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Budżet partycypacyjny
Idea budżetu partycypacyjnego
Taką informację znalazłam na stronie miasta
stołecznego Warszawy:
Budżet partycypacyjny to proces, który daje
wszystkim mieszkańcom możliwość współdecydowania o części budżetu
Warszawy. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które chcą, aby zostały
zrealizowane. Mogą dyskutować o pomysłach innych mieszkańców. Mogą też
zagłosować i wybrać te, które wydają im się najciekawsze lub potrzebne.
Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu będą realizowane przez
władze miasta. Jeśli Ty też chcesz coś zmienić w swojej okolicy, możesz napisać
wniosek do budżetu partycypacyjnego, bo wniosek może napisać każdy.
Nawet niepełnoletni za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Tutaj zostanie wybudowane
nowe boisko w Jordanku
z budżetu partycypacyjnego na rok 2018
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Budżet partycypacyjny w Jordanku
Dowiedziałam się, że Jordanek też napisał wniosek do budżetu partycypacyjnego.
Postanowiłam więc sprawdzić co chce wybudować. Pani Katarzyna Gugała
powiedziała mi, że jeśli Jordanek wygra w głosowaniu zostanie wybudowana
zadaszona scena plenerowa, nowe boisko do koszykówki i szatnia, która będzie
wyłącznie na zewnątrz.

Ciekawostka
Tam gdzie być może zostanie wybudowana scena plenerowa stały kiedyś dwie
szopy (pomieszczenia służące jako magazyn). Niestety zostały rozebrane
z powodu złego stanu technicznego.

Tutaj, mamy nadzieję, zostanie
wybudowana scena plenerowa

Jana Kasprzycka

Podróże Jordankowiczów
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie.
Pojechałem tam z rodzicami na wycieczkę.
Najlepiej dojechać
samochodem. Po
drodze była restauracja, jadłem tam frytki
z kotletem, było pyszne, polecam!
Pojechaliśmy
dalej.
W
Jaskini
Niedźwiedziej były stalaktyty i stalagmity.
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Stalaktyty w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

Były też makiety, niedźwiedzia, lwa jaskiniowego i hieny jaskiniowej. Widziałem
też żywe nietoperze. Pod naszymi stopami była woda! Było super, polecam to
miejsce!!!
Bernard Nowak

Wystawa Lego
te informacje znalazłam na stronie
Wystawy:

Strefa gigantycznych
Inwazja Gigantów

Modeli

-

Nie bez powodu to myśl przewodnia
trzeciej edycji Wystawy na PGE
Narodowym. Tym razem organizatorzy pokażą największe i najpiękniejsze
budowle z całej Europy. Ta bezprecedensowa ekspozycja imponuje rozmachem
i skalą. Wśród wielu makiet zobaczyć można między innymi:
 Kapitol - niezwykła budowla składająca się z 1 miliona 236 tysięcy
klocków przedstawia waszyngtońską siedzibę Kongresu Stanów
Zjednoczonych (amerykańskiego parlamentu). Prace nad modelem trwały
ponad 6 lat.
 Największy na świecie Diabelski Młyn wykonany w całości z klocków
Lego®. Model o wysokości 4 m składa się tylko z elementów
wyprodukowanych przez Lego® (łącznie z linkami pełniącymi funkcję
przęseł) - na Wystawie do końca stycznia.
 Batmobile - zbudowany w skali 1:1; 7-metrowy pojazd Batmana powstał
z 900 000 klocków.

Moje wrażenia
Na Wystawie Lego bawiłam się bardzo dobrze. Poza wieloma modelami
z klocków jest tam strefa zabawy. W strefie zabawy można zrobić własne
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budowle. To bardzo fajny pomysł, który jest bardzo ciekawy nie tylko dla dzieci,
ale również dla dorosłych.

