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Sami też dbajmy o czystość powietrza!
Podczas międzynarodowej debaty nad kryzysem
klimatycznym w ramach COP24* padło wiele
ważnych słów. Jeśli nie ograniczymy wzrostu
temperatury na Ziemi – m.in. przez redukcję
emisji gazów cieplarnianych - skutki będą
katastrofalne.
Konsekwencje zmian klimatu już zaczynają być widoczne. Coraz częściej obserwujemy ekstremalne
zjawiska pogodowe, fale upałów, straty w rolnictwie, wymieranie gatunków czy podnoszenie się
poziomu oceanów. Organizacje ekologiczne alarmują – zagrożone jest życie nasze i naszych dzieci.
Głowy państw lepiej lub gorzej radzą sobie z kryzysem energetycznym, dlatego potrzebna jest
dyskusja na ten temat i świadome, konsekwentne działanie. Oczywistym rozwiązaniem jest
transformacja energetyczna, tj. odejście od paliw kopalnych i przejście na odnawialne źródła energii
(OZE). Na poziomie państw dążymy do gospodarki zeroemisyjnej, opartej na czystych i nowoczesnych
technologiach, ale równie ważne jest, by każdy z nas przyłączył się do ratowania naszej planety,
również poprzez zmianę swoich wzorców konsumpcji. Bowiem do wytworzenia wszelkich dóbr,
potrzebna jest energia. Oszczędzajmy więc ją w każdym domu, dla dobra nas wszystkich.
Pomimo międzynarodowych ustaleń w Paryżu w 2015 roku
o konieczności zmniejszenia zmian klimatu, emisje gazów
cieplarnianych wzrosły. Według ONZ musimy potroić wysiłki,
by spełnić cel minimum, tj. ograniczyć wzrost temperatury do 2
stopni Celsjusza. Według specjalnego raportu, który w październiku
br. opublikował Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC),
jeśli chcemy przyhamować globalne ocieplenie do 1,5 st. C, do
połowy wieku musimy wyzerować nasze emisje gazów
cieplarnianych.
Zanieczyszczenia powietrza są coraz bardziej dokuczliwe
i niebezpieczne. Doświadczamy tego sami. Wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii
Europejskiej, aż 33 znajduje się w Polsce! Dlatego edukacja ekologiczna jest szczególnie ważna
w naszym
kraju.
Musimy
wszyscy
dbać
o
jakość
powietrza
i odpowiedzialnie żyć. Ta odpowiedzialność dotyczy zarówno życia prywatnego, jak i działań firm.
Oznacza to niższą konsumpcję, w tym także energii, generowanie mniejszej liczby odpadów i ich
segregację, stosowanie odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym ograniczeniu emisji gazów
cieplarnianych, którymi karmi się tak niebezpieczny dla zdrowia smog.
Czystość powietrza jest jednym z ważniejszych wskaźników monitorowanych we współczesnym
świecie. Na terenie mazowieckiego hotelu Manor House SPA**** Pałac Odrowążów*****
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zainstalowano system mierzący jakość powietrza, który równocześnie analizuje poziom
zanieczyszczenia powietrza i smogu. Zamontowany w ogólnodostępnym dla Gości kompleksu
hotelowego w Chlewiskach miejscu sensor Airly zbiera i przetwarza informacje z obszaru o promieniu
1,5 km. Mierzy m.in.: temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne oraz stężenie
pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. Zaawansowane algorytmy umożliwiają również sprawdzanie
prognozy czystości powietrza na najbliższe 24 godziny.
Pomiary są widoczne na specjalnej mapie:
https://map.airly.eu/pl/, na bieżąco można też monitorować
jakość powietrza w Manor House SPA na stronie kompleksu.
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Czujniki Airly wskazują w czasie rzeczywistym jakość powietrza. Wskaźniki można odczytać
bezpośrednio przy wejściu do Pałacu Odrowążów lub online na stronie internetowej hotelu.
