
Chciałbyś zgłosić jakiś problem, 
interwencję, a może pochwałę? 

Czekamy na Twój telefon 
pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 - 13.30

Ponad 3,7 tysiąca studentów Wydziału Or-
ganizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 
rozpoczęło w ubiegłym tygodniu nowy rok 
akademicki. To największa z działających 
w Zabrzu jednostek uczelnianych. Ale skie-
rowana do młodych ludzi oferta akademicka 

miasta jest znacznie szersza.

– Za-
brze to 
miasto na-
uki, które ożywa 
między innymi dzięki aktywności 
studentów. To dzięki młodym, 
ambitnym ludziom możemy po-
dejmować wiele cennych inicja-
tyw. Ogromnie się z tego cieszę. 
U progu nowego roku akademic-
kiego życzę studentom i pracow-
nikom uczelni samych sukcesów 
– mówi Małgorzata Mańka-Szu-
lik, prezydent Zabrza.
Politechnika Śląska, która w ubie-
głym tygodniu zainaugurowała 
swój 68. rok akademicki, w Za-

brzu obec-
na jest od 

kilkunastu lat. 
Wydział Organizacji 

i Zarządzania oferuje tu pięć kie-
runków studiów. Jak podkreślają 
sami studenci, bardzo przyszło-
ściowych. – To był dobry wybór. 
Po studiach mamy duże szanse 
na ciekawą pracę – przekonuje 
Marzena Szczypiór, studentka 
III roku logistyki.
Teraz Wydziałowi Organizacji i Za-
rządzania przybyło nowe sąsiedz-
two – Wydział Inżynierii Biome-
dycznej. - Bardzo się cieszę, bo 
to oznacza większą siłę uczelni, 
by jeszcze lepiej służyć społeczeń-

stwu i miastu – podkreśla profesor 
Marian Turek, dziekan WOiZ.
Laboratoria nowego wydzia-
łu zostały na razie ulokowane 
w budynkach uczelni przy ul. 
Gen. de Gaulle’a. Zajęcia odby-
wają się również w hali „Pogoń”, 
gdzie przed kilku laty został uru-
chomiony ośrodek zamiejscowy 
Akademii Wychowania Fizycznego 
w Katowicach. Docelowo inżynieria 
biomedyczna ma trafić do sąsia-
dującego z kampusem gmachu, w 
którym działają obecnie Powiatowy 
Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie. Dla obu instytucji 
przygotowywane są już nowe sie-
dziby w centrum miasta.

Do zabrzańskich uczelni dołą-
czyła w tym roku Wyższa Szkoła 
Techniczna, która w gruntownie 
wyremontowanym gmachu przy 
ul. Park Hutniczy uruchomiła 
swój najnowszy wydział: Mediów, 
Aktorstwa i Reżyserii. Trzy kie-
runki studiów oferuje działający 
w Zabrzu już od 1948 r. Wydział 
Lekarski Śląskiego Uniwersyte-
tu Medycznego. Przez ponad 20 
lat był to jedyny wydział tworzący 
uczelnię. Obecnie kształcą się tu 
lekarze, stomatolodzy oraz ratow-
nicy medyczni. Ofertę uzupełniają 
Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych oraz Szkoła Wyższa im. 
Bogdana Jańskiego.  (hm)
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Kilkaset osób odwie-
dziło Szpital Miejski 
w Zabrzu podczas zor-
ganizowanego w so-
botę Dnia Otwartego 
w Szkole Rodzenia.

Od porodu do kąpieli

>> 11

Mamy pierwszego 
w Zabrzu profesora 
oświaty! To Janina 
Duda, matematyczka 
z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących.

W profesorskim gronie

>> 11

PO WAKACYJNEJ PRZERWIE MURY ZABRZAŃSKICH UCZELNI 
ZNÓW WYPEŁNIŁY SIĘ STUDENTAMI

Ponad 3,7 tysiąca studentów Wydziału Or-

rowana do młodych ludzi oferta akademicka 
miasta jest znacznie szersza.

– Za-
brze to 
miasto na-
uki, które ożywa 

brzu obec-
na jest od 

kilkunastu lat. 
Wydział Organizacji 

Profesor Marian Turek wręcza 
indeksy studentom 
pierwszego roku

Z indeksem w dłoni

ŻYCZĘ SUKCESÓW I SATYSFAKCJI
Poseł Jan Kaźmierczak

Składam najserdeczniejsze życzenia całej 

społeczności akademickiej Zabrza. Wykła-

dowcom życzę znaczących osiągnięć na-

ukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. 

Studentom poczucia satysfakcji z dobrego 

wyboru kierunku studiów oraz umiejętnego 

korzystania z oferty edukacyjnej. Niech 

wiedza zdobyta w szkołach wyższych będzie 

solidną podstawą sukcesów w karierze za-

wodowej po ukończeniu studiów.

Na WOiZ rok akademicki 
rozpoczęto 2 października


