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Przewozy dalej wykonuje
PKS Lubin s.a., ale
pasażerowie muszą
posiadać specjalną kartę lub
dowód tożsamości. Brak
takiego dokumentu skutkuje
karą 120 złotych. I tu
powstaje pytanie: z jakiej
racji?! Skoro komunikacja
jest darmowa, to dlaczego
musimy płacić kary?
Pomijając grzywny,
organizacja biletów jest
dobrym posunięciem, jeśli
chodzi o budżet; miasto
może pozyskać dużo
pieniędzy za zniżki dla
uczniów. Dlatego powstały
żółte karty, które uprawniają
uczniów do przejazdów.
Lecz ich brak = kara.
Natomiast dorośli
mieszkańcy będą
zobowiązani nosić
jakikolwiek dowód
tożsamości. Bez niego też
trzeba zapłacić grzywnę.

Jest to dosyć
skomplikowane posunięcie,
tym bardziej, że dowód
osobisty i inne dokumenty
potrzebne są dopiero przy
podróży lotniczej lub
przekraczaniu niektórych
granic państw. Wydaje się
to dosyć absurdalne, a
zarazem niesprawiedliwe,
gdyż musimy zapłacić karę
za przejazd bez
biletu/dokumentu
darmowym autobusem!
Podsumowując, jest to
dobry krok dla naszego
miasta, ale niekoniecznie
dla pasażerów. Gdyby
przyjąć inny model
działania, miałoby to
większy sens i lepsze
wytłumaczenie. Ale
pożyjemy, zobaczymy...

Miłosz Kaczmarek

Komunikacja miejska w Lubinie jest bezpłatna od 2014
roku. Teraz Starostwo Powiatowe wprowadziło zmiany.

(Nie)darmowe autobusy dla
Lubinian

Kiedyś ludzie funkcjonowali
bez pojazdów
czterokołowych, po prostu
nie wszyscy mieli
samochody. Jednak jeśli
my całe życie z nich
korzystaliśmy, to czy
dalibyśmy radę bez nich
normalnie funkcjonować?
Niektórzy twierdzą, że
można bez nich żyć, a inni,
że nie. Spróbujmy sobie to
wyobrazić. Wszyscy na

ulicach poruszaliby się
tylko pieszo lub rowerami.
Może zbudowano by więcej
ścieżek rowerowych.
Zapewne częściej byśmy
się spóźniali. No bo
wystarczy zaspać i na
pewno nie zdąży się do
szkoły. Jeśli jednak ma się
auto, jest jeszcze szansa,
że się nie spóźni. Ciężko
byłoby się przyzwyczaić,
ale moim zdaniem

w życiu codziennym da się
bez nich żyć. Więc dobrze,
że mamy samochody, ale
musimy pamiętać aby ich
nie nadużywać, bo
zanieczyszczają powietrze,
którym oddychamy
każdego dnia.

Wiktoria Janiel

Na pewno wszyscy jechali kiedyś samochodem, albo autobusem. Każdy z nas się nim
przemieszcza. Po mieście czy w dalsze strony.

Czy można żyć bez samochodów?

Nawet najmłodsi mają bilety... na darmową komunikację.

Spacer zamiast samochodu?

Wiktoria Janiel

Julia Kipiel
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Na pewno większość
z Was oglądała także
słynnego Plastusia
albo Misia Uszatka.
Pewnie
zastanawialiście się,
jak to możliwe, że jakiś
plastelinowy ludek się
rusza. Jak zrobić film
w animacji
poklatkowej?
Odpowiedź:
1. Zrób postaci.
Obojętnie z jakiego

materiału, ale ja
preferuję plastelinę.
2. Porób im bardzo
dużo zdjęć. Pamiętaj:
im więcej zrobisz
zdjęć, tym Twój film
będzie płynniejszy.
3. Przegraj zdjęcia z
telefonu, aparatu lub
kamery i połącz je w
jakimś programie.
Może być to nawet taki
niepozorny Windows
Movie Maker.

4. Znajdź opcję
„Zapisz film” i kliknij.
5. Poczekaj chwilkę…
Gotowe!
Myślę, że taki banalny
sposób na zrobienie
animacji spodoba się
Wam. Jeśli macie
kanał na YT, możecie
wrzucić tam efekt. Z
pewnością doda Wam
to nieco popularności
;).
Ryszard Sieja

W dzieciństwie wszyscy z nas oglądali bajki. Niektórzy oglądali MLP,
inni Spongeboba, inni jeszcze coś innego.

