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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny i przyjaciół, optymizmu i sukcesów
w Nowym Roku 2014
życzy zespół redakcyjny
10 grudnia cały świat obchodzi
Międzynarodowy Dzień Praw Człwieka, tego dnia również świętujemy Dzień Ochrony Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka ustanowiony został decyzją Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych
w
1950
r.
W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zapisano
najważniejsze prawa przysługujące wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni
kulturowych: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania
z niego w razie prześladowania; zakaz zastraszania,
torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do
życia w godziwych warunkach materialnych.
Jak przypomina ONZ, Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka była pierwszym dokumentem dotyczącym
bezpośrednio praw człowieka. II wojna światowa
skłoniła zwycięzców do podjęcia działań, aby wspólnymi siłami sprostać wyzwaniom powojennej rzeczywistości, ale przede wszystkim nie dopuścić do po-

wtórzenia błędów historii w przyszłości.
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ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS
Światowy Dzień Walki
z AIDS to święto obchodzone corocznie 1 grudnia
z inicjatywy Światowej
O r gani zacj i Zdr o wi a
(WHO) od 1988 roku.

z AIDS od 2001
roku prowadzi
kampanie multimedialne.

W tym dniu na całym świecie odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz
akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS.
Krajowe Centrum ds.
AIDS (Polska) w ramach
Światowego Dnia Walki

Paul Walker

Wspomina
Krzysztof Sikora

Kalifornijski aktor i model. Kojarzony z serią filmową „Szybcy
i
wściekli”.
Paul William Walker IV zaczął
swoją przygodę na wielkim
ekranie filmem Boba Dahlina –
„Potwór w Szafie”. Następnie
ukazywał się w takich produkcjach jak: „Miasteczko Pleasantville”(1998, reż. Gary Ross)
czy „W matni”(1996, reż. Jonathan Kaplan).
Jednakże odcisnął się na pamięci dopiero w 2001 roku, gdy w
głowie Roba Cohena
zrodziła się myśl sfilmowania

1973 – 2013
wtem świeżego problemu
amerykańskich władz – nielegalnych wyścigów ulicznych.
Tak
powstają „Szybcy i
Wściekli”.
Film zyskuje popularność na
całym świecie, tym samym,
powodując milionowe zyski i
tworzenie kolejnych części
które zazębiały się swoją fabułą, jednocześnie przynosząc
sławę i rozpoznawalność na
całym globie m.in. Walkerowi.
Od czasu pierwszego epizodu
minęło dwanaście lat, których

spuścizną jest sześć części spod
szyldu „Fast and Furious”, a sam
aktor brał udział w pięciu.
Na 2014 rok jest zaplanowana siódma już część, która wbrew scenariuszowi musi zmienić swoją fabułę...
Jest około godziny 23:30 czasu
polskiego. Na miejscu pasażera
w czerwonym Porsche GT siedzi
Paul Walker. Za kierownicą znajduje się Roger Roads, bezmyślnie
wciskający pedał gazu w podłogę.
Na przedmieściach LA Roger traci
panowanie nad sportowym samochodem i uderza w latarnię,
a następnie w drzewo. Samochód
z centralnym silnikiem staje w płomieniach.

roku. Album promował
utwór „Zombi!”, który
dotarł na pierwsze miejsce Listy Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia.
Jak zawsze zespół Lao
Che porusza się między
różnymi gatunkami muzycznymi.
Zabawne, a czasem nawet dziwne teksty Huberta Dobaczewskiego znowu opowiadają nam bar-

dzo ciekawe historie. Płyta
ma dużo drobnych smaczków, których nie usłyszymy po pierwszym przesłuchaniu utworów. To
wszystko sprawia, że Lao
Che pozostaje nie przewidywalne i stoi na bardzo
wysokim poziomie technicznym.
Warto wspomnieć,
że „Soundtrack” otrzymał
nagrodę „Złotej Płyty” od
ZPAV.

