Aktualne wyniki pomiaru czystości powietrza w okolicy kawiarni "Zdrojowa".
Dostępne także z okolic ulic Dietla, Rudnika i Na Banię.
_______________________________________________________________

Czym oddychasz MONITORING - http://www.wr.rabka-net.pl/
Rabka - https://airly.eu/map/pl/#latitude=49.60862&longitude=19.96613&id=2241
Mapa - https://airly.eu/map/pl/

Posłuchaj - https://radio.wolnemedia.net/player/#=14
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Informacje o radiu
1 - Prawie wszystkie utwory
2 - Darmowa muzyka dla firm
3 - Audycje
4 - Śpiewane po polsku
5 - Bracia Słowianie
6 - Południe Europy i Ameryka Łacioska
7 - Śpiewane po francusku
8 - Śpiewane po angielsku
9 - Darmowa muzyka chillout dla firm
10 - Rock i metal
11 - Folk, szanty i okolice
12 - Reggae i Afryka
X3 - Nasze największe przeboje
14 - Relaks
15 - Muzyka rozbudzająca
16 - Ambient i chillout
17 - Muzyka klasyczna
18 - Techno, dance i trance
19 - Ska
20 - Blues i jazz
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Filmy animowane
Filmy dokumentalne
Filmy fabularne
Opinie i dyskusje
Muzyka
Teatr i kabaret
Telewizje online

 Portal















WSZYSTKIE NOWOŚCI
Publikacje WM
Warto przeczytad
Akcje społeczne
Audycje
Edukacja
Ekologia i przyroda
Gospodarka
Historia
Komiksy
Kultura i sport
Linki zewnętrzne
Media
Nauka i technika









Opowiadania
Paranauka
Polityka
Prawo
Publicystyka
Społeczeostwo
Świat komputerów








Turystyka i podróże
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Wiadomości z wszechświata
Wierzenia
Zdrowie

Nowy serwis Polskiego Radia - niepodlegla - https://www.polskieradio.pl/350
Radio - http://www.fronda.pl/blogi/niepoprawne-radio-pl/niepoprawne-radio-pl-audycja-963-wlacz-o-1900,47400.html
Portal niezależny - https://portalniezalezny.pl/malydziennik.html
Encykliki - http://sanctus.pl/index.php?grupa=89&doc=38
Historia Rabki - https://plus.google.com/116835370845574221707
Willa Krzywoo - https://historiarabki.blogspot.com/2013/10/zagadka-ktora-kryje-willa-krzywon-czyli.html
10 ważnych pytao - https://www.fakt.pl/kobieta/dobre-rady/jakie-pytania-zadac-partnerowi-zanim-wezme-slub/x9ksf0t
Ma 99 lat. Każdego dnia pokonuje niemal 10 km, by zobaczyd żonę - https://pl.aleteia.org/2018/09/07/ma-99-latkazdego-dnia-pokonuje-niemal-10-km-by-zobaczyc-zone/
Policjant spotkał uzależnioną od narkotyków kobietę. I zrobił dla niej coś niezwykłego! https://pl.aleteia.org/2018/09/06/policjant-spotkal-uzalezniona-od-narkotykow-kobiete-i-zaadoptowal-jej-dziecko/
Potrzebowała pieniędzy, by wyjśd z domu. Pomógł jej Papież Franciszek! - https://pl.aleteia.org/2018/09/08/panigrazyna-potrzebowala-pieniedzy-by-wyjsc-z-domu-pomogl-m-in-papiez-franciszek/

Używanie Niedźwiedzia do Leczenia Bólu Pleców, 1946 http://www.dailyholics.com/pl/historycznych-zdjec/7/
Zapomnij o rzeczach, które
widziałeś w swoim ulubionym
serialu o tematyce szpitalnej, w
obliczu tradycji nauka musi
przyznać się do swojej porażki.
Poddana próbie czasu tradycja, stary
sposób leczenia bólu pleców,
okazała się najlepsza. Chociaż
metoda mogła być bardzo
ryzykowna, terapia przy pomocy
dzikiego zwierzęcia nie była tak
niespotykana jak mogłoby się
wydawać. To zdjęcie przedstawia
tresera niedźwiedzi razem ze swoim
niedźwiedziem jeżdżących z wioski
do wioski. Ich cel? Przynoszenie
ulgi mieszkańcom.

