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Koncepcje, plany 
i trudna praca

Wywiad z p. Prezydent Miasta Jastrzębia- Zdroju
Anną Hetman

-Jak pracuje się Pani w Urzędzie Miasta?
- Jest to bardzo trudna i wyczerpująca praca.
- Jakie ma Pani dalsze plany w związku ze zmianami
na OWN-e?
- Na razie jest przygotowana koncepcja. Będziemy
składać wniosek do Pragi aby stamtąd pozyskać
pieniądze na budowę. W lipcu 2016 r. będziemy
ogłaszać przetarg. Końcem 2016 chcemy zaczynać
budowę.
-Czy w planach jest wycinka drzew na OWN-ie, jeśli
tak to czy będą zasadzone nowe?
- Na chwile obecną nie ma takich planów, ale
wycinane są drzewa chore lub te, które zagrażają
otoczeniu.
- Czy planuje Pani podwyżki dla nauczycieli?
- Ja nie mogę planować podwyżek, ponieważ to
minister określa ile nauczyciel pracował i czy na to
zasłużył.
-Jak w roku 2017 wyobraża sobie Pani miejsce basenu
na OWN-ie?
- W roku 2017 prace powinny być już
zaawansowane, ale nie będzie tam basenu
ponieważ to za drogi interes. Będą tam tylko
tryskacze i brodziki.
- Czy podoba się Pani pomysł zmiany szkół
gimnazjalnych na podstawowe?
- Teraz już mi się nie podoba, ponieważ gimnazja
funkcjonują już wiele lat i wszyscy się do tego
przyzwyczaili, a młodzież będzie zachowywać się
tak samo, bo to te same dzieci.
- Co miałoby stanąć na miejscu lasku przy ulicy
Warszawskiej?
- Teren obok ulicy Warszawskiej nie należy już do
miasta. Właściciel chce zbudować tam coś
większego od Galerii Jastrzębie. 
-Czy miasto ma zamiar zainwestować więcej funduszy
w schronisko na Szerokiej?
-W schronisku zwierzęta NIE SĄ GŁODZONE! Mają
one tyle jedzenia ile potrzebują.
-Czy jest Pani żal zwierząt w schroniskach?
-Bardzo lubię zwierzęta i generalnie żal mi zwierząt
samotnych i „osieroconych” przez właścicieli.
- Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w
imieniu swoim i mieszkańców miasta. Julia R.

Tort Pavlovej

Torcik Pavlovej najlepszy na Święta i nie tylko
Beza:7 białek, szczypta soli, szkl. drobnego cukru, 2 płaskie łyż. mąki
ziemniaczanej, łyż. octu jabłk., 1/2 laski wanilii.Białka ubić ze szczyptą soli na
sztywną pianę. Stopniowo dosypywać cukier, ubijając aż piana będzie lśniąca
i bardzo sztywna. Dodać przesianą mąkę ziemniaczaną oraz ocet jabłkowy.
Na koniec dodać nasiona z laski wanilii, dokładnie wymieszać. Na papierze do
pieczenia narysować dwa kółka o śr. 22 cm. Kółka wypełnić ubitą masą. Piec
ok. 50 min w temp. 140 st. Ostudzić. Dodatkowo: 500 g truskawek, 250 g
malin 250 g jagód,szkl. śmiet. 30%,łyżka cukru pudru łyż. esencji
waniliowej.Truskawki przepołowić. Śmietankę ubić na sztywno, pod koniec
ubijania dodać cukier i esencję waniliową. Pierwszy blat bezowy ułożyć na
paterze,posmarować połową ubitej śmietanki, wyłożyć połowę owoców.
 Przykryć drugim blatem bezowym, resztą śmietanki oraz owocami.
Udekorować listkami mięty. Można przygotować pyszny sos i polać nim torcik.
Sos owocowy: 
200g świeżych malin, 
2 płaskie łyżki cukru, 
1/4 szkl. wody, łyżka likieru z truskawek, 
1/2 szkl. dżemu truskawkowego.
Maliny rozgnieść widelcem, po czym zagotować wraz z cukrem i wodą. 
Gotować ok. 5 min na małym ogniu. Dodać likier oraz dżem z truskawek,
dokładnie wymieszać. Schłodzić, by sos zgęstniał. Uwaga! Sos można
przygotować bez likieru. Będzie też wyśmienity.

