
 

 

„Rozpoczynający się sezon grzewczy zapowiada powrót smogu w całym kraju pochodzący z 
tak zwanej „niskiej emisji”, czyli ogrzewania domów za pomocą węgla, drewna i innych paliw 

stałych, często w piecach niespełniających żadnych standardów emisji. Właściciele 
nieekologicznych „kopciuchów”, zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa 

mazowieckiego, mają na ich wymianę jeszcze trzy lata. Gmina Jabłonna już dziś, podejmuje 
działania, mające na celu ochronę dzieci, które są szczególnie narażone na oddychanie 

zanieczyszczonym powietrzem.” 

 

 



Tak Gmina Jabłonna zaczęła tegoroczną walkę ze smogiem realizując zakup oczyszczaczy 
powietrza do placówek szkolnych: 

Szkoły bez smogu! 

Data: 17.10.2019 r., godz. 15.18      

http://www.jablonna.pl/aktualnosci/535 

a rok wcześniej  

Przedszkola bez smogu 

Data: 03.10.2018 r., godz. 14.17     1050 

http://www.jablonna.pl/aktualnosci/141/ 

Dla mieszkańców Jabłonny to wielki krok naprzód i dowód na to, że warto dokładać wszelkich 

starań, aby zadbać o lepsze jutro naszych dzieci. To także dowód na to, że oddolne inicjatywy 

społeczne znajdują zrozumienie po stronie władz i mają z ich pomocą prawdziwą moc sprawczą. 

Rodzice Szkoły Podstawowej w Jabłonnie jednak na tym nie poprzestają, angażując wyspecjalizowane 

firmy do zbadania zanieczyszczeń powietrza przy użyciu bezzałogowej platformy latającej 

wyposażonej w wysokiej jakości system pomiaru zanieczyszczeń. Pozwoli to urzędnikom 

zatrudnionym do tego celu na efektywniejszy nadzór nad tematem „SMOG” oraz podjęcie działań 

kontrolnych w konkretnym obszarze.   

Na chwilę obecną jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w pomiarze zanieczyszczeń 

powietrza na terenie naszej gminy są stacjonarne czujniki Airly. Wykonują one pomiar ciągły 

zanieczyszczeń w miejscu instalacji, zaś dane są udostępniane w serwisie mapowym w czasie 

rzeczywistym. Zdecydowana większość czujników Airly mierzy jedynie stężenie pyłów zawieszonych 

(PM10, PM2.5, PM1.0) i choć w ofercie znajdują się czujniki dające możliwość pomiaru stężenia 

innych substancji (NO2, SO2, CO i O3) to jednak nie są często wykorzystywane, zaś ich rozmieszczenie 

jest bardzo rzadkie. Co więcej ze względu na stacjonarny charakter czujników niemożliwym jest 

dokładne określenie zasięgu obszaru zanieczyszczenia oraz źródeł emisji szkodliwych substancji. 

Proponowane do zastosowania w walce ze smogiem rozwiązanie to pomiar zanieczyszczenia 

na konkretnym, wybranym obszarze z wykorzystaniem bezzałogowego statku latającego. 

Wykorzystywany czujnik pozwala na wykonywanie pomiaru w trakcie lotu, co pewien interwał, z 

zapisem precyzyjnej lokalizacji pobranej próbki. Takie rozwiązanie pozwala na wykonanie dokładnej 

mapy przedstawiającej faktyczny zasięg zanieczyszczeń, co również może pozwolić na określenie 

źródła emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zastosowany system pomiaru zanieczyszczeń to 

najwyższej klasy urządzenie pomiarowe, którego wyniki zostały ocenione i zweryfikowane przez 

międzynarodowe instytuty. Oprócz badania stężenia pyłów zawieszonych (PM10, PM2.5, PM1.0) 

czujnik jednocześnie może być wyekwipowany w inne moduły odpowiadające za wykrycie substancji 

takich jak NO2, CO, SO2, CH4, HCL, H2S czy lotne związki organiczne.    

