W konkursie polegaj¹cym na stworzeniu profesjonalnej strony
internetowej bierze udzia³ m³odzie¿
szkolna z województw œl¹skiego,
ma³opolskiego i podkarpackiego,
w tym dwa licea z Gliwic - VII LO
i Filomata.
Denis Szo³tysek z Filomaty
zaj¹³ siê stworzeniem portalu www.wykrzyknik.com.
pl. Zajê³o mu to 4 dni. - Wydaje mi siê, ¿e portal bêdzie
bardzo dobry. Najwiêkszym
problemem jest to, ¿e ja
nigdy nie spotyka³em siê z
projektowaniem stron internetowych. To moje pierwsze dzie³o. Moj¹ pasj¹ jest
tworzenie filmów - mówi
Szo³tysek.

W
sk³ad
6-osobowego
zespo³u wchodz¹ dziennikarze, t³umacz, informatyk,
grafik i spec od PR, który
zapewnia, ¿e na nowym portalu ka¿dy znajdzie coœ dla
siebie.
- Zajmiemy siê ró¿n¹
tematyk¹. Bêdziemy pisaæ
o wszystkim, co interesuje
m³odych ludzi. Nas inte-

resuje równie¿ nagroda w
tym konkursie. Za pierwsze
miejsce jest dwutygodniowy
wyjazd do Wielkiej Brytanii,
a to jest coœ o co warto
powalczyæ - mówi Filip Kocur, uczeñ Filomaty.
Na pomys³ wziêcia udzia³u w
konkursie wpad³a polonistka i jak mówi, jej uczniowie
maj¹ spore szanse. - To jest
œwietny zespó³. Pracujê z
nimi ju¿ drugi rok i dobrze
siê dogadujemy. Bardzo
lubiê prowadziæ lekcje w tej
klasie bo maj¹ poczucie humoru i oryginalne pomys³y
- chwali uczniów Katarzyna
Jureczko.

Ca³y zespó³ w ryzach próbuje
utrzymaæ Agnieszka Kania,
redaktor naczelna portalu.
- Staram się na nich nie
krzyczeæ, przede wszystkim

chcê byæ ze wszystkimi w
ci¹g³ym kontakcie. Wiem,
¿e przed nami jeszcze du¿o
pracy, ale damy radê - zapewnia Kania.
M³odzie¿ szkolna na portalu chce wykazaæ siê
kreatywnoœci¹. Jak sami
mówi¹, nie boj¹ siê
podejmowaæ
trudnych
zadañ. Dziennikarze portalu
oprócz pisana o ciekawych
wydarzeniach kulturalnych
i sportowych bêd¹ tak¿e
próbowaæ rozwi¹zywaæ problemy innych.
Kto wie, mo¿e za kilka lat
m³odzi redaktorzy internetowi wyrosn¹ na profesjonalnych dziennikarzy. Bêdzie
to na pewno wymaga³o
sporo pracy, ale ostatnie
lata pokazuj¹, ¿e droga od
portalu internetowego do
wielkich mediów jest bardzo
krótka.

£ukasz Fedorczyk
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Pawe³ Król z firmy Studio-ex.pl zajmuj¹cej siê projektowaniem stron, przyznaje,
¿e strona jest atrakcyjna
dla internauty. - Zainteresowanie ni¹ mo¿e byæ spore.
Jednoczeœnie zaznaczam,
¿e by³o ju¿ wiele podobnych
portali i na rynku nie jest im
³atwo - mówi Pawe³ Król.
...........................................................................................................

Pragnienie warte
12 lat więzienia?
siê za pracownika administracji, po czym dokona³a
kradzie¿y bi¿uterii. Straty na
szkodê 85-letniego mê¿czyzny to 550 z³.

Kilka kradzie¿y w jeden dzieñ i zawsze
taka sama metoda
- „na klamkê“.
Niestety z³odziejom
¿ycie u³atwiaj¹
sami poszkodowani, pozostawiaj¹c
otwarte drzwi swoich
mieszkañ. Policjanci
sugeruj¹ aby zmieniæ
nawyki i... zawsze
zamykaæ drzwi.

Dwie godziny póŸniej, na
ul. Daszyñskiego, nieznany
sprawca, skorzysta³ z niezamkniêtych drzwi wejœciowych jednego z mieszkañ, po
czym skrad³ marynarkê wraz
z gotówk¹ w kwocie 2000 z³.

Z³odzieje kr¹¿¹ po klatkach
schodowych i „weryfikuj¹“
przezornoœæ lokatorów. Zagadniêci o cel wizyty, czêsto
t³umacz¹ siê œwiadczeniem
us³ug, w tym wymiany piecyków, okien, drzwi itp.

Godzina 17.00, w Pyskowicach: na ul. Szpitalnej nieznany sprawca, z otwartego
mieszkania zabra³ aktówkê
z dokumentami osobistymi
oraz pieniêdzmi w kwocie
100 z³ i 500 euro.

