Apel „Dziecko to dziecko”
dotyczący zakupu oczyszczaczy dla niesamorządowych żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponad
podstawowych.
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Dziadkowie
Gmina Kraków planuje w tym roku kupić kilka tysięcy oczyszczaczy do samorządowych placówek na
kwotę 6 mln złotych. Uważam, że oczyszczacze zakupione przez miasto powinny również trafić do placówek
niesamorządowych, zarówno publicznych jak i innych. Dla mnie dziecko to jest dziecko. To nie ono ponosi
odpowiedzialność za smog, ale musi wdychać zatrute powietrze. Chciałbym namówić urząd miasta do
rozszerzenia programu na wszystkie placówki, tak aby do każdej sali wychowawczej czy lekcyjnej trafił za
darmo oczyszczacz najwyższej jakości. Jego koszt, na podstawie moich doświadczeń, powinien wynosić ok.
2000 zł. Do tego trzeba również zapewnić darmową dostawę filtrów przez najbliższe 5 lat.
Zapraszam Państwa (dyrektorów, nauczycieli, rodziców, dziadków) na spotkanie w tej sprawie w 25
kwietnia (środa) o godz 13.00 do Sali Portretowej Urządu Miasta Krakowa , Plac Wszystkich Świętych ¾ .
Przedstawię na nim moje propozycje zawarte w tzw 10 Zasadach, które pozwolą wybrać najlepsze rozwiązania.
Ze względu na małą pojemność sali (ok. 100 osób) zapraszam osoby z terenów dzielnicy I Stare Miasto, II
Grzegórzki i III Prądnik Czerwony, gdyż inaczej będzie panował tłok i ścisk. Nie będę oczywiście sprawdzał
dowodów, więc jeżeli przyjdą osoby z innych dzielnic, nikogo nie będę wyrzucał.
Uważam również, że placówki, które już kupiły oczyszczacze lub otrzymały w różny sposób (udało mi się
np. pozyskać w sumie ok. 50 oczyszczaczy, które zostały bezpłatnie przekazane różnym placówkom z terenu
całego Krakowa, część od firm, część jako dary od osób prywatnych, część zakupionych przeze mnie z diety
radnego miasta) również powinny uzyskać oczyszczacze w ilości odpowiadającej ilości sal, bez redukcji.
Dlaczego mamy karać przedszkola czy szkoły, które wystąpiły z inicjatywą i same pozyskały sprzęt? Darmowe
oczyszczacze od miasta trafią do sal lekcyjnych, gdyż na nich najczęściej przebywa, a obecne oczyszczacze mogą
trafić np. do jadalni.
Dzięki poprawce Klubu Prezydenckiego Przyjazny Kraków udało się zwiększyć początkową kwotę 2
mln na zakup oczyszczaczy do 6 mln zł. Ja uważam, że powinno to być minimum 12 mln zł. Oczyszczacze nie
rozwiążą problemu smogu i nadal powinniśmy likwidować piece węglowe, zapewniają jednak dzieciom
normalne czyste powietrze przez te kilka godzin dziennie. W 2019 roku wchodzi w życie zakaz palenia węglem,
ale cały czas będzie do nas napływać zatrute powietrze z gmin ościennych, które robią bardzo mało w kwestii
walki ze smogiem. Oczyszczacze będą zatem potrzebne przez wiele lat, moim zdaniem ok. 5, poza tym proszę
również pamiętać, że oczyszczacze będą służyć cały rok oczyszczając powietrze z patogenów, wirusów i bakterii.
W jednym z przedszkoli, które otrzymały ode mnie oczyszczacz, pani dyrektor opowiedziała mi anegdotę, że
teraz dzieci jak mają kaszleć czy kichać, to podbiegają do oczyszczacza, gdyż jest to dla nich zabawa. Zabawa
dla nich, ale dla rodzica korzyść, gdyż bakterie nie krążą w powietrzu, tylko wpadają do filtra, gdzie patogeny są
niszczone.
Państwa liczny udział jest kluczowy do przekonania urzędu, że warto rozszerzyć cały program na
wszystkie placówki. Skoro stać na budowanie pomników za wiele milionów złotych ( na ostatniej sesji, mimo
sprzeciwu kilku radnych, w tym moim, rada przeznaczyła 400 tysięcy złotych na budowę kolejnego,
siedemnastego pomnika w Krakowie), to musi też również stać nas na poprawę bezpieczeństwa naszych dzieci.
Zapraszam do udziału w spotkaniu, które potrwa ok. 1 h. Proszę o przekazanie informacji o spotkaniu
„drogą pantoflową”, elektroniczną, przez wpisy na fb czy też po prostu skserowanie tej ulotki i rozdanie
rodzicom. Jeżeli przyjdzie 10-20 osób, to temat umrze śmiercią naturalną. Jedynym sposobem przekonania
urzędu jest pokazanie zdjęcia ze spotkania, dowodzącego, że wiele osób się pojawiło w swoim wolnym czasie i
jakie znaczenie ma ten projekt dla nich.
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