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      ZIMOWE  KSIĄŻKI

A dla młodszych czytelników
proponujemy:

- "Dziewczynka z zapałkami" 
Opowieść Hansa Christiana
Andersena wprowadza w świat
biednego dziecka, która próbuje
sprzedać zapałki, by zarobić na
jedzenie dla rodziny.

"Charlie i fabryka czekolady" 
Opowiadanie Roalda Dahla
prezentuje ubogiego chłopca,
który ze swoją rodziną mieszka
w małej chatce. Pewnego dnia
Willy Wonka organizuje konkurs,
w którym można wygrać bilet do
jego fabryki. Charliemu udało się
dostać do fabryki i jego życie się
zmieniło.

Rozmerdane święta" to książka
Agnieszki Olejnik. Opowiada o
piesku, chorym na achalazje, który
został znaleziony na śmietniku       
przez młodego nauczyciela języka
polskiego - Olgierda Zawadę. Mówi
też o jego mamie - Krystynie
Zawadzie, która bardzo chce
zostać babcią. Wprowadza  w
nastrój świąteczny, jest idealną
książką na święta.

M.T

"Opowieść Wigilijna" autorstwa
Charlesa Dickensa opowiada o
smętnym człowieku, który nigdy
nie obchodził Świąt Bożego
Narodzenia. Pewnej nocy
odwiedza go duch, który dawno
temu popełniał takie same błędy
jak on.

Dramat romantyczny, o miłości,
która rozkwita pomimo zakazów.
Stella i Will główni bohaterowie
utworu większą część swojego
życia spędzają w szpitalach. Oboje
chorują na nieuleczalną chorobę
jaką jest mukowiscytoza.  Zdają
sobie sprawę,że jeden dotyk lub
pocałunek może być dla nich
wyrokiem śmierci.
A dzieje się to w czasie
przedświątecznym.
Nasza redakcja serdecznie ją
poleca! ''Opowieści z Narnii Lew,

Czarownica i Stara Szafa.'' Książkę
napisał C.S. Lewis. Występuje w
niej czwórka rodzeństwa: Łucja,
Edmund, Zuzanna i Piotr, którzy
ratują Królestwo Aslana przed
wieczną zimą i okrucieństwem
złej czarownicy. Wśród moich
kolegów na liście ulubionych
lektur szkolnych, ta zajmuje

pierwsze miejsce. Sprawdźcie
dlaczego?

M.T
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  Praca murarza-podstawy

podstaw dla amatorów
Zacznijmy od tego, że praca murarza jest pracą
fizyczną, więc nie jest ona dla osób, które potrafią
robić trudne obliczenia, bo się im po prostu nie
przydadzą. Po pierwsze musisz mieć jakiekolwiek
doświadczenie na budowie a ogromna inteligencja
moim zdaniem nie jest wam potrzebna, ale wskazana.
Musicie również znać na pamięć proporcje na
zaprawę murarską albo wyrównawczą na betoniarce
tak zwanej trzysetce (300l).
Wyglądają one tak: 30 łopat piasku, 2 kieliszki wapnia
(100ml),1 zaprawa i całe wiadro wody. Gotową
zaprawę wylewamy na nasze cegły, bloczki itp.
szatkujemy je albo wygładzamy na płasko.

      Podstawowe narzędzia murarza:
Kielnia 
(nabierasz i rozkładasz ja zaprawę),
Betoniarka 
(za pomocą tej machiny możesz z łatwością robić
zaprawę),
Poziomica
(wyrównujesz nią poziom cegły, bloczka, pustaka),
Gumowy młotek 
(za jego i poziomicy pomocą wyrównujesz budulec do
poziomu).

          Zarobki murarzy w Polsce i na świecie!
Kiedy słyszymy zawód murarz i zamykamy oczy
mamy w wyobraźni sterotypowy obraz starego
brudnego i pijanego faceta z obowiązkowym
papierosem w ręce. Nic bardziej mylnego. W
prawdziwym świece pracownik budujący wieżowce
może zarabiać ok 10000 zł. W Niemczech dochodzi to
do nawet 15000 zł-20000zł!! W Irlandii ta kwota
przekracza 11000zł. W Niderlandach jest to 120 zł
czyli ok 17000zł. A więc teraz zamknijcie oczy i
popatrzcie oczami wyobraźni. Trochę się zmieniło? W
wiec Wy, którzy lubicie budować bierzcie kielnie w
dłoń i na budowę, poz kończeniu szkoły .....!
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Z roku na rok WOŚP zbiera
coraz więcej pieniędzy, aby
pomagać ludziom z
problemami.

.