Życie nieżywych przedmiotów

Animacja poklatkowa - mit o Persefonie

Odpowiedź jest prosta.
Trzeba nie wymyślać
sobie powodów do
stresu i nerwów. Ale to
nie jest takie proste.
Wiadomo, że takie
rzeczy jak kartkówki
lub sprawdziany
generują dużo stresu,
tak samo przed lekcją
matematyki można się
stresować, bo może
być niezapowiedziana
kartkówka albo
odpowiadanie przy
tablicy. Można
oczywiście stosować
takie środki jak np.

relaksacja albo
próbowanie
zapomnienia o tym, co
nas zdenerwowało.
Żeby pozbyć się
stresu można unikać
rzeczy  generujących
nerwy, takich jak
długie granie na
komputerze lub długie
oglądanie telewizji.
Kolejnym krokiem jest
wytłumaczenie sobie
stresu, czyli obalenie
go myśleniem, że jest
on bez sensu. Typowe
nerwy można
zwalczyć liczeniem

od jeden do dziesięciu.
Można też głęboko
oddychać. Chociaż
najbardziej skuteczne
jest wytłumaczenie
sobie stresu i
relaksacja. To pomoże
najlepiej. Mam dobrą
radę, stresujmy się jak
najmniej.

Maciej Makowski 

Jest wiele  plusów, ale
też minusów
posiadania zwierząt.
Uczą nas one
odpowiedzialności,
troski i delikatności.
Stajemy się za nie
odpowiedzialni. Z
większością zwierząt
domowych możemy
się bawić. Nie

wolno przy tym
zapominać, że zwierzę
to nie zabawka.
Trzeba o nie dbać:
karmić, sprzątać po
nich, chodzić z nimi do
weterynarza. Jeżeli
zdecydujesz się na
posiadanie psa,
musisz również
pamiętać

o codziennych
spacerach z nim.
Kiedy już rozważysz
wszystkie plusy i
minusy i zdecydujesz
się na zwierzaka,
pamiętaj, że w
schroniskach czeka
na ciebie wiele
słodziaków.
Julia Banasiak

Zanim zdecydujesz się przygarnąć nowego pupilka, musisz poważnie
to rozważyć.

Zanim przygarniesz  zwierzaka

Jak sobie radzić ze stresem i nerwami? Dużo ludzi zadaje sobie to
pytanie.

Skasujmy nerwy

Piesek pomoże ukoić nerwy.

JZ

Julia Banasiak
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W szkole bez
regulaminów nie ma
dyscypliny, a bez
przepisów drogowych
kierowcy kompletnie
nie wiedzieliby, jak
jeździć. Dla jednych
życie bez regulaminów
to byłby istny raj.
Szczególnie dzieci by
się z tego cieszyły.

Pomyślcie tylko:
bezustanne jedzenie
lodów, zakupy w
sklepie bez
pieniędzy... Ale jednak
z drugiej strony
mogłoby dojść do
kradzieży, a nawet
do... szkoda gadać.
Według mnie
regulaminy są

po to, żeby świat był
piękniejszy. W świecie
bez regulaminów nie
ma zasad. Moim
zdaniem zasady w
szkole, albo np. na
boisku są potrzebne
do zachowania
bezpieczeństwa.

Anna Spalińska

Czy życie bez regulaminów jest realne? Jedni myślą, że tak, a inni, że
nie.

Świat bez regulaminów

Otaczają nas regulaminy.

Stało przed nami
wielkie wyzwanie –
odegranie sztuki. Po
otrzymaniu
scenariuszy wszyscy
się przerazili i
zastanawiali się: ,,Jak
my sobie poradzimy?".
Z dnia na dzień
powtarzaliśmy role i
próbowaliśmy, a czas
nam nie pomagał.
Trzeba jak najwięcej
trenować i poświęcać
czas na powtarzanie
tekstu (najlepiej razem
z grupą). Mimo, że
cały czas ćwiczyliśmy
i tak nie mogliśmy się
dogadać,
zorganizować.
Nadszedł dzień
przedstawienia. Nawet
nie wiecie, jacy
byliśmy