Groby Katolickiej Kobiety i Jej Protestanckiego Męża, 1925.
W dawnych czasach
cmentarze miały zasady
dotyczące tego, kto mógł
być na nich pochowany.
Niestety, nie było
dozwolone, aby ta
katolicka kobieta została
pochowana obok swojego
protestanckiego męża, ze
względu na ich odmienne
wyznania. Jednak para
znalazła sposób na
obejście tych zasad i
mogła zostać „złączona”
ze sobą w miejscu
swojego spoczynku. To
miejsce pełne miłości
nadal można zobaczyć
dziś w Roermond,
Holandii.

Salezjaoska alternatywa dla migracji z Afryki - https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/201809/salezjanie-walcza-z-nielegalna-migracja-afrykanczykow.html
Wieża kościoła w Hamburgu
Krzyż i korona

napis "Allah"

.

https://kresy.pl/wydarzenia/napis-allah-w-miejscu-krzyza-kosciol-w-hamburgu-przebudowano-na-meczet/

PROTEST -

https://www.pch24.pl/protest-wobec-szerzenia-na-youtube-filmow-nawolujacych-do-bezczeszczenia-hostii,63200,i.html

W Luksemburgu usunięto ze szkół lekcje religii - https://wolnemedia.net/w-luksemburguusunieto-ze-szkol-lekcje-religii/

Holenderscy uczniowie muszą modlić się w meczecie https://wolnemedia.net/holenderscy-uczniowie-sa-zmuszani-w-meczecie-do-modlow/

Architekt: zburzyć kościoły i budować meczety na rzecz lepszej integracji https://ndie.pl/architekt-zburzyc-koscioly-budowac-meczety-rzecz-lepszej-integracji/

Obrazy na drzwiach od toalety w brukselskiej
restauracji. "Upadek" - https://dorzeczy.pl/kraj/78418/ObrazyMatki-Boskiej-i-Jezusa-na-drzwiach-od-toalety-w-brukselskiej-restauracjiUpadek.html

Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA 2018

Największy Dar, reżyseria: Juan Manuel Cotelo, to 90-cio minutowy optymistyczny i dający nadzieję
film kinowy, wypełniony historiami o pojednaniu z całego świata. W praktyczny sposób udowodnią one, że
przebaczenie jest w stanie przemóc wszystko to, co wydaje się niewybaczalne
Papież Franciszek - człowiek, który dotrzymuje słowa, reżyseria: Wim Wenders, 96 min, to
raczej „osobista podróż” z głową Kościoła katolickiego, niż biograficzny film o życiu Ojca Świętego. Ten
dialog jest wyrazem troski o najbiedniejszych, o kwestie ochrony środowiska, sprawiedliwość społeczną
oraz apelem o pokój i dialog między religiami. Film podąża za papieżem, który podczas licznych podróży
po całym świecie: Ziemi Świętej, Afryce, Ameryce Południowej czy Azji spotyka się ze zwykłymi ludźmi;
rolnikami, robotnikami. „Papież Franciszek jest żywym przykładem człowieka, który tak konsekwentnie
traktuje swoje słowa. Dzięki pełnej otwartości ze strony Watykanu mieliśmy przywilej kilku długich
audiencji u Ojca Świętego. Film będzie niósł szerokiej publiczności na całym świecie papieskie radykalne