Fundacja najczęściej kojarzy się
ze styczniową publiczną zbiórką
pieniędzy zwaną Finałem
Wielkiej Olkiestry Świątecznej
Pomocy. Pośród śniegów i
mrozów na ulicę wychodzą
tysiące wolontariuszy i miliony
Polaków, by wspólnie zbierać
pieniądze na konkretny,
wcześniej wytyczony przez
Fundację medyczny cel. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy
działa cały rok, a nie tylko od
święta.

28. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy zakończył
się z kwotą deklarowaną w
wysokości 115 362 894 zł. -
Dziękuję Wam. Udało się! -
krzyczał ze sceny w Warszawie
Jerzy Owsiak.To oznacza, że
pierwszy rekord z ubiegłego
roku został już pobity. Wtedy o
północy deklarowana kwota
wyniosła 92 mln zł. Pierwsze
bilanse w tym roku mówiły o 13
527 985 zł, 15 062 342 zł oraz 17
097 714 zł i już wtedy były to
większe kwoty niż o tej samej
porze w roku 2019.

Przez ostatnie 28 lat Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zebrała kwotę o łącznej wartości ponad
1miliarda PLN. Z roku na rok finały mają większą
wartość. Najnowszy 28 finał zebrał wartość ponad
115 milionów PLN.

           Wiatr w żagle!

Olga Tokarczuk
laureatka
Nagrody Nobla
w dziedzinie
literatury
przekazała
WOŚP jedną z
oficjalnych
replik Medalu
Noblowskiego.
W ramach
WOŚP można
również
wylicytować
"Monster
Malucha"

zbudowanego w
programie 99
Godzin na TVN
Turbo. Robert
Lewandowski
najlepszy polski
piłkarz
zaoferował
spotkanie wraz
z lunchem dla
dwóch osób. 

.
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                Ferie 2020          
Gdzie wyjechać 

na łyżwy?

        Gdzie wyjechać 
             na narty?

             Szwajcaria Bałtowska
Najdłuższe trasy zjazdowe w centralnej Polsce,
dwa wyciągi talerzykowe oraz nowoczesny wyciąg
taśmowy do bezstresowej nauki. Profesjonalna
szkoła narciarska, w pełni wyposażona
wypożyczalnia oraz doskonale przygotowane i
oświetlane trasy. Stok narciarski „Sabat” 425m n
pm. znajduje się w otulinie Świętokrzyskiego
Parku Narodowego u podnóża Łysicy 612m n pm.
najwyższego wzniesienia w Górach
Świętokrzyskich.
            Karnety czasowe:
 1 godzina - 45zł
 2 godziny - 55zł
 3 godziny - 65zł

 W Miejskim Centrum Sportu i
Rekreacji w Skarżysku
Kamiennej na ulicy Konarskiego
34znajduje się lodowisko z
wypożyczalnią łyżew. 
   

Cennik:
 Bilet normalny 10 zł za 60 min.
 Bilet ulgowy     6 zł za 60 min.
 Wypożyczenie łyżew 6 zł.
 Wypożyczenie kasku 5 zł.

.
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                               ZIMOWE PSY
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Psy rasy husky są pięknie zbudowane.
Posiadają puchatą sierść. Mają ogon w
kształcie lisiej kity, kształtną głowę o
sterczących równomiernie uszach.Kolor
sierści też bywa różny - od czarnego do
białego, po rudy i złocisty. Jednak
najczęściej spotykamy takie w odcieniach
 szarości. Kufę zwykle mają białą, a górną
część głowy i grzbiet w ciemniejszym
umaszczeniu.

Haski  syberyjski to bardzo stara rasa.
Jak nazwa wskazuje, pochodzi z rejonu
Kołymy na Syberii. 
Hodowana była przez plemiona Czukczów
i im podobne, zamieszkujące tamte
tereny. Husky mają w sobie dużo cech
pierwotnych, tożsamych z wilkami:
podobny wygląd, częściej wyją niż
szczekają, szybko biegają i uwielbiają
polować. Są psami stadnymi, a w stadzie
podporządkowują się hierarchii,
niezależnie od tego, czy przewodzi jej
zwierzę, czy człowiek.

Psy te mają fascynujące oczy, często jedno może
mieć inny kolor niż drugie. Mają migdałowaty
kształt i osadzone lekko skośnie. Na samym
początku wszystkie szczeniaki mają oczy niemal 
granatowe, a barwa tęczówki zmienia się z
czasem, po kilku tygodniach. Najpierw oczy stają
się szare, a dopiero później zmieniają barwę 
na właściwą genetycznie dla danego osobnika.
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