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Aby nie
doprowadzać do
zanieczyszczenia
powietrza, należy
dowiedzieć się, co
jest tego
przyczyną. Jakby
nie patrzeć,
ważnym
czynnikiem
wpływającym na
stan środowiska
jest położenie
miejscowości. Nie
bez powodu więc
Kraków, Żywiec
czy pobliska Nowa
Ruda mają
problem z dużym
stężeniem pyłu;
miasta te leżą w
kotlinach, przez co
wiatr nie może

"wywiać" smogu.
Przyczyną jest
także sposób
ogrzewania -
często stosuje się
"kopciuchy", czyli
piece, w których
można palić
właściwie
wszystkim, co
mamy pod ręką.
Ludzie wrzucają
do nich na
przykład plastik,
którego szkodliwe
związki
negatywnie
wpływają na
powietrze. Istotne
znaczenie ma też
transport (w
szczególności
stare samochody)

i wyrzucanie
śmieci na ziemię
czy ich
niesegregowanie.
Także w miastach
przemysłowych
występowanie
smogu jest bardzo
powszechne.
Na szczęście da
się temu
wszystkiemu
zapobiec. Główne
działania
prowadzą władze
miejskie, których
zadaniem jest
walka z
zanieczyszczeniem.
W związku z tym
często stare piece
- "kopciuchy" -
wymieniane są na

nowe,
przykładowo
gazowe. Co
ważne, to nie my
musimy płacić za
zmianę. Miasta
dają na to
dofinansowania,
dzięki czemu nasz
domowy budżet aż
tak bardzo nie
cierpi. Miasta na
prawach powiatu
są też
zobowiązane do
zapewnienia
transportu
publicznego na
terenie powiatu.
Komunikacja
miejska powinna
być przyjazna dla
pasażerów

tak, aby
zmotoryzowani
mieszkańcy
bezboleśnie mogli
przesiąść się do
autobusu. Niektóre
miasta (tak jak
Lubin) zachęcają
do skorzystania z
transportu,
oferując bezpłatne
przejazdy. W
dużych miastach
zaś w smogowe
dni posiadacze aut
mogą jeździć
komunikacją za
darmo za
okazaniem
dowodu
rejestracyjnego. 
(cd. na str. 2.)

Coraz częściej i głośniej mówi się o negatywnych zmianach klimatu, który w zatrważającym tempie się
pogarsza. Chodzi tu o przekraczanie norm zanieczyszczeń, przede wszystkim w dużych aglomeracjach.
Jak radzą sobie z tym miasta, a jak my możemy pomóc w poprawie klimatu?

Pomóżmy naszemu otoczeniu!

W tym
numerze:

Młodzieżowy
słownik 2018 r.
(str. 2.)

Marzenia i sny
(str. 3.)

Czy psy lubią
smycz? (str. 4.)
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Coraz częściej
na chodnikach
spotkamy też
kosze do
segregacji
śmieci. Wtedy
nie wrzucamy
wszystkich
odpadów do
jednego worka,
tylko je
oddzielamy.
Ciekawe
rozwiązanie
wprowadzono w
Katowicach,
gdzie
mieszkańcy po
wypełnieniu
ankiety mogą
zasadzić
drzewo w
dowolnym
miejscu w
mieście, dzięki
czemu okolica
staje się coraz
bardziej zielona.
O stanie
środowiska
możemy
zadecydować
także my.
Wystarczy na
początku, że
będziemy

oszczędzać
prąd czy wodę.
Aby wytworzyć
napięcie do
zaświecenia
żarówki,
potrzeba zużyć
węgiel, który
niszczy
otoczenie. A
pamiętajmy też,
że w niektórych
krajach woda
może być
uznawana za
produkt
luksusowy. Nie
zużywajmy
dużych ilości
tworzyw
sztucznych
takich jak
plastik, nie
wyrzucajmy
także papierków
na ziemię. W
miarę
możliwości
podróżujmy
samochodem w
towarzystwie
kilku osób - nie
pojedynczo (a
najlepiej
skorzystajmy z
roweru!).

