
O powietrze dbasz, 
żyjesz długi czas ! 

Jak zapobiec zanieczyszczeniom 
naszego środowiska ? 



Z analiz przeprowadzonych na potrzeby przygotowania Programu ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego, wynika ,iż obszar Nowego Sącza 
jest miejscem gdzie są  przekroczone limity  dopuszczalnej zawartości : pyłu 
PM10 , pyłu PM2,5 oraz benzopirenu . Wszystkie te substancje mają bardzo 

zły wpływ na zdrowie , szczególnie  kobiet w ciąży, dzieci ,osób starszych 
oraz chorych na astmę i choroby alergiczne skóry . 

 

 



Największym problemem Nowego Sącza jest zanieczyszczenie powietrza . Niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z tego , ze spacerując sądeckimi ulicami do ich dróg oddechowych 
dostaje się wiele szkodliwych substancji . Głównym powodem zanieczyszczenia 
powietrza w Nowym Sączu jest opalanie w piecach nieodpowiednim paliwem . Niektórzy 
z mieszkaoców w domowych piecach palą śmieciami . Często nie zdają sobie sprawy z 
tego , iż zatruwają siebie i swoich bliskich metalami ciężkimi, trującym tlenkiem węgla 
oraz tlenkiem azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. W dymie 
znajduje się dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny. 
Aby chronid powietrze którym oddychamy musimy zaprzestad spalania śmieci . 

 



Od niedawna w naszym mieście realizowany jest program KAWKA. Jego celem jest dofinansowanie 
wymiany starych pieców węglowych na instalacje bardziej przyjazne środowisku i mieszkaocom.  Dzięki 
wymianie starych pieców węglowych na piece gazowe obniżymy stężenie szkodliwych substancji w 
powietrzu . Piece gazowe są  taosze w eksploatacji od swoich węglowych odpowiedników . Warto też 
wiedzied ,że : 

1 stary kocioł węglowy emituje tyle pyłu co: 

-2 nowoczesne kotły węglowe                                                                                                                                              
-109 kotłów olejowych                                                                                                                                                        
-800 kotłów gazowych 

1 stary kocioł węglowy emituje tyle benzopirenu co: 

-2 nowoczesne kotły węglowe                                                                                                                                        
-10 kotłów olejowych                                                                                                                                                        
-400 000 kotłów gazowych 

 

 





 

 



Jeżeli nie mamy możliwości zasadzenia drzewa w pobliżu naszego domu możemy 
pomyśled o zakupie roślin doniczkowych . Niewiele osób zdaje sobie sprawę , że te zielone 
akcenty są bardzo efektywnymi filtrami powietrza . Rośliny które w najskuteczniej 
oczyszczają powietrze to : nefrolepis, długosz , złocieo, gerbera , chamedora ,bluszcz , 
dawalia i paprotka  . Oprócz funkcji filtracyjnych ,  rośliny te cieszą oko domowników. 

 

 

 

 

 



 





Dzięki niewielkim zmianom możemy znacznie 
poprawid stan środowiska w naszym mieście . 

Pamiętajmy , że od naszych działao zależy 
przyszłośd kolejnych pokoleo Sądeczan !!! 

 




