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ZABRZE

CISOWA, M-2, 29 m2, 89 tys.
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ROKITNICA M-3, 52m2, 137 tys.
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Tel. 0793-943-636

CENTRUM M-3, 46m2, 145 tys.
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bojler, kabina prysznicowa. Nowe 
okna pcv, nowe drzwi wewn., 
ogrzewanie gazowe. Czynsz ok. 180 
	�� Tel.0793-993-293

TATARKIEWICZA M-4,63 m2,195tys
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Bdb. stan techniczny. Wszystkie 
okna nowe PCV oraz nowe drzwi 
�����������=��
����%	���	�>'' 	�.

Tel. 0793-943-636
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oraz dwóch toalet. Ogrzewanie 
gazowe z piecem 2-funkcyjnym. Po 
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Tel. 0796-203-097

MASTALERZA M-2, 33m2, 108 tys.
Mieszkanie na parterze w niskim 
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Tel. 0796-203-097
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kominowe  przystosowane do 
instalacji ogrzewania gazowego. 

Tel. 0796-203-097

KNURÓW

MARYNARZY, M-3 49 m2, 150 tys.
Pokoje nieprzechodnie, kuchnia z 
oknem, balkon. Niski, ocieplony blok. 
Os. Wojska Polskiego II.

Tel. 0793-679-367

SZARYCH SZEREGÓW, M-4 59 m2

Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, 
po remoncie, pomieszczenia 
nieprzechodnie, balkon, niski blok, 
widok na park. Tel. 0793-679-367

AL. PIASTÓW, M-5 70 m2, 155 tys.
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Do odnowienia. Tel. 0793-679-367
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ul.Michalskiego, 1433 m2.
Ogrodzona, uzbrojona.

Tel. 0793-679-367

BUDYNEK BIUROWO/SZKOLNY, 
1469 m2�
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Tel. 0793-679-367

Uczniowie liceów zdają 
sobie sprawę, że 
dobre oceny i wzorowa 
frekwencja dziś już nie 
wystarczą, żeby odnieść 
w życiu sukces. Liczą się 
doświadczenie, kreatyw-
ność i chęć podejmowa-
nia wyzwań. Takich na 
przykład jak stworzenie 
profesjonalnego portalu 
internetowego. 

Do konkursu „Czwarta władza z 
klasą“ zaproszono licea z woje-
wództw: małopolskiego, śląskie-
go i podkarpackiego, które uzy-
skały najlepsze wyniki maturalne. 
Wyzwanie podjęły dwie gliwickie 
szkoły średnie – VII Liceum Ogól-
nokształcące i Filomata. 

6-osobowe zespoły uczniów z 
pasją i zaangażowaniem włączyły 
się w tworzenie portali i tak po-
wstały “Wykrzyknik” i “Kufer”. 

Już same nazwy portali mówią 
wiele: „Wykrzyknik“ chce zwrócić 
uwagę na rzeczy ważne dla mło-
dych ludzi, „Kufer“ obiecuje, że 
zawsze będzie wypełniony treścią 
po brzegi. 

W każdym zespole potrzebny 
był: redaktor naczelny, dzienni-
karz, tłumacz, grafik, informatyk, 
PR–owiec. Każda ze stron funk-
cjonuje w języku polskim i an-

Dwa gliwickie portale 
walczą o Anglię

W pi¹tek, 16 kwietnia 
w Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 1 w Gliwi-
cach, przy ul. Koziel-
skiej 39, odbêd¹ siê 
Dni Otwarte. 

Od godziny 8.00 do 19.00 
uczniowie, kadra pedago-
giczna oraz wszyscy, którzy 

gielskim. Obie oceni teraz jury, 
a nagroda, która czeka na zwy-
cięzcę jest nie byle jaka – dwu-
tygodniowy wyjazd do Wielkiej 
Brytanii. 

Uczniowie VII LO podkreślają 
jednak, że choć bardzo chcie-
liby wygrać nagrodę główną, 
sam udział w projekcie jest już 
w pewnym sensie wygraną.
- Tworząc portal nauczyliśmy 
się przede wszystkim pracy w 
grupie, a także mieliśmy oka-
zję sprawdzić, czy w przyszło-
ści chcielibyśmy pracować w 
danym zawodzie. Ja wiem na 
pewno, że nie będę dziennika-
rzem – jest to bardzo żmudna   
i ciężka praca – mówiła na spe-

cjalnej konferencji Aleksandra 
Gochnio, pełniąca w zespole 
rolę dziennikarza. Praca nad 
portalem pozwoliła młodym 
ludziom również sprawdzić 
swoje dotychczasowe umie-
jętności.

O czym piszą młodzi ludzie? 
Co ich interesuje? „Wykrzyk-
nik“ skupia się na sprawach, 
które młodzi ludzie traktują 
bardziej jako hobby: sport, 
muzyka, podróże, imprezowa-
nie. „Kufer“ dużo miejsca po-
święca przyszłości, kwestiom 
wybrania dobrego zawodu, 
ciekawe są również rozmowy 
przeprowadzone przez uczniów 
ze znanymi osobami. 

www.wykrzyknik.com.pl 
(Filomata), www.lo7gliwice.
czwartawladza.edu.pl 
(VII LO).

Katarzyna Klimek

odwiedz¹ szko³ê, mog¹ liczyæ 
na wiele atrakcji. Przygotowa-
no dla nich m.in. przedstawie-
nie teatralne, zawody sporto-
we oraz lekcje otwarte. 
Bêdzie mo¿na równie¿ sko- 
rzystaæ z porad specjalistów 
oraz dok³adnie zwiedziæ 
szko³ê. 


