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Pani
Barbara Oliwiecka
Radna Klubu Koalicji Obywatelskiej
w Radzie Miasta Kalisza

Odpowiadając na zapytanie Pani Radnej z dnia 27.03.2019r. w sprawie czujników
jakości powietrza informuję,  że w wyniku rozmów z firmą, która zgłosiła się do Urzędu
Miasta  Kalisza  ze  stosowną  ofertą wyposażenia  miasta  w  zespół  czujników  jakości
powietrza, pilotażowo zamontowano jeden tego typu czujnik w samym centrum Kalisza,
na jednym z okien Ratusza. 

Miasto nie poniosło żadnych kosztów związanych z zakupem, montażem i obsługą
tego  urządzenia.  Aktualnie  testujemy  i  sprawdzamy  zamontowany  czujnik.  Poznajemy
opinie  o  tego  typu  działaniach  Miasta.  Jesteśmy  na  etapie  rozeznania  rynku  w  tym
zakresie, a decyzja o tym czy zakupimy i zamontujemy większą liczbę czujników jeszcze
nie zapadła. 

W czasie przeprowadzonych dotąd rozmów, reprezentanci firmy, która zgłosiła się
do  Miasta,  zaproponowali  bezpłatny  pilotaż  na  okres  6  m-cy,  w  liczbie  od  12  do  19
czujników rozmieszczonych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Kalisza. Jak
wynika  z  przekazanych  informacji,  nie  ma  potrzeby  montowania  czujników  w  każdej
kaliskiej szkole, gdyż jeden produkt swoim zasięgiem obejmuje przestrzeń od 2 do 5 km2

wokół miejsca zamontowania. Dane przesyłane są na serwery Airly, następnie dodawane
na platformę, gdzie prezentowane są na żywo i każdy mieszkaniec Kalisza może sprawdzić
jakim powietrzem oddycha w konkretnej  lokalizacji.  Dane z zamontowanych czujników
udostępnione mogą być na internetowej stronie miasta Kalisza. Ponadto na urządzeniu
przenośnym z dostępem do internetu można zainstalować aplikację mobilną i na bieżąco
monitorować stan powietrza. 



Działania  edukacyjne to  jednak  coś  więcej  niż  tylko  montaż  samych  czujników
i  mierzenie  stanu  powietrza.  Przede  wszystkim  należy  zwiększyć  świadomość  wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie akcji społecznych, które mają na celu
zwrócenie  uwagi  mieszkańców  na  przyczynę  złego  stanu  powietrza  oraz  poszerzenie
wiedzy o zjawisku smogu i o jego szkodliwości dla zdrowia człowieka. Działania takie były
już prowadzone i skierowane zostały zarówno do Rad Osiedlowych i Sołeckich, jak i do
naszych najmłodszych mieszkańców miasta. Będą one kontynuowane w bieżącym roku.

Podsumowując,  zapewniam  Panią  Radną  o  moim  wielkim  zaangażowaniu
w sprawy czystości powietrza w naszym mieście. Mam nadzieję, iż świadomość naszych
mieszkańców będzie rosnąć w omawianym zakresie z każdym dniem.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
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Mateusz Podsadny
Wiceprezydent Miasta Kalisza