współczucie i głęboki humanizm – mówi Wim Wenders. zobacz zwiastun
Jeździec ,reżyseria: Chloé Zhao; 104 min, prawdziwa historia młodego kowboja, którego świetnie
zapowiadającą się karierę przerwał poważny wypadek. W opowieści o nim miesza prawdę z fikcją i z
czułością przygląda się ludziom zawieszonym w przeszłości. Także dlatego, że przyszłość nie ma im zbyt
wiele do zaoferowania. Pracując z amatorami, zamiast po raz kolejny sięgnąć po klisze wysłużonego
gatunku, woli skupić się na bohaterach, którzy akceptują życiowe rozczarowania. zobacz zwiastun
Ballada wojownika , reżyseria: Tony Sebastian Ukpo; 100 min, zdesperowany młody człowiek włamuje
się do kościoła. W gorączkowych wybuchach złości wykrzykuje swoje rozczarowanie współczesnym
światem. Jego oponentem jest ksiądz, który stara się go wysłuchać i zrozumieć. Chłopak wyzywa księdza na
słowny pojedynek, którego treścią są fundamentalne pytania dotyczące życia i śmierci , wiary, przebaczenia
i odkupienia. zobacz zwiastun
Chleb z nieba, reżyseria: Giovanni Bedeschi;
Z miłości do Joey , reżyseria: Rory Feek ; 90 min, opowiada prawdziwą historię niesamowitej Joey Feek
i jej niezwykłego życia. Mimo walki z rakiem, Joey wraz z rodziną i przyjaciółmi pokazują, że nie tylko
fizycznie zdrowi ludzie żyją szczęśliwie. zobacz zwiastun
Kateri reżyseria: James C. Kelty, czas trwania: 90 min, rok 1666, po 50 latach wojny, armia francuska
wkracza na terytorium Mohawków i pali ich wioski. Francuscy jezuiccy misjonarze po raz pierwszy
wchodzą do wiosek Indian. Św. Jan Paweł II beatyfikował Kateri. zobacz zwiastun http://www.fronda.pl/a/zapraszamy-na-festiwal-filmow-chrzescijanskich-arka,116220.html

Szkoła City of London Academy Highgate Hill w Islington (w północnym Londynie) zakazała dzieciom
rozmawiać w trakcie przerw. Uczniom nie wolno także bawić się w szkole telefonami komórkowymi.
Choć sprawa ta zakrawa o żart, to w rzeczywistości tak nie jest. W szkole City of London Academy
Highgate Hill, która do niedawna była żeńską szkołą Mount Carmel Catholic College for Girls
i w której uczy się ok. 500 dziewczynek i chłopców w wieku od 11 do 18 lat, wprowadzono zakaz rozmów
w trakcie przerw. Uczniom wolno jedynie „w milczeniu” przechadzać się po korytarzach, ale też
z zastrzeżeniem, że między klasami wolno chodzić wyłącznie po dobrej stronie. Uczniom, którzy złamią
zasady i będą plotkować między lekcjami albo tym, którzy będą się przemieszczać po złej stronie korytarza,
grozi rozmowa z dyrektorem.
Nowy regulamin wszedł w życie 5 września. Na jego obronę dyrektor Prince Gennuh oświadczył w liście
do rodziców: – „Nastąpiła znaczna poprawa odkąd napisałem do was po raz ostatni o naszych
oczekiwaniach względem atmosfery panującej na korytarzach. Jednakże wciąż mamy do czynienia
ze znacznym hałasem w przerwach między lekcjami, który bardzo negatywnie wpływa na trwające lekcje.
Dążymy do osiągnięcia scholastycznej atmosfery na korytarzach przez cały czas. Stąd też od września
uczniowie będą ostrzegani, gdy będą opuszczali sale lekcyjne i będziemy od nich oczekiwali, że będą się
poruszać w ciszy oraz po lewej stronie korytarza. Przewidujemy sankcje dla uczniów, którzy nie spełnią
naszych oczekiwań”. W ramach w powrotu do rygorystycznych, wiktoriańskich wręcz reguł, uczniowie
szkoły City of London Academy Highgate Hill nie mogą także korzystać w szkole z telefonów
komórkowych. Za bawienie się telefonem podczas lekcji albo na przerwach grozi skonfiskowanie
urządzenia na cały semestr, a jeśli telefon zadzwoni dzieciom w plecaku, to 2 tygodnie konfiskaty.
https://wolnemedia.net/w-szkole-w-londynie-dzieciom-nie-wolno-mowic-na-przerwach/

168 mln dzieci w wieku od 5 do 17 lat wykonuje niewolniczą pracę na całym świecie https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/niewolnictwo-dzieci-miliony-nieletnich-zmuszanych-do-pracy/3rxe8v7