Oto kilka przyk³adów z ostatniego pi¹tku, podanych ku
przestrodze przez policjê.
Oko³o godziny 9.00 Gliwicach przy ul. Wyszyñskiego,
nieznana kobieta wesz³a do
jednego z mieszkañ podaj¹c

Oko³o godziny 17.40 w Gliwicach na ul. Zwyciêstwa, z
otwartego mieszkania z³odziej
skrad³ torebkê z dokumentami, telefonem komórkowym
i aparatem fotograficznym.
Straty wynios³y 1900 z³.

GLIWICE.
22-letni mê¿czyzna
napad³ na sklep
spo¿ywczy
i zagrozi³ ekspedientce no¿em.
Wszystko po to, by
ukraœæ...
dwa piwa.
- W niedzielê oko³o godz.
11.45, policjanci jad¹cy
ul. Pszczyñsk¹ nieoznakowanym
radiowozem,
us³yszeli w radiotelefonie komunikat oficera
dy¿urnego o napadzie

na sklep spo¿ywczy, w
trakcie którego sprawca
ukrad³ dwa piwa, gro¿¹c
wczeœniej no¿em 38-letniej ekspedientce.
¯eby rozpoznaæ sprawcê
napadu,
policjantom
wystarczy³o jedno spojrzenie na id¹cego chodnikiem, znanego im ju¿ 22-latka. Mê¿czyzna zosta³
natychmiast zatrzymany,
odzyskano równie¿ „³up”.
Teraz za rozbój z u¿yciem
niebezpiecznego narzêdzia
m³odemu mê¿czyŸnie grozi
nawet 12 lat wiêzienia.

..............................................................................................................................................

Licealiści tworzą
portal

..............................................................

Ciąg dalszy ze str. 1
Jeœli zniszczyliœmy oponê
lub felgê, mo¿na je (po
sporz¹dzeniu
dokumentacji) wymieniæ i odjechaæ.
Jeœli jednak szkoda jest
powa¿niejsza i uszkodzone
zosta³o zawieszenie albo
uk³ad kierowniczy, samochód nale¿y odholowaæ na
parking. Przed napraw¹ auto
musi obejrzeæ rzeczoznawca
ubezpieczyciela.
Nastêpnie musimy złożyć
w ZDM pismo z dok³adnym
przebiegiem
zdarzenia,
opisem szkody oraz podajemy wartoœæ roszczenia.
Nale¿y przedstawiæ tak¿e
policyjn¹ notatkê (notatkê
stra¿y miejskiej lub w³asn¹
dokumentacjê),
rachunki
oraz faktury za zakup elementów pojazdu, które uleg³y
uszkodzeniu.

Jak uzyskaæ
odszkodowanie?
Zarz¹d Dróg Miejskich radzi,
¿eby od razu po zdarzeniu
zadzwoniæ po policjê, która
przyjedzie i sporz¹dzi notatkê
s³u¿bow¹.
– Jeœli do wniosku o odszkodowanie do³¹czymy policyjn¹
notatkê s³u¿bow¹, bêdziemy
zdecydowanie bardziej wiarygodni dla ubezpieczyciela.
Zdecydowanie radzimy wiêc
wzywaæ do tego typu zdarzeñ
policjê – t³umaczy Artur
Ga³uszka z ZDM.
W takim przypadku musimy siê jednak uzbroiæ w
cierpliwoœæ, bo na przyjazd
policji mo¿emy czekaæ nawet
3 - 4 godziny.
– Jeœli zdarzy siê, ¿e w ci¹gu
dnia jest 15 kolizji, to nie
jesteœmy w stanie wszystkich spraw za³atwiæ od razu
– t³umaczy Arkadiusz Ciozak
z gliwickiej KMP.

Jeœli samochód uszkodzimy na autostradzie, drodze
ekspresowej i krajowej (z
wyj¹tkiem odcinków, które
przebiegaj¹ przez miasta na
prawach powiatu), zg³osiæ
nale¿y siê do katowickiego
oddzia³u Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
Za drogi wojewódzkie - z wyj¹tkiem odcinków miejskich
– odpowiada Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich z siedzib¹ w
Katowicach.

Gdy nie mamy czasu i
cierpliwoœci, ¿eby czekaæ na
przyjazd policji, powiadomiæ
mo¿na stra¿ miejsk¹ lub
samodzielnie sporz¹dziæ dokumentacjê – zrobiæ zdjêcie
dziury i uszkodzonego samochodu, sporz¹dziæ notatkê
opisuj¹c¹ miejsce zdarzenia
oraz szkodê, która powsta³a
i poprosiæ np. przechodnia by
poœwiadczy³, ¿e do zdarzenia
rzeczywiœcie dosz³o.

Katarzyna Klimek
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