Kiedy? Gdzie? Za ile?
Wystawa otwarta jest przez cały tydzień na PGE Narodowym. Ja byłam
w tygodniu, ponieważ w weekendy jest dużo ludzi. Wieczorem bilety są
najtańsze, a popołudniu- najdroższe. Jeśli kupujecie bilet wieczorny możecie
zwiedzać Wystawę od godziny 19.30 do 21.00, a jeśli kupicie bilet popołudniowy
możecie zwiedzać od 15.00 do 19.30. Wystawa skończy się 25 marca.
Było super, polecam!

Jana Kasprzycka
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Kącik kulinarny
Dziś pizza
Może na początek małe ciekawostki o pizzy:
 Nazwa pizza pierwszy raz pojawiła się w dokumencie z 997 roku.
 We Włoszech wyróżnia się dwie odmiany pizzy: napoleońską i rzymską.
Pizza rzymska ma grube ciasto, a napoleońska cienkie.
 Początkowo pizza była jedzeniem dla biednych ludzi (najczęściej rybaków).
 Największa pizza ważyła ponad 12 ton!!!
 Nazwa pizzy „margaritta'' pochodzi od imienia królowej Margharity di
Savoia. Margaritta ma przypominać flagę Włoch dzięki zielonej bazylii,
białej mozzarelli i czerwonym sosem pomidorowym.
A oto przepis na pizzę:
Składniki:
ciasto
450 g mąki pszennej
1 i 1/3 łyżeczki suszonych drożdży instant
1 i 1/2 łyżeczki soli
1 łyżka cukru
300 ml letniej wody
2 łyżki oliwy
sos pomidorowy:
1 puszka lub kartonik (ok. 500 g) przecieru pomidorowego
1/2 łyżeczki masła
1 łyżeczka oliwy extra vergine
1/2 ząbka czosnku
1 łyżeczka suszonego oregano
1 łyżeczka cukru
1/3 łyżeczki soli
szczypta mielonego czarnego pieprzu
dodatki:
1 i 1/2 szklanki tartej mozzarelli
salami i papryczka chili lub boczek i karczochy w oleju lub szynka i ananasy lub
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inne ulubione dodatki
Przygotowanie:
1. Do misy miksera przesiać mąkę. Dodać drożdże, sól i cukier, wymieszać
dokładnie łyżką. Dodawać stopniowo letnią wodę i oliwę delikatnie
i wolno mieszając składniki łyżką. Następnie wyrabiać mikserem na
małych obrotach aż składniki zaczną łączyć się w jedną bryłę.
2. Stolnicę i dłonie oprószyć mąką, wyjąć ciasto i wyrabiać rękami ok. 7
minut aż ciasto będzie elastyczne, rozciągliwe i nie będzie się kleiło do rąk.
3. Uformować kulę i podzielić nożem na 3 części. Każdą z części schować do
plastikowego zamykanego pojemnika (odpowiednio większego, gdyż
ciasto ok. 3-4 krotnie powiększy swą objętość). Włożyć do lodówki na
minimum 24 godziny (maksymalnie na 4 dni)
4. Ciasto wyjąć z lodówki. Przygotować 3 plastikowe miski. Oprószyć dłonie
mąką, wyjąć ciasto z pojemników (będzie się kleiło), bardzo delikatnie
uformować w kulkę (nie wygniatać!) i przełożyć do misek.
5. Każdą miskę dokładnie przykryć (np. folią) i odstawić na 2,5 godziny do
drugiego wyrastania w ciepłe miejsce (w temperaturze pokojowej, bez
przeciągów).
6. Przygotowanie sosu pomidorowego: W garnku rozpuścić masło, dodać
oliwę. Czosnek zetrzeć na drobnej tarce, włożyć do garnka, chwilę
podsmażyć. Dodać przecier pomidorowy i przyprawy. Zagotować i od
czasu do czasu mieszając gotować na małym ogniu przez 10 minut.
Ostudzić.
7. Piekarnik nastawić na maksymalną temperaturę (250°C).
8. W rogu stolnicy wysypać pół szklanki mąki. Środek stolnicy i dłonie
oprószyć mąką.
9. Delikatnie wyjąć jedną porcję ciasta z miski (będzie się kleiło). Ciasto
włożyć w przygotowaną mąkę i obtoczyć z jednej i drugiej strony, otrzepać
z nadmiaru mąki. Delikatnie, rozciągając od środka uformować placek
o szerokości 25 cm. (brzegi mają być delikatnie wyższe).
10.
Ciasto wyłożyć na oprószoną mąką blaszkę czy tortownicę do
pieczenia. Wyłożyć sos pomidorowy (zaczynając od środka pizzy, ruchami
okrężnymi), następnie ser (ok. 1/2 szklanki) oraz dodatki. Wstawić do
piekarnika i piec ok. 8-9 minut.
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Smacznego!