zestresowani.
Pamiętajcie, że trema
zawsze będzie
waszym wrogiem. Są
sposoby, aby ją
zwalczyć, ale najlepiej
jest po prostu się z nią
pogodzić. Kolejnym
problemem jest stanie
przodem do
publiczności. Stanie
przodem do widowni
jest ważne, lecz
jednak pamiętajmy, że
w trakcie rozmów
bohaterów muszą być
do siebie zwróceni,
lecz nie mogą stać
tyłem do publiczności.
Ważne jest też samo
zachowanie.
Odzwierciedlacie jakąś
inną postać w
przedstawieniu, a nie
siebie,

więc komentarze
dotyczące błędu w
wypowiedzi waszego
kolegi zostawcie dla
siebie. Warto
wspomnieć o tym co
robić, jeśli zapomni się
części wypowiedzi,
bądź popełni się błąd.
Poprawną odpowiedzią
jest: improwizacja,
własna interpretacja
tych brakujących słów.
Powyższe rady
możecie
wykorzystywać we
własnych
przedstawieniach, aby 
były jak najlepsze.

Krzysztof Jurkowski,
Maciej Czuper

Klasa 6 przyszła na lekcję polskiego. Po co to opisywać? To normalne!
Jednak ta lekcja nie była tak zwykła.

Na deskach klasowego teatru

Scenografia jest bardzo ważna.

Nie jest łatwo grać główną rolę.

Ania Spalińska

JZ

JZ
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Tegoroczna akcja „Dbaj i pamiętaj” zakończyła się sukcesem.

Warto pamiętać, bo nie każdy
może…

W dwie godziny
zdążyliśmy
posprzątać cmentarz
Radziecki. Naszymi
opiekunami  byli: pani
Justyna, pani
Agnieszka, pani
Monika i pani Kasia.
Pracowaliśmy bardzo
ciężko, ale daliśmy
radę. Zbieraliśmy
liście, myliśmy groby,
a wszystko w miłej i
zabawnej atmosferze.

Rozmawialiśmy,
śmialiśmy się.
Chociaż oczywiście
naszym głównym
zajęciem było
uporządkowanie
cmentarza, na który
już mało osób
przychodzi. Pomiędzy
tymi zajęciami
mieliśmy przerwy na
ciepłą herbatę, która
była dostępna dla
wszystkich, również

dla uczniów z innych
szkół, którzy sprzątali
inne tereny cmentarza.
Naprawdę miłym
odczuciem było to, że
mogliśmy oddać
szacunek umarłym i
pomóc ludziom, którzy
nie mogą przyjść na
groby ze względów
zdrowotnych. Według
mnie zrobiliśmy
bardzo dobry uczynek.
Klara Dąbrowska

Nazwą tej ligi jest
''Ekstraklasa", która
została
rozpowszechniona w
Polsce w 1926 roku i
od tej chwili kibice
polskich drużyn mogą
kibicować swoim
ulubieńcom nie tylko
na meczach
towarzyskich, ale i
także właśnie podczas
występu zespołów w
tej lidze. Drużynami,
które uczestniczą w
lidze, są: Legia
Warszawa, Wisła
Kraków,

Ruch Chorzów, Lech
Poznań, Jagiellonia
Białystok, Lechia
Gdańsk, Bruk-Bet
Termalika Nieciecza,
Pogoń Szczecin,
Śląsk Wrocław, Arka
Gdynia, Cracowia,
Piast Gliwice, Korona
Kielce, Wisła Płock,
Górnik Łęczna, Ruch
Chorzów. Zespoły te
dużo pracowały na
osiągnięcie miejsca w
tej lidze, niestety tym
drużynom, które się
nie dostały, zazwyczaj
się współczuje.

Na szczęście w
następnym sezonie
może im się udać. Na
koniec sezonu wyłania
się zwycięzcę, ale
nawet jeżeli zespół
odpadł po jednym
meczu, zawsze kibice
są dumni, że ich
ulubiona drużyna w
ogóle dostała się do
ligi. 

Kamil Szylko

Czy wiecie, że Polska ma swoją własną ligę?

Dookoła ekstraklasy

Zastanawiają się czy
będzie im ciepło, czy
zimno w danym stroju.
Jeśli ubiorą się za
ciepło, przegrzeją się,
jeśli natomiast za
lekko, będzie im
zimno. W obu
sytuacjach jest
możliwość
rozchorowania się.
Dlatego warto ubrać
się na cebulkę, to
znaczy założyć

kilka warstw ubrań.
Wierzchnią warstwę,
czyli kurtkę, warto
mieć
przeciwdeszczową.
Kiedy jest zimno,
mamy ciepłe ubranie,
natomiast w razie
ocieplenia pogody,
można zdjąć którąś z
warstw. Warto mieć
również przy sobie
czapkę, szalik oraz
rękawiczki. Jesienią

najlepiej założyć
zabudowane, ciepłe
oraz nieprzemakalne
buty. Kiedy pada lub
prognozowany jest
deszcz, warto wziąć
parasol.