W końcu dbanie
o planetę to
nasz
obowiązek.
Nasze
otoczenie
negatywnie się
zmienia, ale jak
się
dowiedzieliście,
można temu
zaradzić.
Pomyślmy o
przyszłym
pokoleniu -
nasze dzieci też
będą chciały
żyć w czystym
mieście.
Wystarczy tylko
odrobina chęci,
by odmienić
środowisko.
Dzięki małemu
gestowi
ratujemy całą
planetę.

Miłosz
Kaczmarek

Jeśli z jakiegoś
powodu nie
wiesz, co one
znaczą, to
zaraz je
wytłumaczę.

"Pal gumę"
znaczy
dosłownie tyle
co "spadaj". Nic
dodać, nic ująć.

Innym
wariantem tego
powiedzenia
jest "we pal
pomidorową".

"Dzban" to po
prostu
określenie

osoby głupiej, o
obniżonym
poziomie
inteligencji.

"Wywalaj"
znaczy to samo
co "pal gumę".

"Lampić" to po
prostu
"patrzeć".

Jednak w
głowie
typowych dzieci
2018 roku
znajdują się
także inne
rzeczy:
- tańce z
fortnite;

- Siema, jestem
Marek;
- XDDDDDDD;
- łachmany to
mój styl…

Używając
słowa "dzieci"
miałem na
myśli osoby
poniżej 11 roku
życia. Więc jeśli
macie problem
ze
zrozumieniem
jakiegoś wyrazu
lub wyrażenia,
pytajcie się ich.

Ryszard Sieja

Ostatnio popularne stały się zwroty typu "pal
gumę", "dzban" i wiele innych.

Słownik 2018 r.

Dbajmy o środowisko DP
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To takie trochę
marzenia,
jednak w
marzenia
wierzymy, a
zazwyczaj
kiedy myślimy o
czymś, co
chcemy, żeby
się stało, wiemy
i jesteśmy
pewni, że to się
nie wydarzy.
Więc mimo to,
po co to
robimy?
Dlaczego
wolimy żyć
myślami, a nie
rzeczywistością?
Na pewno
życie, o którym
marzymy czy
myślimy, jest
lepsze niż
codzienność.
Zawsze kiedy
sobie tak
rozmyślamy,
nadchodzi
moment, w
którym musimy
przestać,
chociaż bardzo
tego nie
chcemy. W
głowie zawsze
zastaniemy
spokój. W
którymś
momencie
zrozumiemy, że
nie mamy na to
czasu, że
trzeba powrócić

Miałeś kiedyś tak, że w każdej wolnej chwili w swojej głowie przeżywałeś nieskończenie wiele sytuacji,
które chciałeś, żeby się zdarzyły? Ja tak robię prawie cały czas.

Marzenia i sny

do
rzeczywistości,
żyć tym, co
dzieje się teraz,
a nie tym, co
chcemy, żeby
się stało. Może
nie dla
wszystkich, ale
przynajmniej
dla mnie, sen
stanowi
pewnego
rodzaju ulgę,
dzięki której
możemy przez
kilka godzin nie
martwić się
tym, co będzie
dalej, w takim
momencie
bardzo lubię
myśleć o
rzeczach, które
chciałabym,
aby się stały.
Wiadomo, ktoś

może sobie
marzyć o
nowym
samochodzie,
telefonie, o tym,
jak się nim
pochwali, ale
dla wielu ludzi
noc jest ich
ulubioną porą
dnia, bo
wiedzą, że
teraz nie
wydarzy się już
raczej nic złego
i mogą chwilę
odetchnąć i nie
muszą obawiać
się
wszystkiego,
co ma miejsce
na co dzień. 
Według mnie
można to
nazwać nawet
ratunkiem.