Pierwszym krokiem jakie został zrealizowany był nalot dronem w celu opracowania true orto- 

„prawdziwa ortofotomapa” (true ortho) czyli taka, która charakteryzuje się brakiem przesunięć 

radialnych w postaci pochylonych budynków czy „martwych pól” rozumianych jako obszary 

http://www.jablonna.pl/aktualnosci/535
http://www.jablonna.pl/aktualnosci/141/


przysłonięte przez pochylające się budynki. Rozmiar piksela terenowego to aż 2cm. Tak przygotowany 

produkt daje nie tylko możliwości interpretacyjne ale również pomiarowe w odniesieniu do 

Geodezyjnej Osnowy Państwowej ASG- EUPOS (Aktywna Sieć Stacji Referencyjnej, dzięki której 

można zwiększyć dokładność lokalizacji).  Dodatkowo ortofotomapy są idealnym materiałem na 

potrzeby zasilenia zbiorów danych w systemie informacji przestrzennej gminy, do planowania 

przestrzennego, na potrzeby Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Inwestycji, 

Rady Gminy i innych.  Dzięki  wysokorozdzielczemu zobrazowaniu w prosty sposób pozyskamy 

informację o źródłach emisji szkodliwych substancji do atmosfery, jak również zdobędziemy materiał 

do szczegółowych analiz przestrzennych z wykorzystaniem danych pochodzących z zasobów 

geodezyjnych lub gminnych, np. Pozwoli nam ocenić, które budynki są podłączone są do sieci 

gazowej, dla których lokalizacji wymieniono „kopciucha” i jakie rezultaty to daje….  

 

Pierwszy krok „true orto”_Jabłonna Dom Ogrodnika 

 

Prezentowany wyżej fragment z systemu informacji przestrzennej gminy Jabłonna 



 

Pierwszy krok „true orto”_Jabłonna Poczta 

 

 

Prezentowany wyżej fragment z systemu informacji przestrzennej gminy Jabłonna 

 



 

Możliwość przeprowadzenia analiz przestrzennych na wysokorozdzielczym opracowaniu „true orto” 

 

Możliwość przeprowadzenia analiz przestrzennych na wysokorozdzielczym opracowaniu „true orto” 

 

 Kolejnym krokiem, zaplanowanym w dalszej kampanii pomiarowej będzie sam pomiar 

zanieczyszczenia z wykorzystaniem wspomnianego wyżej bezzałogowego statku latającego. Nalot 

zostanie zrealizowany przy odpowiednich to tego warunkach atmosferycznych.  

Z wynikami pomiaru oraz z ostatecznym opracowaniem chętnie się z Państwem podzielimy, 

gdyż nie pozostajemy obojętni w temacie przyszłości naszych dzieci. 



Szczególne podziękowania składamy na ręce Dyrekcji Szkoły Podstawowa im. Armii 
Krajowej w Jabłonnie oraz  Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, a szczególnie dzieciom, które dały 
wyraźny akt wspierania tej inicjatywy.  

 

Przedszkole gminne Jabłonna w dniu nalotu 05.12.2019r. 

 

 

 

 



 

 

Szkoła podstawowa im. Armii Krajowej w  Jabłonnie w dniu nalotu 05.12.2019r. 

 

 



My jako rodzice wierzymy, iż takie rozwiązanie zagwarantuje podjęcie odpowiednich kroków 

przez Urząd Gminy oraz jeszcze bardziej podniesie świadomość lokalnej społeczności, jednak  

decydujące w sprawie są działania samej gminy Jabłonna, oraz samych urzędników gminnych. 

Wskazujemy zatem narzędzia i możliwości technologiczne.. z którymi sami musieliśmy się 

zapoznać. Jednocześnie informujemy, po zakończeniu testów chętnie je z Państwem omówimy. W 

naszej ocenie jest to technologia, która nie wiąże się z wydatkami rzędu ok. 200 000 PLN, jak 

oszacowaliście Państwo wstępnie, w skierowanej do nas odpowiedzi. 

Zadbajmy o siebie i swoich bliskich, pokażmy 

zaangażowanie i możliwości, być może inni pójdą naszymi 

śladami… 

 

Z poważaniem  

Rodzice 3D Szkoły Podstawowej  

Im. Armii Krajowej w Jabłonnie  

 


