulicy 

Poddolnej.Fotografia własna- kwiecień 2021r.

Rys. 17 Ogrodzenie zabrudzone pyłami- znajduje 

się ono idealnie naprzeciwko fabryki.

Fotografia własna- maj 2021r.

Grand-Activated jednym z główych emitorem pyłów w Hajnówce



Rys. 18 Kocioł w jednym z domów przy ul. Górnej-

fotografia własna kwiecień 2021r.

Niestety typ kotła o górnym spalaniu jak na 

fotografii obok wciąż jest w moim mieście 

częstym widokiem. Gmina Miejska Hajnówka 

nie posiada szczegółowych    danych o ilości 

pieców  typu ,,śmieciuch'' w którym można 

spalać prawie wszystko. To stanowi główny 

powód braku wymiany.

Piece o spalaniu górnym są bardzo mało 

wydajne, a także emitują dużo więcej pyłów w 

porównaniu z piecami o spalaniu dolnym-

spowodowane jest to mniejszą temperaturą
panującą we wnętrzu kotła.

Kotły ogrzewające hajnowskie domy- dominują „śmieciuchy”

W Polsce spalenie 1 kg węgla w piecach przydomowych powoduje emisję od 37 do 283g pyłu (całkowity pył
zawieszony) oraz od 4 do 39g dwutlenku siarki (SO2) !



Rys. 19 Budowa kotła o dolnym spalaniu

https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-

piecu/jak-palic-w-kotle-dolnego-spalania/

Kocioł dolnego spalania to taki, w którym jedyny 

wylot spalin z komory zasypowej znajduje się na dole, 

przy samym ruszcie. Dzięki elementom 

zakreskowanym na czerwono i niebiesko spaliny  

nagrzewają się do temperatury nawet 1200°C i ulegają 

dopaleniu.

W kotle górnego spalania spaliny swobodnie 

wydostają do komina nie osiągając temperatury 

pozwalającej na wypalenie cząstek zawartych 

w spalinach. Wynika z tego, że kotły spalania dolnego 

są dużo bardziej przyjazne środowisku niż kotły 

spalania górnego- te pierwsze spalają też nawet o 50% 

mniej paliwa, są też więc bardziej przyjazne dla 

domowego budżetu.

Kotły w hajnowskich domach- wymiana na kotły dolnego spalania.

Działanie- W Hajnówce w ciągu ostatnich 3 lat wymieniono 65 kotłów o górnym 

spalaniu na kotły dolnego spalania.



Wnioski:

• Mieszkańcy wiedzą o możliwości 

uzyskania dofinansowania na montaż
instalacji OZE.

• Mieszkańcy są dobrze nastawieni do 

programów montażu instalacji OZE- 32% 

respondentów ma zamian z nich 

skorzystać, a 12% już z nich skorzystało.

• Aż 25% ankietowanych nie spełnia 

wymogów programów- Programy OZE 

nie są one dostępne dla wszystkich.

Rys. 20, 21 Wykresy przedstawiające wyniki ankiety

Poziom wiedzy mieszkańców o 

programach związanych z OZE



Rys. 22 https://rynekpierwotny.pl



Rys. 23 Budynek II LO z DNJB w Hajnówce po 

termomodernizacji. Fotografia własna- maj 2021r.

Działania ograniczające ilość uwalnianych pyłów



W ciepłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce przy ulicy Małej w 

latach 2016-2018 wymieniono stare odpylacze na nowoczesne, o dużej wydajności . W tym 

roku planowane są kolejne modernizacje instalacji odpylających.

Rys. 24 Odpylacze z serii NGK w ciepłowni PEC. Fotografia własna kwiecień 2021r.

Działania ograniczające ilość uwalnianych pyłów- modernizacje 



Rys. 25 Drobny pył uzyskany z odpylaczy w czasie około 

doby ich pracy. Fotografia własna- kwiecień 2021r.
Rys. 26 Szczegóły budowy odpylacza. Fotografia 

własna- kwiecień 2021r.

Działania ograniczające ilość uwalnianych pyłów – efekt modernizacji 

Wymiana  odpylaczy w PEC Hajnówka obniżyła emisję pyłów o 90% !



Pod koniec 2019 roku w 

Hajnówce powołano Powiatowe 

Centrum Energii Odnawialnej. 

Pracownicy CEO pomagają
mieszkańcom w wypełnianiu 

wniosków o dofinansowanie z 

projektów dotyczących OZE. 

