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Parowozownia źródłem zanieczyszczenia powietrza w mieście?
Dyrektor nie zgadza się: - Używamy węgla najlepszej jakości
Wolsztyn
Mieszkaniec Wolsztyna twierdzi, że parowozy są źródłem zanieczyszczenia powietrza
w mieście. Jak twierdzi, lokomotywy budowano 100 lat temu, a wówczas nie przestrzegano żadnych norm. Nie zgadza
się z tym dyrektor parowozowni tłumacząc, że węgiel posiada
certyfikat jakości. W sprawie
wypowiedział się też komendant Straży Miejskiej.
Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) podkreśla, że zanieczyszczenie powietrza może negatywnie wpłynąć na zdrowie
człowieka, roślin i zwierząt oraz
na takie składowe środowiska
jak woda czy gleba. Źródła zanieczyszczenia powietrza w Polsce
różnią się w zależności m.in.
od pory roku. Nietrudno zauważyć, że problem nasila się w okresie grzewczym.

żają możliwość przeprowadzenia kontroli w parowozowni
przy użyciu drona.
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W Wolsztynie kontrole jakości powietrza trwają od początku
listopada. Prowadzone są przez
Straż Miejską z wykorzystaniem
drona, który wyposażony w specjalistyczne urządzenia pomiarowe, sprawdza skład chemiczny dymu wydobywającego
się z kominów. Jak na razie na 59
kontroli wystawiono dwa mandaty. Kontrole są przeprowadzane przez cały dzień - rano
i wieczorem.
Zdaniem mieszkańca Wolsztyna to parowozownia jest źródłem zanieczyszczenia powietrza w mieście. - Powietrze jest
zanieczyszczane przez parowozy, a karane są prywatne
osoby, gdy palą nie takim węglem, jak należy. Przecież lokomotywy budowano 100 lat
temu, gdy nie było żadnych
norm. Szarego człowieka nie stać
na wymianę instalacji czy opału.
Dopłacamy do parowozowni,
która nas truje. Nie wierzę, że
używają tam ekologicznego węgla - stwierdza zdenerwowany
mieszkaniec Wolsztyna.
Jak twierdzi dyrektor Parowozowni Wolsztyn Wojciech
Marszałkiewicz, spalany węgiel

Jakość powietrza niepokoi mieszkańca Wolsztyna. Twierdzi, że winne są temu parowozy
jest bardzo dobrej jakości i dym
nikomu nie zaszkodzi. Ponadto
przy każdej dostawie otrzymują
certyfikat jakości, który mogą
okazać. - Używamy węgla najlepszej jakości, wysokokalorycznego. To nie są śmieci czy odpady. Wprowadziliśmy duże
obostrzenia i posiadamy certyfi-

kat jakości. Kontrolujemy spalany węgiel w laboratoriach
i mam na to dokumenty dla każdego do wglądu - mówi dyrektor
parowozowni.
Zdaniem komendanta Straży
Miejskiej w Wolsztynie czarny
dym nie jest wyznacznikiem
spalania substancji niedozwolo-

nych. - Parowozów każdego dnia
przejeżdża przez Wolsztyn kilka,
a pieców - tzw. kopciuchów na terenie Wolsztyna mamy
wiele. Kolejnym elementem,
który wpływa na jakość powietrza są samochody - tłumaczy.
Po rozmowie z nami komendant poinformował, że rozwa-