Słodkości
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Moje inspiracje

Zawsze taki sam problem?
Jak się ubrać, co na siebie włożyć? Jeżeli masz z
tym problem przeczytaj ten artykuł.  Znajdziesz tu

porady dotyczące tego jak się ubrać aby być na
czasie. 

    W tym roku żeby być trendy wiosną nosimy
modne parki i marmurkowe rurki. Do tego zestawu
pasują przeróżne koszule i zwykłe bluzeczki.W
takim zestawie możecie iść do szkoły, na spotkanie z
przyjaciółmi itd. Kolejny zestaw ubrań, który bardzo mi
się podoba, to  spódniczka, szary przylegający t - shirt
i do tego w porównywalnym kolorze do koloru
spódniczki narzutka, którą z pewnością znajdziecie w
sklepach H&M i nie tylko. W takim zestawie będziecie
ślicznie prezentować się wśród najbliższych i
przyjaciół. W kolejnym zestawie będzie wam na
maksa wygodnie i przyjemnie, ponieważ są to dresowe
luźne spodnie i bluzka w stylu oversize. Do tego
wygodne trampki lub conversy. Możecie wysyłać
swoje ulubione stylizacje na stronę Moda na
Facebooku i pisać tam jakie wy macie ulubione
zestawy ubrań lub czy podobają się wam te stylizacje,
o których wspomniałam.                 
                                                          Julia Z.

Entuzjazm jako motor nauki
*********************************************************

    Entuzjazm to stan naszego umysłu, który pozwala
nam z zachwytem, radością i zapałem angażować się
w różne działania. Najnowsze badania w dziedzinie
neurobiologii pokazują wpływ entuzjazmu na rozwój
naszego mózgu. Okazuje się, że to właśnie entuzjazm
ma największy wpływ na uczenie się i
zapamiętywanie. Czy wiesz, że ośrodek mózgu
odpowiedzialny za kciuk dłoni u młodzieży powiększył
się w ostatnich czasach spektakularnie. Neurobiolodzy
dowodzą, że jest to wynikiem pisania niezliczonej ilości
SMS-ów. Natomiast ośrodek odpowiedzialny za
umiejętności matematyczne nie rozwija się nawet
wtedy, gdy jest intensywnie pobudzany. To fenomen
naszego mózgu, który rozwija się w obszarach, w
których rozwija się go z entuzjazmem - dowodzi
Gerald Hunter – niemiecki neurobiolog. Według
Huntera entuzjazm jest kluczem do wszystkiego.
Dodaje nam skrzydeł, uwalnia od wszelkich
przeszkód. Gdy się zachwycamy, wszystko staje się
o s i ą g a l n e , a uczenie się przebiega
„samoistnie”. Dowodem jest postać francuskiego
chłopca, który nigdy nie chodził do szkoły - Andre
Sterna. 

ZNAJDŹ W SOBIE ENTUZJAZM
I PODAJ GO DALEJ

  Andre wychowywany poza systemem szkolnym jest
kompozytorem, lutnikiem, dziennikarzem i pisarzem.
Naucza muzyki, prowadzi wykłady. Jest ekspertem w
dziedzinie alternatywnych metod nauczania. Jest
synem Arno Sterna, pedagoga i badacza, którego
dokonania opierają się na poszanowaniu
spontanicznych skłonności natury ludzkiej. Naturalną
skłonnością dziecka jest zabawa. To poprzez zabawę i
towarzyszący jej entuzjazm dziecko uczy się, nabywa
umiejętności w sposób najbardziej trwały. Szkoda, że z
wiekiem nasz entuzjazm słabnie. Warto się nad tym
zastanowić, odnaleźć w sobie zachwyt dziecka i
dzielić się nim z otoczeniem. Entuzjazm jest zaraźliwy.
I dobrze. Dzieci pielęgnujcie swój zachwyt, a dorośli?
Spróbujcie go w sobie odnaleźć.

Moda kręci każdą dziewczynę. Chłopcy chociaż udają, że moda
jest słaba i nie dla nich, też lubią się nieźle wystylizować. I to jest OK.
Kiedy dobrze wyglądasz, lepiej się czujesz, masz większą pewność
siebie i wcale nie muszą to być firmowe ciuchy. Sami twórzcie swój look,
bądźcie oryginalni, bo każdy jest wyjątkowy.