Można też zasięgnąć porad 

dotyczących energii odnawialnej   

oraz  zapoznać się z aktualną
ofertą firm działających w branży 

OZE.

Dotychczas skonsultowano około 

1230 osób.Rys. 27   https://centrumenergii.com

Działania ograniczające ilość uwalnianych pyłów- stworzenie CEO 



Jak wynika z konsultacji z pracownikami CEO- mieszkańcy Hajnówki są bardzo 

zainteresowani  wprowadzaniem zmian OZE. Podczas wszystkich z moich wizyt w biurze 

musiałem czekać w kolejce, a nastawienie ludzi było naprawdę pozytywne. Tylko w tym 

roku Centrum pomogło w złożeniu 23 wniosków o dofinansowania. 

Rys.29 Pracownicy CEO podczas pracy. Zgoda 

na udostępnienie wizerunków została 

wyrażona. Fotografia własna- maj 2021r.

Rys. 28 Przykłady źródeł finansowania z których można skorzystać
przy pomocy CEO.

Działania popularyzujące odnawialne źródła energii – CEO.



Rys. 30, 31, 32 Fragmenty ulotek informacyjnych dostępnych w Centrum Energii Odnawialnej.

Link do strony internetowej- https://centrumenergii.com

Działania popularyzujące odnawialne źródła energii – CEO

https://centrumenergii.com


Ocena mieszkańców na temat działań ograniczających ilość
uwalnianych pyłów

Zdaniem ankietowanych 

jakość powietrza w ciągu 

ostatnich lat nie poprawiła się-

60% uważa że nic się nie 

zmieniło, a 22% respondentów 

negatywnie ocenia 

dotychczasowe zmiany . 

Pomimo wielu działań, stan 

powietrza w Hajnówce jest nadal 

uciążliwy dla mieszkańców.
Rys. 33 Wykres przedstawiający wyniki ankiety.

Wniosek: Mieszkańcy Hajnówki oczekują bardziej efektywnych działań w zakresie 

zmniejszania zapylenia powietrza.



Źródła ciepła w domach mieszkańców Hajnówki- kierunki zmian. 

Głównym źródłem ciepła w domach 

jednorodzinnych  jest nadal drewno i 

węgiel co świadczy pośrednio o 

dominacji starych pieców opałowych.

Argumenty do wymiany 

starych pieców  jak wygoda 

użytkowania napotykają na bariery 

finansowe szczególnie u starszych 

mieszkańców Hajnówki. 

Najczęściej wybieraną alternatywą dla 

spalania węgla kamiennego jest kocioł
na pellet- wynika to z 

podsumowania programu 

wymiany pieców oraz ankiety.
Rys. 34 Struktura źródeł ciepła wśród mieszkańców domów jednorodzinnych 

w Hajnówce – wyniki ankiet 



Ekwiwalent TOPP obejmuje 

emisję zanieczyszczeń takich jak 

tlenek węgla, tlenki azotu czy 

metan. 

Wartości ze słupka ,,Kurz" na 

wykresie przedstawiają ilość
wszystkich emitowanych pyłów. 

Największy udział w  zapyleniu i 

zanieczyszczeniu powietrza ma 

węgiel kamienny.

Ograniczenie spalania węgla 

bezpośrednio wpłynie na poprawę
jakości powietrza. 

Rys. 35 Wykres- Międzysamorządowy Plan energetyczny, zachowania

czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego

Działania w powiecie- Plan energetyczny zachowania czystości 

powietrza i ochrony klimatu



Porównanie kosztów 

produkcji ciepła z danych paliw 

wskazuje przyczynę niechęci 

mieszkańców do wymiany 

starego kotła- pellet jest wyraźnie 

droższy niż węgiel i drewno. 

Pompa ciepła opłacalna jest 

tylko z własną instalacją
fotowoltaiczną.

Mieszkańcy uzyskują
informacje w CEO i składają
wnioski o dofinansowanie wg. 

własnych potrzeb i możliwości
Rys.36 Wykres- Międzysamorządowy Plan energetyczny, zachowania

czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego. 

Działania w powiecie- Plan energetyczny zachowania czystości 

powietrza i ochrony klimatu



Rys.37 Kocioł na pellet. Fotografia własna maj 2021r.

Działania w Hajnówce – wymiana pieców na opalane pelletem

Kocioł na pellet z fotografii obok 

zainstalowany jest w zakładzie 

blacharsko- lakierniczym. Z relacji 

właściciela wynika, że takie 

rozwiązanie jest także atrakcyjne 

finansowo- przy większym 

zamówieniu cena za tonę pelletu

spada.