SŁÓWKO O MUZYCE
"Lao Che – polski crossoverowy zespół muzyczny pochodzący
z Płocka. Założony został
przez byłych członków
grupy Koli w 1999r.
Dyskografia składa się z
5 albumów studyjnych
i 3 singli.
„Soundtrack” – to
najnowsza płyta zespołu
wydana przez wytwórnię
Mystik Production
19 października 2013
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Stan wojenny – przekleństwo czy obrona przed sowiecką inwazją?
Grudzień , wiele osób kojarzy go z Mikołajem , Świętami Bożego Narodzenia , jednak 13 grudnia 1981 roku
wprowadzono stan wojenny, będący sprzeczny z konstytucją , podczas którego zginęło wiele osób.
Ale przenieśmy się o 32 lata wstecz… Polska , dawno…dawno po II wojnie światowej
i jest pod
„patronatem” ZSRR . Ogarnia ją fala strajków w sierpniu 1980 roku. Przywódcy rządu PRL planują wprowadzenie stanu wojennego, gdyby fale strajków się
zaostrzyły. Tymczasem przywódcy Układu Warszawskiego ( pakt podpisany przez państwa komunistyczne
naciskają na to, aby mogli zainterweniować. 13 grudnia 1981 zostaje wprowadzony stan wojenny przez generała Wojciecha Jaruzelskiego…
Kartki na żywność , indoktrynacja członków NSZZ
„Solidarność”
,
walki
pod
stocznią
w Gdańsku toczone przez MO i powstańców… Gdybym miał wyrazić moje własne zdanie na temat stanu
wojennego powiedziałbym , że rząd komunistów popełnił błąd…nie , przepraszam , bardzo duży błąd.
Czy rząd , dla którego ludzie są najważniejsi , wprowadziłby stan wojenny?
Nie sądzę.
Fakt , generał Wojciech Jaruzelski też nie jest bez winy , ale gdyby nie wprowadził stanu wojennego może
do walk pod stocznią by nie doszło.
Może. Ale te pytania lepiej zostawić historykom.
W ogóle , generał Wojciech Jaruzelski , nie powinien
był wprowadzać stanu wojennego , ale generał był marionetką…w rękach sowietów. Faktem jest to , że gdyby generał Wojciech Jaruzelski nie wprowadził stanu
wojennego to doszłoby do inwazji sowietów na nasz
kraj. Dlatego z jednej strony stan wojenny to coś co
„nam wyszło na dobre” , ale z drugiej było to wydarze-

nie okupione krwią wielu
niewinnych
Polaków.
Należy
jeszcze
o walkach
w kopalni
„Wujek”. Akcja pacyfikacyjna , która pochłonęła 9 osób , a pozostałe 21
pozostawiła
ranne…ta
tragedia odcisnęła piętno
na stanie wojennym ,
niestety jednostki MO
i ZOMO wraz z wojskiem postanowiło zakończyć żywot kopalni
„Wujek” poprzez siłę…
a nie dialog, którego nie

GAMEBOY
Historia czasem kłamie. Czyli o grach z historią alternatywną.
Czasem z pewnością mamy okazję , na lekcji zastanowić się : „co by było gdyby…” ,
z pewnością jest to dział historii alternatywnej , każdy kojarzy książkę „Człowiek
z Wysokiego Zamku” czy książkę „Lód”. Wszystko to historia alternatywna dająca na
odpowiedź na niektóre dręczące nas pytania…A gry?
Z pewnością każdy kto kojarzy gry , jest fanem tych o II wojnie światowej , a to historia , a nie historia alternatywna.
A okazuje się , że są także gry z tego działu np.: Turning Point : Fall of Liberty
( Punkt Zwrotny : Upadek Wolności) czy Freedom Fighters. To co wymieniłem to
historia alternatywna , która chce nam pokazać inną twarz historii i tego jeżeli byłoby
inaczej…

zapewnili niestety rządzący…
Gdyby nie stan wojenny
z pewnością bylibyśmy
okupowani przez ZSRR
i zapewne za kilka długich lat odzyskalibyśmy
dopiero niepodległość ,
z drugiej jednak strony,
gdyby nie stan wojenny ,
nie byłoby tylu ofiar.
Maciej Kołodziej