Dla niektórych
takie rzeczy
dzieją się też w
normalnym
życiu. Wolą żyć
myślami niż
rzeczywistością,
bo to niekiedy
jest o wiele
łatwiejsze niż
rozwiązanie
jakichkolwiek
problemów. Nie
możemy przez
całe swoje
życie mieć
takiego
sposobu. To
dobrze, że
czasami
poprawi nam
humor, ale w
gorszych
chwilach takie

marzenie sobie
i znowu
powracanie do
bólu jest
męczące.
Bo kiedy nie
widzimy już nic
lepszego poza
tym, co mamy
w swojej głowie
i swojej
wyobraźni, to
nie jest to za
dobry znak. Dla
ludzi
wyobrażanie
sobie tego, o
czym marzą,
jest alternatywą
rozmowy,
dlatego też
zaczynają
zamykać się w
sobie, bo
myślą, że
skoro znaleźli

pewien sposób,
to będzie on z
nimi na zawsze
i zawsze im
pomoże. No
dobrze. Niby
znaleźliśmy
pewne
rozwiązanie,
ale czy na
pewno dobre?
To wszystko
może
przerodzić się
w pewnego
rodzaju
pułapkę.
Będziemy z
wielką
trudnością
wstawali z
łóżka, aż w
końcu nie
będziemy
dawać rady,
będziemy za
bardzo się bali, 
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Z psem na spacer... 
na smyczy czy bez?
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że w
rzeczywistości
stanie się coś
złego.Z czasem
jest  można
powiedzieć
gorzej, bo nasze
wyobrażenie
rzeczywistości
może
przemienić się
w o wiele, wiele
gorsze.
Dojdziemy do
momentu, w
którym w końcu
dowiemy się, że
to nie ma sensu,
że to, o czym
myślimy całe
dnie i tak się nie
wydarzy i
zamiast iść już
w tę trochę
lepszą stronę,
cofamy się do
jeszcze gorszej
pozycji niż na
początku.
Zamiast
wyobrażać
sobie "lepsze
życie" 

pogrążymy się
w
bezgranicznym
oceanie myśli,
że może być już
tylko gorzej...
Tak naprawdę
stoimy w
miejscu, bo to
całe nasze
życie toczy się
nie teraz, tutaj,
ale gdzieś
indziej, można
powiedzieć, że
w sercu. Bo to
ono, wraz z
negatywnymi
uczuciami
wymyśla to
wszystko, dzięki
czemu jest mu
lepiej. Na pewno
będziemy chcieli
przestać, ale
jak? Jeśli
usuniemy z
życia sposób,
który w jakimś
stopniu

nam pomagał, to
nie będziemy
potrafili bez
niego
funkcjonować,
będziemy bali
się IŚĆ DO
PRZODU. A
chyba o to
chodzi
wszystkim?
Czy na pewno
chcemy
znajdować
szczęście tylko
we śnie? Czy
nie chcemy
również na co
dzień?
Oczywiście, że
chcemy...
Jednak czy
zawsze
potrafimy? A
może
potrzebujemy w
tym czyjejś
pomocy...

Amelia Spieć

Raczej tak,
ponieważ jeśli
pies nie będzie
na smyczy, to
może uciec, a
jak będzie na
smyczy, to po
prostu nie
ucieknie. Jak
pies ucieknie, to
są kłopoty, a jak
są kłopoty, to
na pewno nie
jest przyjemnie.
Z drugiej strony
pies czuje
ciężar jak ma
smycz, a jak
jest bez
smyczy,

to czuje się lżej.
Tylko jeśli pies
ma bardziej
jasną sierść, to
lepiej żeby miał
ciemną smycz,
a jeśli pies ma
bardziej ciemną
sierść, to lepiej
żeby miał jasną
smycz. W
obowiązkowym
wyposażeniu
rączki od
smyczy
powinny być
woreczki, może
jakieś drobne
przysmaczki.
Jakby spojrzeć

na to z drugiej
strony, to
starsze psy nie
będą raczej
potrzebować
smyczy,
ponieważ są
mniej
energiczne niż
młodsze psy.

Zuzia Kubis

... AS
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