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Jakość powietrza do sprawdzenia na bieżąco
Gdzie sprawdzić jakość powietrza w Zabrzu? Jedną z internetowych stron, które na bieżąco podają aktualne dane jest
System Prognoz Jakości Powietrza, prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

I

nternetowy adres Systemu Prognoz Jakości Powietrza to www.
spjp.katowice.wios.gov.pl. Warto,
szczególnie teraz w sezonie grzewczym, sprawdzać stan powietrza.
Bo jeśli jego jakość określana jest
jako „bardzo zła”, to ma to negatywny wpływ na nasze zdrowie. W tych dniach osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać
przebywania na wolnym powietrzu.
Pozostali ograniczyć przebywanie

Województwo śląskie
podzielone jest na obszary,
dla których raz na 24 godziny,
tworzona jest prognoza
średniego dobowego
wskaźnika jakości powietrza.
na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się
w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie
oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym – czy-

Prognoza Jakości Powietrza ze strony www.spjp.katowice.wios.gov.pl.
tamy w informacji zdrowotnej i zalecanych działaniach, w przypadku
wystąpienia wskaźnika jakości powietrza, określanego jako „bardzo
zły”, które publikuje na swojej stronie www.spjp.katowice.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach.
Na tej internetowej stronie zamieszczona jest kolorowa mapa
województwa z informacją o jakości powietrza. Nasz region podzie-

lony jest na obszary, dla których,
co ważne raz na 24 godziny, tworzona jest prognoza średniego dobowego wskaźnika jakości powietrza.
Ta prognoza powstaje na podstawie
sześciu wskaźników cząstkowych,

dla następujących zanieczyszczeń
powietrza: pyłu zawieszonego
PM10, pyłu zawieszonego PM2,5,
ozonu O3, dwutlenku azotu NO2,
dwutlenku siarki SO2 i tlenku węgla
CO. Z mapy można odczytać prognozę jakości powietrza na bieżący oraz
na kolejny dzień. Aktualizowana jest
zawsze około godz. 11. Obok publikujemy zdjęcie z prognozą stanu
powietrza, która wczoraj (21 listopada) ukazała się na stronie www.
spjp.katowice.wios.gov.pl
Zabrze na tej mapie znajduje się
w obszarze centralnym prognozy pogody. I co ważne, w naszym mieście
działa stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Jest zlokalizowana przy ul. Marii Skłodowskiej
– Curie 34. Tu prócz sześciu wyżej
wymienionych wskaźników zanieczyszczeń bada się też stężenie benzo(a)piranu i tlenków azotu.
Ci, którzy wolą przeglądać mapy jakości powietrza na bieżąco,
we własnym telefonie, mogą zainstalować aplikację mobilną „Jakość
powietrza w Polsce” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Można ją ściągnąć m.in. ze strony
www.spjp.katowice.wios.gov.pl.
/KW/

FOTOGRAFICZNA ZABAWA W HARMONII Z NATURĄ

Barwy jesieni w obiektywie
Piękno jesiennego krajobrazu, ciekawostki z natury o tej porze roku,
ujęcia z życia zwierząt. Takie zadanie postawiliśmy naszym czytelnikom,
zachęcając do udziału w naszej fotograficznej zabawie, zatytułowanej
„Barwy jesieni w obiektywie”.

J

edno ze zdjęć, z kolorowym
widokiem na park, przysłała
nam pani Agata. Kolejne nadesłała pani Monika i zatytułowała
„Jesienne plony”. „Hubę” zauważyła i utrwaliła na fotografii pani Mariola. Natomiast jesienne
kolory na liściach przydomowego krzewu ozdobnego utrwalił
pan Michał.
Dla autorów czterech opublikowanych obok zdjęć mamy drobne
upominki. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do naszej redakcji,
z dowodem tożsamości i bieżącym
wydaniem Nowin Zabrzańskich.
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