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„Król Staś” zbiera nagrody

OFERTA WAKACYJNA!
3 MIESZKANIA W CENIE 4190 zł/m2 (brutto)

Ogólnopolski sukces szkolnego baru sałatkowego prowadzonego przez uczniów „gastronomika“ to zaskoczenie
nawet dla dyrektora szkoły.
- Zawsze wierzę w realizację
moich wizji, ale nigdy nie przypuszczałem, że Kapituła w
Warszawie oceni ten projekt
tak wysoko i stwierdzi, że to
najlepszy projekt związany z
promocją przedsiębiorczości i
inwestowaniem w umiejętności - cieszy się Krystian Szatka, dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Usługowych przy
ul. Kozielskiej w Gliwicach.
Szkolny bar „U króla Stasia“
otrzymał krajową nagrodę w
konkursie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Miał
on na celu promocję przedsiębiorczości oraz uznanie osiągnięć w dziedzinie innowacji.
Europejski finał konkursu odbędzie się na Cyprze.
Władze szkoły nie kryją satysfakcji z uzyskanej nagrody. To dla nas wielki sukces i radość, że nasz projekt zwyciężył
i będzie reprezentował naszą
szkołę i miasto w etapie ogólnoeuropejskim - mówi Krystian
Szatka.
Dla szkoły jest to nie tylko
ogromne wyróżnienie. - Jest to
potwierdzenie słuszności drogi, obranej przez nas w kształceniu zawodowym. Jest to tzw.
kształcenie dualne - chcemy
uczyć nie tylko wirtualnie, ale
również w rzeczywistych warunkach - mówi dyrektor Szatka.
Jego
słowa
potwierdza
Agnieszka Filar, uczennica
szkoły, która obecnie odbywa „U króla Stasia“ praktyki:

Bar sałatkowy „U króla Stasia“ został otwarty w 2010 roku i znajduje się przy Placu
Rzeźniczym. Z inicjatywą przekształcenia
„Krasnoludka“ w „ośrodek szkoleniowy“
wystąpił do władz miasta dyrektor szkoły
Krystian Szatka. Pomysł podpatrzył w Belgii, gdzie szkoły w taki praktyczny sposób
uczą młodzież zawodu. Koncepcja spodobała
się władzom miasta, tym bardziej, że ponad
100-letni, należący do miasta, obiekt nie był
wykorzystywany od wielu lat.
- Praca w szkolnym barze to
dla każdego z uczniów cenne
doświadczenie. Obsługujemy
kasę fiskalną, dokańczamy
potrawy i podajemy je klientom. Dzięki temu można się
wiele nauczyć i mieć kontakt z
klientem, a to jest chyba najważniejsze.

Gliwicki „Król Staś“ jest
pierwszym w Polsce szkolnym
obiektem tego typu. Cała inwestycja kosztowała ponad 700
tys. zł. Dla władz szkoły zdobyta nagroda to impuls do tego,
by otworzyć kolejne tego typu
obiekty, takie jak hotel czy restauracja.

Ogólnopolski sukces jest zaskoczeniem nawet dla samego dyrektora ZSE-U.

Paulina Kubczak/gm

Nowy pas na
Nowym Świecie

Szykują się zmiany na jednej z bardziej ruchliwych ulic
w Gliwicach. Zarząd Dróg
Miejskich ogłosił przetarg
na przebudowę ul. Nowy
Świat na odcinku od ulicy
Rybnickiej do Pszczyńskiej.
Na tym dość krótkim odcinku powstanie dodatkowy pas
ruchu i, podobnie jak ma to
miejsce po drugiej stronie
jezdni, kierowcy będą mieli do
dyspozycji trzy pasy. Obecnie,
zwłaszcza w godzinach porannych i około godziny 15-16 na
tym fragmencie ulicy tworzą
się korki. Brak zatoczki dla autobusów także utrudnia życie

ZOSTAŃ NASZYM KOLEJNYM ZADOWOLONYM KLIENTEM

BIURO SPRZEDAŻY
NA TERENIE OSIEDLA:
ul. Kozielska (wjazd od Łabędzkiej)
tel. 32 338 08 45,
609 537 141,
607 928 445
pon-pt: 11–18, sobota 11–14

www.radan.com.pl

N I E R U C H O M O Ś C I

kierowcom.
Oprócz rozszerzenia jezdni,
zamówienie obejmuje zmianę
układu chodników w sąsiedztwie zieleńca pomiędzy jezdniami, korektę geometrii łuków
na skrzyżowaniach oraz przebudowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach: Nowy
Świat-Rybnicka-Jana Pawła II
oraz Nowy Świat-Pszczyńska-Mikołowska-Wrocławska.
Oferty w przetargu można składać do 24 lipca. Na wykonanie zamówienia wykonawca
będzie miał trzy miesiące od
dnia podpisania umowy. (mpp)
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