Sensor Airly przedstawia dane pomiarowe za pomocą diody, której kolor odpowiada aktualnemu
zanieczyszczeniu powietrza, zgodnie ze skalą CAQI
„Na szczęście Chlewiska są położone w regionie, w którym przez większość w roku cieszymy się
dobrym i bardzo dobrym powietrzem. Jest to szczególnie ważne ze względu na rodzaj prowadzonej
przez nas działalności. Odwiedzający kompleks hotelowy Manor House SPA, czy to podczas dłuższego
odpoczynku, czy weekendowego wypadu, mogą korzystać z czystego powietrza i prawdziwie
odpocząć od miejskiego pośpiechu i zgiełku w sprzyjającym zdrowiu klimacie. – mówi Grażyna Wrona,
Prezes Manor House i dodaje: „Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dbamy o środowisko
naturalne, segregujemy śmieci, zachęcamy też, by rzucać na posadzkę w łazience tylko ręczniki
wymagające prania. Jesteśmy przekonani, że warto podejmować takie formy edukacji, by zmienić
wzorce zachowań na bardziej ekologiczne. Zamontowaliśmy także system pomiaru jakości powietrza,
by nasi Goście wiedzieli jakim powietrzem będą
oddychać na urlopie. Coraz częściej od nich słyszymy,
że celowo uciekają z nękanych smogiem miast.
Niestety w wielu polskich metropoliach emisja pyłów
zawieszonych wielokrotnie przekracza dopuszczalne
normy. W Manor House SPA można na podstawie
odczytów czystości powietrza zdecydować o rodzaju
aktywności. Jeśli wskaźniki są zielone, zachęcamy do
spacerów po naszym przepięknym parku. Jeśli indeks
jakości powietrza jest umiarkowany, lepiej skorzystać
z oferty Biowitalnego SPA, bezchlorowego basenu,
Łaźni Rzymskich czy hotelowej restauracji ”.
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Zmiany klimatyczne dotycząc nas wszystkich, dlatego nie możemy zostawiać kwestii ekologii
wyłącznie rządzącym. Choć oczywiście każda inicjatywa danego państwa czy uzgodnione wspólne
działania, ustalenie pożądanych norm i dążenie do ich zachowania, są istotne. Kluczowa jest jednak
postawa każdego z nas, bowiem suma prywatnych decyzji może mieć większy wspływ na ochronę
środowiska naturalnego niż skutki uboczne przemysłu .
*COP24 (ang. Conferences of the Parties) - to kolejna Konferencja Stron Ramowej konwencji ONZ
w sprawie zmian klimatu. W 1992 roku państwa podpisały umowę, która zakładała dążenie
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i powodowanych przez nie globalnych zmian klimatu.
W Szczycie Klimatycznym w Katowicach wzięło udział ok. 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym
politycy, negocjatorzy, eksperci i dziennikarze, a także reprezentanci organizacji pozarządowych
oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.
Więcej informacji na: www.manorhouse.pl/monitoring-czystosci-powietrza.php

- Koniec –
Kontakt dla mediów: Biuro Prasowe Manor House SPA: Justyna Kurowska; tel.: 607 085 850; e-mail: justyna.kurowska@manorhouse.pl
Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i energią
Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów, klimatycznym,
czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera i Termach Zamkowych to enklawa spokoju i dobrej energii. To jedna najstarszych
rezydencji ziemiańskich w Polsce. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII w., jako jedyny Polak został wyróżniony posągiem na placu
przed Katedrą św. Piotra w Rzymie. Dziś w stylowych wnętrzach można zaznać prawdziwie królewskich snów, a urzekające piękno natury
i ponadczasowa elegancja arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Manor House SPA - hotel dla dorosłych, przyjazny
weganom i alergikom - to urokliwe miejsce dla ciała, duszy i umysłu. Można skorzystać tu z energetycznych zabiegów w Gabinetach
Bioodnowy z najlepszym od lat holistycznym SPA w kraju i Akademią Holistyczną Alchemia Zdrowia®, zrelaksować się w Łaźniach Rzymskich
oraz w pierwszym w Polsce bezchlorowym basenie z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego. Wspaniałym
dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej oraz autorska „Dieta Życia”. Kompleks
w Chlewiskach otoczony jest zabytkowym parkiem z pomnikami przyrody z energetycznym Ogrodem Medytacji i Witalną Wioską® SPA.
Jest to także Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.
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