Ala Duraj

Nietypowe Dni- na przykład w lutym
W tym roku luty to miesiąc pracy i nauki. Oprócz weekendów nie mamy żadnych
dni wolnych, aż do ferii wielkanocnych, które są na przełomie marca i kwietnia
(więc marzec to też czas pracy i nauki). Ten artykuł opowie Ci o niezwykłych
świętach obchodzonych w lutym.

05.02 – Światowy Dzień Nutelli
Myślę, że lubisz Nutellę. Pewien dietetyk w internecie nazwał
ją jednak „masą cukrowo – tłuszczową”. Nie wiesz, dlaczego?
Spójrz, oto skład Nutelli:
cukier, olej palmowy, orzechy laskowe (13%),kakao w proszku
o obniżonej zawartości tłuszczu (7,4%), mleko odtłuszczone
w proszku (6,6%), serwatka w proszku, emulgator: lecytyny (soja); wanilia.

07.02 - Dzień Najwyższej Izby Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli to instytucja, która kontroluje, jak inne organizacje
wydają pieniądze. Jest bardzo ważna, dlatego właśnie piszę tutaj o jej dniu.
09.02 – Międzynarodowy Dzień Pizzy
Większość osób lubi pizzę. Ty pewnie też! Pizza to tradycyjna
włoska potrawa, która początkowo była jedzeniem ubogich
rybaków. Więcej informacji o pizzy znajdziesz w „Kąciku
Kulinarnym” w tej gazetce.
12.02 – Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem
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Pióro pisze bardzo ładnie. Taki Dzień można na pewno w fajny sposób obchodzić
w szkole. Pióro wieczne, którym pisze się w dzisiejszych czasach, wywodzi się od
pióra gęsiego, którym pisano dawno, dawno temu!
17.02 – Dzień Kota
To dzień dla kotów. Jeśli masz kota, to świętuj i baw się razem z
nim! Może Twój kot lubi „łapać” laser?

21.02 – Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego
Na pewno oprowadzał Cię gdzieś kiedyś przewodnik turystyczny. 21.02
obchodzimy jego Dzień! W większych miastach tego Dnia przewodnicy
oprowadzają za darmo. Warto skorzystać w przyszłym roku!
22.02 – Dzień Myśli Braterskiej
Ten Dzień obchodzą harcerze i harcerki. Jest to święto ich przyjaźni. W tym dniu
urodził się założyciel skautingu ( harcerstwo w Anglii) – Robert Baden-Powell.
24.02 – Dzień Niespodziewanego Całusa
Daj całusa komuś, kto się tego kompletnie nie spodziewa!
Myślę, że ten, kto wymyślił ten Dzień miał niezły pomysł.
A Ty co o tym myślisz?

26.02 – Dzień Pozdrawiania Blondynek
W ten dzień, zamiast opowiadać złośliwy żart, powiedz coś miłego
o blondynkach, pozdrów którąś. Jeśli Ty jesteś blondynką, możesz się
spodziewać kilku pozdrowień!
28.02 – Dzień Chorób Rzadkich
Ten Dzień ma na celu pogłębianie wiedzy o chorobach rzadkich. Warto
zorganizować na ten temat coś w szkole, bo to ważny temat. Co Ty na to?
Więcej informacji znajdziesz w internecie.
Ula Duraj
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