    Trzeba    
 przeczytać
fascynującą
opowieść Andre
Sterna o
dzieciństwie,
dorosłości,
zachwycie, edukacji
i ekologii
wychowania

Alexas
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Rzecz o plotkach i wcale
nie ptasich

NIECIERPLIWE OCZEKIWANIE
Co roku czekam na wiosnę. Co roku wiosna
do nas przychodzi, lecz ja nie mogę się
doczekać. Nareszcie natura budzi się ze
snu, „rosną  nowe rośliny, niektóre zwierzęta
budzą się ze snu. Niezmiernie dziwi nas ten
fakt, i w zachwyt wprawia szczery, że wiosną
łatwiej dobrym być”. W tym roku wiosna
przywitała nas wcześniej. Dostrzegłam na
drzewach bazie kotki, przebiśniegi już
przekwitły, a tulipany i żonkile wychyliły
swoje łodyżki z ziemi i lada dzień zachwycą
swoimi kwiatami. Koty na wsi łączą się w
pary i dają niezłe koncerty swoich kocich
romansów. Wiosna, to cudowna pora roku.
Śpiew ptaków i promienie słońca dają
energię i siłę do działania. Dłuższe dni
sprawiają, że czas płynie jakby wolniej i
więcej możemy zrobić. Wiosna daje niezłego
kopa do działania.  Paulina

Wszyscy wiemy czym są plotki i co to znaczy
obgadywać kogoś xd. Jest to najprostszy sposób na
rozładowanie emocji po kłótni z koleżanką / kolegą.
Zwykle bywa tak, że po kłótni zawsze ta pierwsza

osoba "obgaduje" drugą. BRRR! Przytoczmy sytuację.
Jakaś Gertruda pokłóciła się ze swoją najlepszą

przyjaciółką Gryzeldą o to, że nie odbiła piłki na lekcji
wf-u. Gertruda idzie obgadać Gryzeldę 

z koleżanką X. Mówi, że jest ślamazarna. Oczywiście
Gryzelda idzie obgadać Gertrudę z Y. Mówi o tym jaka
to ona jest wredna, chamska itd. Oczywiście wszyscy
obrażają się, nie gadają ze sobą. Jest słabo. Ciężka

atmosfera. Potem przepraszamy się 
i znowu na jakiś czas jest OK. To typowe zachowanie,
ale czy potrzebne? Jestem. pewna, że można ze sobą
pogadać normalnie, bez spinania się, wyjaśnić swoje

zachowanie bez obgadywania i obrażania się. To
wcale nie takie trudne. Wystarczy być ze sobą

szczerymi i nie zakładać, że druga strona ma złe
intencje. Tak byłoby fajniej.

Wiki O.

Kto, kogo przezywa,
ten tak samo się nazywa?

Ja jestem OK, Ty jesteś OK. 
                              O szacunku do siebie. 

Co to jest szacunek? 
Pozornie każdy wie czym jest szacunek. Dlaczego
więc tak często plotkujemy o sobie, obrażamy się i
zawsze wydaje nam się, że tylko my mamy rację. To
trudne pytanie, ale czy kiedykolwiek je sobie
zadaliście. Byłoby super gdybyśmy potrafili ze sobą
rozmawiać bez zadęcia na siebie. Przecież każdy jest
przekonany  o swojej racji, bo jest innym człowiekiem.
Ma do tego prawo. Ma inne poglądy i
zainteresowania. Inne możliwości i umiejętności.
Każdy jest dobry w czymś innym i ma inne
oczekiwania. Ta różnorodność, która nas otacza i
która jest w nas jest czymś wyjątkowym. Warto to
dostrzec i dać sobie prawo do inności bez oceniania.
Czy to możliwe? Pewnie, że tak. Najważniejsze żeby
nauczyć się ze sobą rozmawiać. Zamiast krytykować
kogoś, że „nie odebrał piłki” i oceniać, że „jest
ślamazarą” warto zapytać:  „czy wszystko OK?”,
powiedzieć : „nie przejmuj się następnym razem
będzie lepiej”. Nasze relacje będą zupełnie inne, jeśli
damy sobie prawo do inności. Fajnie byłoby uczyć się
od siebie nawzajem, a nie wymagać i oczekiwać, że
ktoś będzie robił i mówił tak Ja chcę. Może uda Ci się
popracować nad swoją postawą wobec znajomych.
Popatrz na nich, posłuchaj i doceń, że nie są tacy jak
TY i to jest super.

Dzień dobry wiosno Antosia F.
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