Alicja Starzec

Jesienią, gdy poranki są chłodne, a popołudnia cieplejsze, dzieci często
nie wiedzą, jak się ubrać. 

Ubraniowe, jesienne dylematy

Zadowoleni wolontariusze i worki liści.

Sprzątanie to świetna zabawa!

Ubierajmy się na cebulkę ;)

JZ

Wiktoria Janiel

Wiktoria Janiel
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Nie, nie musimy się
nudzić. Jest bardzo
dużo interesujących
zajęć, na przykład
robienie robótek
ręcznych. W takie
jesienne dni możemy
szyć, malować,
formować różne
rzeczy z modeliny,
plasteliny czy gliny.
Kiedy ktoś, może
nawet ty, lubi szyć, to
teraz może mu się to
przydać.  Uszyć ciepły
szalik, czapkę czy
ciepluteńkie rękawiczki
na zimne dni. Jeśli
jednak wolisz
malować, rysować

czy szkicować, to ta
pora roku jest świetna,
ponieważ jesień jest
bardzo kolorowa i
cudowna. Kiedy wolisz
szkicować portrety,
możesz nakreślić
Panią Jesień. Jednak
niektórzy wolą lepić i
formować różne
rzeczy czy ludziki z
plasteliny, modeliny lub
gliny. Niektórzy lepią
ciasteczka czy jakieś
różne cudeńka. Według
mnie robótki ręczne i
inne kreatywne zadania
są świetnym zajęciem
na jesienne dni.
Julia Banasiak

Pierwszym pomysłem
jest zabawa ze
zwierzakiem, jeśli się
go oczywiście ma.
Taki np. piesek
dostarcza nam dużo
radości. Możemy się
z nim bawić
zabawkami lub sami
tworzyć różne tory
przeszkód dla
mniejszych gryzoni.
Kolejnym sposobem
jest rysowanie. Gdy
się nudzimy i
patrzymy w okno,
możemy narysować

to, co widzimy, to co
jest za szybą.
Następnym
pomysłem jest
czytanie. Zawsze gdy
mamy czas, możemy
usiąść na fotelu i
pochłonąć się
czytaniem książek
oraz gazet lub
komiksów. Zawsze
można wybrać się na
basen  lub tenisa z
rodzicami czy
przyjaciółmi.
Natomiast gdy jest
zimno, można

zabrać paczkę
przyjaciół do kina na
ulubiony film. Czasami
możemy wybrać się
na zakupy lub na
festiwal albo jarmark.
Warto też
zorganizować trochę
czasu na naukę.
Chociaż nie lubimy się
uczyć, możemy
powtórzyć do
zbliżającego się
sprawdzianu czy
kartkówki. Wiem, że
chyba każdy lubi
oglądać telewizję

i grać na komputerze.
Oczywiście możemy
poświęcić chwilę
czasu na przeglądanie
stron internetowych
lub wejście na portale
społecznościowe, ale
nie róbmy tego za
długo. Mam nadzieję,
że któryś z  moich
sposobów na nudę się
przyda i jak nie
będziecie mieli co
robić, zajrzycie do
naszej gazetki.
Natalia Gromek

Nadchodzą pochmurne i deszczowe dni. Czy
musimy się wtedy nudzić?

Nasze jesienne zajęcia

Co robić, aby się nie nudzić w jesienne lub deszczowe popołudnia?

Nudzie mówimy „pa, pa!”

Niektórzy nie mają nic
z tych rzeczy. Gdy
prosimy o coś
rodziców, raczej
zawsze nam na to
pozwalają, o ile nie jest
bardzo drogie lub
niebezpieczne. W 2000
r. powstała organizacja
Szlachetna paczka,
pomaga ona biednym
rodzinom, które
potrzebują pomocy lub
przedmiotów do
codziennego użytku.
Szlachetna paczka
polega na oddawaniu
lub kupowaniu
przedmiotów, o które
proszą nas rodziny,
którym chcemy
pomóc. Dzieci i ich
rodzice proszą nas o
niedrogie lub nawet
używane rzeczy, żeby
tylko nie były
zniszczone. Każdy
może pomagać

