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Tak, to w naszym
mieście w Lubinie
planowana jest
budowa elektrowni
atomowej.
Zamierza
zrealizować to
spółka KGHM
razem z
amerykańską
firmą NuScale, z
którą podpisała już
umowę. KGHM
nie podaje
szczegółów, ale
przypuszcza

się, że takowa
elektrownia
zostanie
zbudowana na ul.
Przemysłowej.
Elektrownia ta ma
nie być za duża,
wręcz mała,
nazwa jej modelu
to SMR i taką
frazę "SMR"
należy wpisać,
żeby zobaczyć,
jak taka
elektrownia
wygląda. 

Przewidywanie
uruchomienia
elektrowni to 2029
r. Szacuje się, że
taka inwestycja
ma kosztować
około 1 mld zł za
jeden reaktor, ich
plany sięgają
minimum 4
reaktorów z
możliwością
rozbudowy do 12,
a każdy o mocy 77
MW . Okazuje się,
że Lubin

ma propozycję
umiejscowienia tej
elektrowni koło
dobrze znanego
lubinianom komina
cieplnego.
Przewidywany
obszar tego
projektu to 40
hektarów z
możliwością
rozbudowy do 100
hektarów. 
Plusy to m.in.
niskie koszty
produkcji energii

elektrycznej, brak
zanieczyszczania
powietrza. Ale jest
większa szansa
na jakąś
katastrofę, tak jak
kiedyś w
Czarnobylu. 

Aleksander
Buczek

...

Czeka nas drugi Czarnobyl?
Co może spowodować elektrownia atomowa w Lubinie?

W tym
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Przyjaźń
znaleziona w
Internecie?

Wieje i wieje,
jak to
powstrzymać?

Taniec i jego
odmiany!
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Nie tak dawno borykaliśmy się z
bardzo silnym wiatrem w całym
naszym kraju. Prognozy
klimatyczne nie wróżą nam nic
dobrego. Według nich za parę lat
intensywne ulewy, powodzie i
kolosalnie szybkie wiatry będą na
porządku dziennym. Jest to
według badań naukowych
spowodowane globalnym
ociepleniem, te z kolei postępuje
przez gazy cieplarniane. Do
najpopularniejszych z nich należy
dwutlenek węgla (CO2). Powstaje
on podczas spalania węgla, gdyż
podczas spalania reaguje on z
tlenem, łącząc się z nim. W ten
sposób on powstaje. Jego
negatywny wpływ to nie tylko efekt
cieplarniany (utrzymywanie ciepła
w atmosferze, toteż ocieplanie jej),
ale także zakwasza wodę, przez
co zagrożeniu ulegają ekosystemy
morskie. Lodowce się topią, co
powoduje wzrost poziomu morza,
przez co leżące nisko
miejscowości zostaną zatopione. 

Ponadto wyginie wiele roślin i
zwierząt. Oczywiście CO2 ma
także pozytywny wpływ na
człowieka. Dzięki niemu rolnictwo
staje się łatwiejsze na wyższych
szerokościach
geograficznych. Człowiek wręcz
potrzebuje tego pierwiastka do
oddychania, bierze on udział w
tamtejszych reakcjach
chemicznych. Ale jak wiadomo,
potrzebny jest umiar. Nawet w
naszym organizmie nadmiar
dwutlenku węgla jest szkodliwy.

Pora sobie zadać pytanie - jak
możemy powstrzymać CO2 od
nadmiernego powstawania?
Przede wszystkim, można
zrezygnować z palenia węglem w
piecu, przez co przecież ten
związek powstaje. Mniej
bezpośrednim sposobem jest
instalacja paneli fotowoltaicznych,
gdyż elektrownia z jakiej
korzystasz najpewniej jest
węglowa. 

Warto także pamiętać, że im mniej
z prądu będziesz korzystać, tym
mniejsza będzie emisja CO2.
Pomóc może także rezygnacja z
jazdy samochodem lub dla nieco
bogatszych lub w potrzebie - zakup
samochodu elektrycznego. Rury
wydechowe w samochodach
również spalają węgiel.
Segregowanie śmieci - trafią one
nie do spalarni (oczywiście
węglem) tylko do ponownego
użycia, natomiast sadzenie roślin
również pomaga, gdyż pobierają
one dwutlenek węgla, by powstał
tlen (podczas ich oddychania
pobierają węgiel, więc wraca sam
tlen). Dzięki tym sposobom można
pozbyć się choć trochę gazów
cieplarnianych, co może
zmniejszyć częstotliwość tych
nieszczęsnych wichur i innych
katastrof.