W opinii pracowników częściowo 

automatyczne   ogrzewanie zakładu 

podnosi także jakość pracy.

Z zebranych  danych wynika, że w 

Hajnówce w latach 2019-2021  

zainstalowano 23 nowe  piece na 

pellet i tylko 3 na węgiel kamienny. 



Istnieje także możliwość zamontowania 

palnika na pellet do kotła 5. klasy- takie 

rozwiązanie niesie wygodę użytkowania bez 

ponoszenia dużego kosztu wymiany całego kotła.

Z zebranych danych wynika, że takie 

rozwiązanie wprowadzono w 5 domach w 

Hajnówce.

Rys. 38 http://www.lincar.pl/pellet.htm

Rys. 39 Zdjęcie kotła 5 klasy z domontowanym 

palnikiem na pellet; https://eco-palnik.pl

Działania w Hajnówce –modernizacja pieców tradycyjnych



Rys. 40 Kocioł zasilany gazem płynnym; 

https://www.chemline.pl

Działania w Hajnówce – budowa sieci gazowniczej 2021.   



Ogrzewanie domu olejem opałowym jest 

rozwiązaniem porównywalnym cenowo do gazu 

płynnego, jednak olej opałowy wytwarza więcej 

zanieczyszczeń powietrza. 

Jest to najmniej popularny w Hajnówce  sposób 

ogrzewania  spośród wymienionych przeze mnie 

w tej pracy. 

Powodem wskazywanym przez mieszkańców 

oraz pracowników CEO  są wysokie  wymogi 

bezpieczeństwa dotyczące wymiarów i wentylacji 

pomieszczenia w którym składowany jest olej.

Z zebranych danych  wynika, że w latach 2019-2020 

zainstalowano 4 takie kotły w domach jednorodzinnych. Rys. 41 Kocioł na olej opałowy; JakBudowac.pl

Działania w Hajnówce – wykorzystanie oleju opałowego 



Rys. 42 Instalacja fotowoltaiczna na dachu domu przy 

ulicy Polnej. Fotografia własna

Działania w Hajnówce – instalacje fotowoltaiczne 

Projekty  dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych są obecnie najbardziej popularne wśród mieszkańców 

Hajnówki. Do 31.05 2021  trwa nabór wniosków  w ramach projektu "Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka 

na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych"

http://www.hajnowka.pl/aktualnosci/produkcja-zielonej-energii-w-miescie-hajnowka-na-bazie-indywidualnych-instalacji


Rys. 43 EkoHajnówka- cześć informacyjna strony 

internetowej miasta 



Dobre skutki może dać samo uświadomienie ludziom 

skutków zdrowotnych zanieczyszczonego powietrza. Ilość
materiałów edukacyjnych jest nadal niewystarczająca i nie 

docierają do wszystkich mieszkańców Hajnówki.  

Materiały edukacyjne rozmieszczone w strategicznych 

miejscach typu urzędy, szpitale, ośrodki sportowe czy 

sklepy z pewnością dotarłyby do szerszej grupy 

mieszkańców. 

. 

Na stronie fb II LO z DNJB w Hajnówce został uruchomiony cykl 

edukacyjny  – Czyste powietrze w Hajnówce.  

Rys. 44 otwartyplan.org/

Propozycje działań zmierzających do poprawy stanu zapylenia 

powietrza w Hajnówce - edukacja 



Rys. 45 Budowa kotła zgazowującego MPM DS., 

mpm-kotly.pl

Propozycje działań zmierzających do poprawy stanu zapylenia 

powietrza w Hajnówce - popularyzacja nowych rozwiązań. 

Informacje  dotyczące adaptacji pieców zostały 

opracowane  i umieszczone   na stronie fb II LO z 

DNJB w cyklu informacyjnym   - Czyste powietrze w 

Hajnówce. 



Rys. 46  https://czysteogrzewanie.pl/

Propozycje działań zmierzających do poprawy stanu zapylenia 

powietrza w Hajnówce - popularyzacja nowych rozwiązań. 

https://www.youtube.com/watch?v=jtQ2SeqWeHk


Rys. 47 Ułatwienia w programie 

Czyste Powietrze; www.wfos.pl

Propozycje działań zmierzających do poprawy stanu zapylenia 

powietrza w Hajnówce - popularyzacja  programów dofinasowań. 




