
System codziennego informowania 
placówek oświatowych 

o jakości powietrza w Bielsku-Białej 



Plansza informująca o jakości powietrza w Bielsku-Białej 
dla placówek oświatowych 

W plansze zostały wyposażone 
placówki oświatowe w Bielsku-Białej: 
  żłobki 
  przedszkola 
  szkoły 
  domy kultury 
  biblioteki 
  siedziba MZO 
  budynki Urzędu Miejskiego 
 
Każda z placówek otrzymała: 
• 1 egzemplarz planszy informacyjnej oraz 
• 2 komplety „buziek informacyjnych” wraz 
z zaczepkami mocującymi w celu 
umieszczania na planszy (1 raz dziennie).  
W sezonie grzewczym każda placówka 
otrzymuje w godzinach 
przedpołudniowych komunikat z Urzędu 
Miejskiego: Wydziału Ochrony Środowiska i 
Energii o obecnym stanie jakości powietrza 
i korzystając z buziek umieszcza taka 
informację na planszy 



Bezpłatna aplikacja mobilna na smatfony   
„Jakość powietrza w Polsce” 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.evertop.jakoscpowietrzawpolsce 
 

Wyniki pomiarów podawane są             

w postaci indeksu - 

sześciostopniowej skali                  

(od „bardzo dobrego” do „bardzo 

złego”), odnoszącej się do 

potencjalnego wpływu 

zanieczyszczeń na zdrowie. 

 

Aplikacja jest oficjalną aplikacją 

Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. 

 

 

Zapraszamy placówki oświatowe 

do pobrania aplikacji i korzystania 

z informacji podawanych przez 

program. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.evertop.jakoscpowietrzawpolsce


Aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce”  
– widok na smartfonie 

Dane o jakości 
powietrza  
aktualizowane są 
co godzinę na 
podstawie danych 
rejestrowanych ze 
stacji pomiarowych 
PMŚ 
(Państwowego 
Monitoringu 
Środowiska) 



System codziennego informowania placówek oświatowych 
o jakości powietrza w Bielsku-Białej 

- wykorzystanie plansz informujących 

https://um.bielsko.pl/strona-3829-komunikaty_ekologiczne.html 
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Rozbudowa monitoringu jakości powietrza na terenie 

miasta Bielska-Białej 

 Czujniki jakości powietrza SYNGEOS 

W listopadzie zakończono prace nad rozbudową systemu monitoringu jakości powietrza 
SYNGEOS. 10 stacjonarnych czujników jakości powietrza zamontowano na budynkach placówek 
oświatowych w następujących lokalizacjach: 

   Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Lipnicka 226 
 Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Karpacka 150 
 Szkoła Podstawowa nr 24, ul Żywiecka 239 
 Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Pocztowa 28 
 Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7 
 Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Wyzwolenia 343 
 Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Czereśniowa 20 
 Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Zapłocie Duże 1 
 Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Cieszyńska 393 
 Liceum nr III im. Stefana Żeromskiego, ul. Bohaterów Warszawy 20 
 



Gdzie mogę sprawdzić informacje o jakości powietrza? 
 

Strona internetowa: https://panel.syngeos.pl 



Aplikacja mobilna –  SYNGEOS Nasze powietrze - należy pobrać ze „sklepy play” 



Rozbudowa monitoringu jakości powietrza na terenie 
miasta Bielska-Białej 

Eko-Słupki AirSensor 

Trwają prace nad instalacją urządzeń do pomiaru i sygnalizowanaia jakości powietrza typu Eko-
Słupek AirSensor. Docelowo planuje się instalację ok. 25 takich urządzeń na terenie miasta 
Bielska-Białej. 

Lokalizacje Eko-Słupków: 

 pl. Ratuszowy 
 pl. Bolesława Chrobrego 
 Park Juliusza Słowackiego 
 Szpital Miejski przy ul. S. Wyspiańskiego 
 ZIAD 
 Szyndzielnia 
 Domy Kultury w Kamienicy, Lipniku, Starym Bielsku 
 Bulwary Straceńskie 
 Os. Beskidzkie 
 Błonia 
 
 