Krzysztof Kurzydło

Smog!

Wichury dają nam się we znaki!
Dlaczego tak jest i jak można choć trochę temu zapobiec?

Pixabay



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 290 03/2022 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Express

Społeczniaka

Czy przyjaźnie w Internecie są czymś złym?

Od zawsze nam mówili, aby nie
rozmawiać z obcymi przez
Internet, bo mogą być nie tymi, za
kogo się podają. Jednak czemu tak
zostało to stwierdzone? 
Czy tym tokiem myślenia
mogłabym być nie tą osobą, za
którą się podaję? W tym artykule
dowiecie się, co sadzę na ten
temat.

Na pewno do takich znajomości
trzeba zachować swoją czujność,
bo to rzeczywiście mógłby być
jakiś niedobry pan lub pani, jednak
pamiętajcie, aby też nie gubić
swojego zaufania, bo to może się
okazać bardzo długotrwała
przyjaźń. 

Z mojego doświadczenia wiem, że
ci moi znajomi są bardzo
wspierający, nawet czasem
bardziej, niż znajomi ze szkoły.
Kiedyś miałam taką sytuację, że
moja przyjaciółka nie rozmawiała
ze mną cały dzień, więc 
napisałam do mojej znajomej o tej
sprawie. Wtedy mi powiedziała, że
nie warto płakać. Także mam
kontakt z Ukrainką, która zawsze
się pyta o moje samopoczucie oraz
mojego psa, którego nazywa "cube
dog". 

Niestety, zdarzają się przypadki,
gdzie nasz internetowy "rówieśnik"
okazuję się od nas o wiele starszy i
nakręca ten kontakt, aby się z
nami spotkać i zazwyczaj dobrze to
się nie kończy. 

Jednak czy możliwe jest
rozpoznanie starszej osoby? 

Oczywiście te sposoby mogą nie
pomóc, kiedy dana osoba jest zbyt
dobra w ukrywaniu swojej
tożsamości, ale przeczytajcie:

1. Używanie "młodzieżowych"
słów typu: cringe, yolo, baza,
boomer, foliarz, koks, gitówa,
eluwina, rejczel, sztos.

2. Gify oznaczające emocje.

3. Niemówienie niczego o sobie.

4. Omijanie szerokim łukiem
rozmowy na kamerce.

To są moje sposoby na
rozpoznanie, ale nie musicie się
tym kierować, jednak pamiętajcie o
ostrożności.

Zoha

Kim jesteś? Pixabay
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Style taneczne

Ostatnio pisałam artykuł o tańcu, a dzisiaj napiszę o
stylach tanecznych.

Hip-Hop - to jeden z najpopularniejszych
nowoczesnych stylów tanecznych. 
Pojawia się on w wielu filmach i teledyskach.
Zaliczany jest on do Street Dance, czyli do tańca
ulicznego i powstał na ulicach Nowego Yorku. Wiele
osób myli Breakdance z Hip-Hopem, jednak o
Breakdance napiszę za chwilę. 
Dzieli się na różne odmiany, np. oldschool, new style,
new age, freestyle. Jak widać, każdy miłośnik tańca
znajdzie coś dla siebie.

Modern jazz - ten styl zapoczątkowanu został 
na przełomie XIX i XX wieku przez afrykańskich
niewolników. Zawiera w sobie elementy baletu, 
tańca modern oraz tańca akrobatycznego. 
Jest to trudna technika wymagająca rozciągniętego
ciała i siły.

Breakdance - To rodzaj specyficznego i u
nikatowego tańca z dużą liczbą elementów siłowo-
sprawnościowych i właśnie tym różni się od Hip-Hopu,
że ma sporo siłowych rzeczy 
(w Hip-Hopie też się one pojawiają, ale jest ich
mniej). 
Osoba tańcząca Breakdance to b-boy (biboj) lub b-girl
(bigerl). Taniec ten narodził się w latach 70. w
Bronksie, dzielnicy Nowego Yorku i jest on jednym z
czterech podstawowych i nieodłącznych elementów
kultury Hip-Hop obok rapu, DJ'ingu (turntablismu)
oraz graffiti. 

Balet - powstał z renesansowych maskarad
karnawałowych i z triumfów popularnych 

we Włoszech, które przerodziły się w
widowiska dworskie, złożone z recytacji, śpiewu,
muzyki, pantomimy i tańca. Jest to bardzo trudny styl
taneczny, do którego potrzeba poświęcenia.

Liwia Królak

:)
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