i wspierać osoby lub
zwierzęta, które
potrzebują nas i
rzeczy, których my
mamy za dużo.
Organizacje takie jak
Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy,
Szlachetna Paczka
czy nawet takie, które
pomagają zwierzętom,
czekają na nasze
wsparcie. Możemy
pomóc nawet piesko
np. kupując karmę lub
miski czy zabawki.
Dlaczego warto pomóc
osobie, której nie
znamy? Pomyśl, co by
było, kiedy to ty byłbyś
w potrzebie i nikt nie
chciałby Ci pomóc. Co
byś zrobił? Dlatego
warto pomagać
Natalia Gromek i Maya
Monteiro

Czy czasami zastanawiamy się, jak to jest nie
mieć komputera, laptopa czy nawet lodówki
lub wygodnego łóżka?

Szlachetni na co dzień

Jedną zaletą
młodszego
rodzeństwa jest to, że
można się z nim
bawić, wygłupiać,
można nawet
popłynąć w świat
marzeń. Zarazem
starsze rodzeństwo
ma również plusy,
jednym z nich jest to,
że w trudnych

sprawach może nas
pocieszyć, możemy
powiedzieć jemu
prawie wszystkie
tajemnie, a on dam
nam radę co zrobić,
albo się postara.
Wadą młodszych jest
to, że wszystko w
naszym pokoju je
interesuje. Jak ma się
schody w domu,

to maluch może wejść
na nie lub z nich zejść,
a to może być
niebezpieczne. Więc
trzeba wtedy się
pospieszyć i być
gotowym na
uratowanie siostry lub
brata. Wadą starszego
rodzeństwa jest to, że
ma większą kontrolę
nad nami i częsta

jest sprzeczka lub
szturchnięcie,
nieodzywanie się do
siebie. Jednak ze
starszą siostrą można
pójść do galerii 
handlowej, a z bratem
można jechać do
parku rozrywki. Warto
mieć rodzeństwo.
Julia Kipiel

Brat lub siostra to bardzo ważny skarb. Niestety ma wady, ale też na szczęście ma zalety. 

Rodzeństwo zawsze wszystko wie 

Kto potrafi szyć? Na placu nie ma nudy!Julia Banasiak Julia Kipiel
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Na tropie nauki.

Piąta siła?

Oto
najpopularniejsze
soundtracki, które z
pewnością słyszałeś,
a nawet jak nie, to
możesz ich użyć w
swoich filmach:
Ahrix - Nova; jest to
singiel
holenderskiego
muzyka Arjena
Eggebeena, wydany
w 2013 roku. Stary
ale jary - jest znany
na całym świecie,
toteż wiele
youtuberów używa
go w swoich filmach.
Trwa 4 minuty i 42
sekundy.
Alan Walker -
Spectre;

tego Norwega
pochodzenia
brytyjskiego zna
każdy z nas, głównie
z Faded i Sing Me To
Sleep. Jednakże
prawdziwi jego fani
nie zapomną o
Spectre. Ten singiel
z 2015 również jest
bardzo znany. Trwa
3 minuty i 46 sekund.
Tobu - Hope; Toms
Burkovskis
pochodzący z Łotwy
nie jest tak znany jak
Alan Walker, jednak
jego singiel, o którym
mowa, cieszy się
popularnością

na całym świecie.
Został wydany w
roku 2014, a czas
trwania to 4 minuty i
45 sekund, czyli jest
bardzo zbliżony do
czasu trwania
pierwszego singla
Nova.
TheFatRat -
Windfall; niedawno,
bo 31 października
była druga rocznica
powstania tego
utworu.
Skomponowany
został przez
niemieckiego
wykonawcę oraz
trwa 3 minuty i 48
sekund.

Silent Partner -
Spring In My Step;
nie ma mowy, żebyś
nigdy nie słyszał tego
utworu. Wykonawca,
a właściwie
wykonawcy to grupa
Silent Partner. Trwa
pełne 2 minuty - jak
do tej pory to
najkrótszy utwór,
wydany w 2014 roku.
K-391 - Electro
House 2012;
również znany utwór.
Chyba nie trzeba
tłumaczyć, z jakiego
jest roku, bo mówi to
sama nazwa.
Wykonawcą

