




     NOWY SĄCZ jest SZÓSTYM miastem w 
Europie pod względem zanieczyszczonego 
powietrza.  



     PYŁ ZAWIESZONY PM10 

     W październiku dopuszczalna norma 
(50µg/m3) została przekroczona 
sześciokrotnie. W ubiegłym roku kilkanaście 
razy odnotowano poziom alarmowy (200 
µg/m3).  

     



 • Metale ciężkie  - TOKSYCZNE dla człowieka i 
środowiska 

 

 • Dioksyny – RAKOTWÓRCZY ! 

 

 • Węglowodory aromatyczne – TOKSYCZNE  





56% 

44% 

Czy jest Pan/Pani świadomy/a problemu 
zanieczyszczenia powietrza ? 

 

1.Jestem świadomy/a 2.Nie jestem świadomy/a 



73% 

9% 

18% 

Czy uważa Pan/Pani że miasto jest w stanie zaradzić  
temu problemowi? 

 

1. Tak 2. Nie 3. Trudno powiedzieć 



3. Czy zwraca Pan/Pani uwagę na czynności mogące 
zatruwać powietrze? 

 Tak 

Nie 

Czasami 



30% 

60% 

10% 

Czy posiada Pan/Pani filtr na kominie 

1. tak 2. nie 3. nie wiem 



1. Sądeczanie nie chcą oddychać 
zanieczyszczonym powietrzem ale nie stać 

ich na wymianę pieców czy zakładanie 
filtrów.  

2. Niektórzy z przechodniów nie zdawali sobie 
sprawy z zanieczyszczenia inni nie wiedzieli 

jak temu zapobiec. 

3. Wielu z nich nie zdawało sobie sprawy, że 
własnymi działaniami np.: to czym palą w 
piecach, mają wpływ na zanieczyszczenie 

powietrza. 

 



    

Kampania edukacyjna mieszkańców 
Nowego Sącza  

 

 W jaki sposób mogę zapobiegać 
zanieczyszczaniu powietrza chroniąc 

tym swoje zdrowie i życie? 
 



 Kampania reklamowa w lokalnej telewizji 

 Spot reklamowy w lokalnym radiu 

 Plakaty 

 Ulotki 

 Bilbordy  

 Edukacja w szkołach  

 Wolontariusze na ulicach 

  Reklama w internecie 

 Zwolnienie z opłaty parkingowej samochodów 
z napędem ekologicznym 



    Emitowana z lokalnej telewizji: 

1. Regionalna Telewizja Kablowa w Nowym 
Sączu – RTK 

2. Nasza Telewizja Sądecka S.C. 

3. Sądecka Telewizja Internetowa 

 



     Emitowany w lokalnych rozgłośniach: 

1. Polskie Radio Kraków - studio Nowy Sącz 

2. Radio RMF MAXXX Nowy Sącz 

3. Radio RDN Małopolska 

4. Radio ESKA Nowy Sącz 

5. Radio Złote Przeboje 

6. Radio Promyczek –  

Internetowe radio dla dzieci 

 



    Plakaty w 
najbardziej 
uczęszczanych 
częściach 
miasta.  



Ulotka będzie zawierać: 

- statystyki  emisji zanieczyszczeń  

- tanie sposoby ich zapobiegania 

- hasła reklamowe. 

 

W szkołach zostanie przeprowadzony 
konkurs na najlepszy projekt ulotki, który 
potem będzie wykorzystany w kampanii. 



     Poświęcenie jednej 
godziny wychowawczej 
w szkołach na edukację 
o problemie 
zanieczyszczenia 
powietrza oraz 
powodach i skutkach 
jego występowania a 
także jak ograniczać 
emisję szkodliwych 
substancji. 



    Wolontariusze 
ubrani w 
maseczki oraz 
koszulki z 
hasłami projektu 
chodzący po 
ulicach i 
rozdający ulotki.  



   W dobie XXI w. jest to niezbędna reklama 
np. na portalach społecznościowych 



    Specjalne uprawnienia dla osób 
przyłączających się do ochrony środowiska i 

zdrowia !!! Użytkownicy samochodów o 
napędzie ekologicznym nie musieliby płacić za 

parking w centrum miasta. 



 
 

 Dziękujemy  