Nowy Święty Mikołaj, czyli jak wylansować się przy pomocy serc noworodków
Słowo „Święta” automatycznie wywołuje w naszej głowie szereg charakterystycznych obrazów. Pojawia się choinka, śnieg, prezenty, stół wypełniony po
brzegi potrawami...
ale także charakterystyczne czerwone serduszko. Wraz z nim KONIECZNIE musi pojawić się oczywiście twarz
Jurka Owsiaka, który powoli może zacząć konkurować ze Świętym Mikołajem
o miano ikony świąt.
Czemu
by
6
grudnia
nie
zmienić
w
Święto
Owsiaka?
Ależ
oczywiście,
w
końcu
facet
kupuje
sprzęt
dla
niemowląt
z
chorobami
serca!
Ten fakt wystarczy, by w oczach Polaków zyskać bezwzględny szacunek.
Utożsamienie jego osoby z całym pojęciem dobroczynności otacza go murem nieprzepuszczającym krytyki w oczach innych, kto krytykuje Owsiaka, krytykuje pomoc bliźnim.
Dzięki temu, bez jakiegokolwiek sprzeciwu może budować swój wizerunek w mediach.
Zapomnijmy jednak na chwilę o immunitecie jaki zagwarantował mu WOŚP i przyjrzyjmy się faktom:
W ciągu roku (tu przykładowo 2009 r.) WOŚP zebrało ponad 32 mln,
natomiast Caritas (którego szefa nie zobaczycie w żadnej stacji ani na billboardzie) - ponad 120 mln.
Jednak zestawienie samych liczb byłoby bardzo niesprawiedliwe.
Należy więc, wziąć pod uwagę wszystkie koszty organizacji imprez, administracji, czy wydruku miliardowego nakładu charakterystycznych serduszek. Instytucja ma na ten zarzut odpowiedź – Finały Zbiórki są finansowane przez
sponsorów. Gdyby jednak pieniądze sponsorów przeznaczano na pomoc, zamiast promocję Owsiaka, być może wynik byłby wyższy nawet o drugie 30 mln (stanowiąc wtedy połowę dochodów Caritasu). Dodatkowo zasięg pomocy
Caritasu sięga całego społeczeństwa, nie ograniczając się do wad serca i słuchu niemowlaków. Przed powierzeniem
swoich pieniędzy jakiejkolwiek organizacji proszę się więc zastanowić: która bezinteresownie pomaga ludziom,
a która robi to jedynie przy okazji autopromocji, oraz, gdzie te pieniądze zostaną zagospodarowane lepiej.

Oczyszczalnia ścieków w Trzebini-Sierszy cz. 1

Jest to nowoczesny obiekt, do którego dopływają wyłącznie ścieki bytowe - około 1000 m3/
d z Sierszy, Gaja, Myślachowic oraz z części Trzebini. Przyjmowane są także ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z terenów nieskanalizowanych. Ścieki oczyszczane są w części mechanicznej oraz biologicznej, a po oczyszczeniu odprowadzane są dodatkowo przez mechaniczne filtry,
bezpośrednio do potoku Kozi Bród. Wszystkie
urządzenia pracujące w oczyszczalni są zautomatyzowane i sterowane komputerem, który każdą
awarię zgłasza sygnałem dźwiękowym. Oczyszczalnia pracuje w trybie ciągłym, na jednej zmianie jest jeden lub dwóch pracowników.

matyzowany, gdyż pracą tego urządzenia steruje komputer.
Raz na dobę pracownik oczyszczalni ścieków opróżnia taczki ustawione pod zsypami sitopiaskownika ,usuwając ich
zawartość do kontenera, który po zapełnieniu jest wywożony na
składowisko odpadów.
.

Oczyszczanie mechaniczne ścieków
Kraty
Tu usuwa się ze ścieków substancje stałe o stosunkowo dużych wymiarach w wyniku procesu
cedzenia. Zanieczyszczenia te mogłyby spowodować zniszczenie obiektów oczyszczalni, np.: rurociągów, pomp, dyfuzorów do napowietrzania piaskowników. Z tego też względu kraty są pierwszym elementem w procesie oczyszczania ścieków.
Kraty możemy spotkać w przepompowniach ścieków (przed oczyszczalnią) gdzie chronią pompy
przed zapchaniem.
Sitopiaskownik
Tu też usuwane są pływające w ściekach zanieczyszczenia stałe: papier, niedopałki, zapałki,
odpadki kuchenne, liście czyli tzw. skratki oraz
piasek. Odbywa się to w sposób całkowicie zauto-
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