jest pewien Norweg,
którego imienia ani
nazwiska nie znam.
Wiem tylko, że
urodził się w 1992.
Do tej pory to
najstarszy utwór.
Trwa 4 minuty i 19
sekund.
Doctor Vox -
Frontier; do tej pory
najdłuższy utwór,
trwający 5 minut i 23
sekundy, wydany w
2014 roku. W Polsce
spopularyzował go
youtuber Jacek
Makarewicz.
Itro & Tobu - Cloud
9; był już Tobu, teraz

wspólnie z Itro
skomponował w
2014 ten oto utwór.
Trwa 4 minuty i 35
sekund.
W tym samym roku
ci sami wykonawcy
co powyżej
skomponowali
jeszcze utwór
Sunburst. Nie jest
on już tak popularny
jak powyższy utwór,
jednak równie dobry.
Jest dosyć krótki -
trwa 3 minuty i 10
sekund.
Ryszard Sieja

Miałeś kiedyś wrażenie, że oglądasz na YT jakiś film, w tle leci jakaś muzyka, w opisie nic nie ma, a Ty zastanawiasz się, co to za soundtrack? Na
bank miałeś.

Popularne soundtracki

Jeśli interesujesz się
fizyką (lub się jej
uczysz) wiesz, że
istnieją cztery
podstawowe siły
natury: grawitacja
(cząstka - Grawtion),
elektromagnetyzm
(foton), słaba(bozon
W± ,bozon Z) i siła
nuklearna (gluon).
Jednak węgierscy
fizycy przeprowadzili
badania, które
wskazują na to, że
istnieje jeszcze piąta
siła. Podczas
eksperymentu
wystrzelono promień
wysokoenergetyczny

protonów w izotop litu.
W powstałym opadzie
zaobserwowano super
lekkie cząstki. Na
początku myśleli, że to
rodzaj Bozonu. Jednak
mimo mocnych
powodów, naukowcy
nie są w stanie określić
czy faktycznie odkryli
nową cząstkę, czy
wcześniej wspomniany
rodzaj Bozonu, bądź
nawet anty- cząstkę
którejś z cząsteczek.
Pozostaje nam czekać
i trzymać kciuki za
odkrycie.
Krzysztof Jurkowski

Zaletą sygnalizatorów
jest uporządkowanie
ruchu i upłynnienie
potoków
samochodowych,
jednak w nadmiernych
ilościach jest to po
prostu utrudnienie.
Tak właśnie to
wygląda na ulicy Jana
Pawła II w Lubinie,
gdzie na odcinku
jednego kilometra
zamontowano...
cztery sygnalizacje!
Mija się to z celem,
gdyż teraz w tym
miejscu samochody
co chwilę muszą
zatrzymywać się i w

ten sposób, w
godzinach szczytu,
ludzie mogą utknąć w
korku. Autobus też nie
pokona ulicy
sprawnie, bo musi
kilka razy zatrzymać
się, a priorytetem dla
przewoźnika jest
punktualność, co w
niektórych
momentach pozostaje
w sferze marzeń.
Duże nasilenie ruchu
powoduje, że
dwuminutowy
przejazd pomiędzy
przystankiem "Jana
Pawła II/Cisowa" a
"Ustronie" zająć

może nawet sześć
minut. Najciekawsze
w tym wszystkim jest
to, że są to
stosunkowo niewielkie
skrzyżowania i przez
wiele lat sygnalizacja
tu nie stała.
Wprawdzie zdarzały
się tu wypadki, jednak
bardzo rzadko i teraz
jedynie trochę
zmniejszyła się ilość
problemów.
Oczywiście kosztem
czasu pokonania tego
fragmentu drogi.
Zamiast tego lepiej
jest wybudować

rondo w
najniebezpieczniejszych
miejscach. Moim
zdaniem nie było
potrzeby stosowania
aż tylu
sygnalizatorów, które
zapewne tanie nie są,
a za te pieniądze
można byłoby
zagospodarować
wizytówkę miasta -
rynek. Zapewne
decyzja nie zapadła ot
tak i nikt nie miał nagle
takiej zachcianki, więc
ktoś swój cel osiągnął,
ale stuprocentowej
prawdy o inwestycji
szybko nie poznamy.
Miłosz Kaczmarek

Coraz popularniejszym sposobem stosowanym w miastach jest sygnalizacja świetlna. Na
większych skrzyżowaniach bez tego wynalazku zapanowałby chaos. Ale czy ilość takich pomocy
drogowych nie jest zbyt duża? Popatrzmy na to z różnych stron.

Kolorowe skrzyżowania
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