Temat zainteresował
internautów
Zdaniem pani Agnieszki, wystarczy wieczorem wyjść na spacer,
aby poczuć, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze. - Nie
można oddychać, a dym aż gryzie w oczy. Smród plastiku i innych cudów, które palą ludziska
w piecach - podkreśla internautka.
- Stawiałbym raczej na palenie śmieciami i słabej jakości
opałem. Śmieci czuć szczególnie
wieczorem i nie jest to typowy
smog. To zapach opakowań
z tworzyw sztucznych i nie wiem
czego jeszcze - pisze pan Sebastian.
- Parowozy dymią w nocy jak
szalone. Popytać mieszkańców
niedalekich bloków - komentuje
z kolei pan Eugeniusz.
W listopadzie zamontowano
czujki jakości powietrza w trzech
lokalizacjach: na ulicach Bohaterów Bielnika, Spokojnej oraz
Doktora Kocha. Ich zakup i instalację sfinansowała gmina. ą
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Eksperci uważają, że budowanie poprawnych więzi
z innymi ludźmi jest jednym z czynników, które
chronią młodzież przed
uzależnieniami.
– Pierwszą istotną relacją
w �yciu ka�dego dziecka jest
relacja z rodzicem. W�aściwa
relacja ma bardzo du�e
znaczenie w przypadku profilaktyki sięgania po �u�ywki�,
jest tak zwanym czynnikiem
chroniącym, poniewa� osoby,
które dozna�y odrzucenia ze
strony najbli�szych częściej
sięgają po substancje psychoaktywne, prezentując w ten
sposób niebezpieczne zachowania w celu redukcji nieprzyjemnych emocji a tak�e
wykorzystując repertuar zachowań
zaobserwowany
w domu – t�umaczy �wa
Nosal, psycholog, terapeuta,
ekspert Collegium Humanum.
Istotna z punktu widzenia
budowania relacji staje się
równie�
przewidywalność
rodzica – dziecko wie jakich
zachowań ze strony opiekuna
mo�e się spodziewać, a to
z kolei przek�ada się bezpośrednio na jego poczucie
stabilizacji i bezpieczeństwa.
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Jest to prosty mechanizm:
kiedy dziecko czuje się
kochane, rozwija w sobie
poczucie w�asnej wartości
i potrafi stawiać granice tam
gdzie trzeba je postawić.
Dzięki czemu nie musi szukać akceptacji w negatywnych grupach rówieśniczych. - Pamiętajmy, �e w sytuacji niew�aściwych zachowań krytykujemy te zachowania, a nie samo dziecko w myśl
przes�ania: �kocham Cię, ale
nie akceptuję tego co robisz� –
mówi Magdalena Molicka,
dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
w Wolsztynie.

Częstym problemem zg�aszanym przez rodziców jest tzw.
bunt dorastania. �eby stawić
mu czo�a wa�ne jest zrozumienie jego natury, a wynika
on z rozwoju dziecka.
W pewnym momencie �ycia
m�odego cz�owieka następuje
naturalne podwa�anie wartości wyznawanych przez rodziców. W tym okresie, szczególnie wa�nym staje się
określenie jasnych zasad i ich
przestrzeganie oraz pokazywanie konsekwencji konkretnych czynów. – Podkreślam,
regu� przestrzegać muszą obie
strony. Zasady powinny być
ustalone jak najwcześniej,

optymalnie
wprowadzać
mo�emy dziecko w ten
świat od czwartego roku
�ycia. Jeśli mimo wszystko
rodzic
przetrzyma
ten
trudny moment, to zbuduje
trwa�e i silne więzi ze
swoim dzieckiem – podkreśla Dariusz �uczak, pedagog
i terapeuta, ekspert Collegium Humanum.
Poprawne relacje z rówieśnikami równie� mogą być
środkiem przeciwdzia�ania
uzale�nieniom. Istotne jest
do jakiej grupy przynale�y
m�ody cz�owiek. M�odzie�
często wzoruje się na
rówieśnikach i powiela ich

zachowania, szukając w ten
sposób akceptacji i przynale�ności. Kiedy m�ody cz�owiek jest częścią bezpiecznej
grupy oraz czuje się akceptowany i wspierany chętniej
będzie korzysta� z bezpiecznych sposobów radzenia
sobie z trudnymi emocjami.
Wią�e się to z naturalnym
kryzysem autorytetu rodziców i szukania tego autorytetu wśród rówieśników.
Wa�ne, aby umia� podejmować w�aściwe decyzje.

Magdalena Molicka zwraca
uwagę na pewną kwestię:
ka�dy mo�e pope�niać b�ędy.
Nasze dzieci te�. �le
najwa�niejsza jest zdolność
do refleksji i wyciągnięcie
wniosków na przysz�ość.

Zaakceptuj to, �e �woje
dziecko pope�ni�o b�ąd.
�ąd� przewidywalny.
Krytykuj zachowanie,
a nie swoją pociechę.
Określ jasne zasady
i egzekwuj, ale i sam je
przestrzegaj.
Pokazuj konsekwencje
podejmowanych decyzji.
Naucz dzieci analizować
b�ędy i wyciągać wnioski.

Materia� sfinansowany przez �amorząd
Województwa Wielkopolskiego w ramach
projektu �Zdrowo uzale�nieni�,
realizowanego przez Powiat Wolsztyński.

