
Wydział w Zabrzu kształcić 
będzie studentów na kierun-
ku wychowanie fizyczne. 70 
proc. zajęć będzie odbywać 
się na miejscu, pozostałe 30 
proc.  w Katowicach. W przy-
szłości planowane jest uru-
chomienie kolejnych dwóch: 
turystyki i rekreacji oraz za-
rządzania sportem. 

Starania o utworzenie w Za-
brzu wydziału zamiejscowego 
katowickiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego trwały kilka 
lat. Pomysłodawczynią „ścią-
gnięcia” uczelni do Zabrza 
była prezydent Małgorzata 
Mańka – Szulik a władzom 
katowickiego AWF pomysł się 
spodobał. 

- Nie ukrywam, że ze względu 
na trudną sytuację lokalo-
wą w Katowicach propozycję 
utworzenia filii w Zabrzu uzna-
liśmy za bardzo dobrą – mówi 
rektor prof. Zbigniew Waś-
kiewicz. 

Na studia do Zabrza
ZABRZE. Rusza filia katowickiego AWF. Trzecia wyższa 
uczelnia, po Śląskim Uniwersytecie Medycznym i Politechnice 
Śląskiej, zainauguruje działalność w Zabrzu w październiku 
2009 roku. Umowę w sprawie utworzenia zamiejscowego 
wydziału podpisali w kwietniu Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza i prof. Zbigniew Waśkiewicz, rektor AWF-u.

- Miasto może pochwalić się 
bogatymi tradycjami sporto-
wymi,  zaoferowało również 

bardzo dobre obiekty, w któ-
rych studenci będą mogli  się 
kształcić teoretycznie i odby-

wać zajęcia praktyczne.

AWF będzie trzecią uczelnią 
wyższą w mieście. 
- Chcemy nie tylko zatrzymać 
młodych ludzi, ale także za-
chęcić ich do studiowania w 
Zabrzu. Kolejna uczelnia wyż-
sza w  mieście, z pewnością 
nam w tym pomoże - podkre-
śla Małgorzata Mańka-Szu-
lik. 

G³ówn¹ siedzib¹ AWF w Za-
brzu bêdzie hala Pogoni przy 
ul. Wolnoœci. Studenci korzy-
stać będą także z bazy klubu  
sportowego przy ul. Jaskół-
czej.  Obecnie w obu obiek-
tach trwają prace adaptacyj-
ne. studentów AWF-u miasto 
planuje również budowę sta-
dionu lekkoatletycznego przy 
ulicy Jaskółczej oraz pełnowy-
miarowego basenu.

W budynku hali Pogoni znaj-
dują się obecnie dwie hale 
gimnastyczne, sala konfe-
rencyjna, sala video, sauna, 
siłownia oraz restauracja. W 
ramach prac zaplanowano 
wydzielenie i przebudowę czę-
ści istniejących pomieszczeń, 
tak by mogły służyć jako sale 
dydaktyczne i pomocnicze. 

W sumie powstanie tam 6 
kompletnie wyposażonych sal 

dydaktycznych na 36 miejsc 
każda,  pracownia kompute-
rowa, pomieszczenia dla wy-
kładowców i administracji, a 
także portiernia, szatnia, bu-
fet oraz zaplecze sanitarne. 

Projekt przewiduje również wy-
konanie audiowizualnej sali 
wykładowej o pow. ok. 260 
m kw., która będzie dyspono-
wać 230 miejscami. Zmieni 
się również wygląd zewnętrz-
ny hali Pogoni. Odtworzona,  
pierwotna elewacja obiektu 
będzie nawiązywać do zlo-

kalizowanego w sąsiedztwie 
Skansenu Górniczego Królo-
wa Luiza.

Wykonawcą inwestycji jest 
Gliwickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego 
S.A., które już przejęło plac 
budowy. Koszt realizacji to 
ponad 5 mln złotych. 
Pomieszczenia dla przyszłej 
Uczelni mają być gotowe do 
31 lipca 2009 r., elewacja 
– do 30 października 2009 r.

Nina Drzewiecka

Wydział zamiejscowy AWF-u w Zabrzu, 
to wspólne dzieło Małgorzaty Mańki-Szulik, 
prezydenta Zabrza i prof. Zbigniewa 
Waśkiewicza, rektora katowickiej uczelni.

Zajęcia praktyczne odbywać będą się m.in. 
na jednej z sal sportowych w hali Pogoni.

GLIWICE. Na 
poœwi¹teczne 
spotkanie 
zaprosi³ dzien-
nikarzy lokal-
nych mediów 
pose³ Jan 
KaŸmierczak. 
Rozmawiano o projek-
tach ustaw wa¿nych dla 
przedsiêbiorców, którymi w 
najbli¿szym czasie bêdzie 
zajmowaæ siê Sejm, wspiera-
niu innowacyjnoœci a tak¿e o... 
negatywnym wizerunku parla-
mentarzysty.   

O stra¿aku
Pose³ wyjaœni³, ¿e ju¿ wkrótce 
nale¿y spodziewaæ siê zmia-
ny kontrowersyjnej ustawy 
dotycz¹cej posiadania przez 
ka¿d¹, zatrudniaj¹c¹ co naj-
mniej jednego pracownika 
firmê, stra¿aka na etacie 
lub specjalnie przeszkolo-
nego w kwestii przepisów 
przeciwpo¿arowych pracowni-
ka. 
Znikn¹ zapisy, odwo³uj¹ce siê 
do ustawy o ochronie p.po¿. 
Pojawi¹ siê za to wytyczne dla 
pracodawców, okreœlaj¹ce w 
jaki sposób zabezpieczyæ firmê 
przed po¿arem i jakie dzia³ania 
podj¹æ w wypadku jego zaist-

Wersja zdarzenia, jaką 
przedstawiła 10-letnia Ola 
była następująca: dziew-
czynka została zaczepiona 
przez nieznanego spraw-
cę, pobita a następnie 
okradziona. Policjanci 
zajmujący się tą sprawą 
ustalili, że prawda daleka 
jest od tej jaką przedsta-
wiło dziecko. 

Okazało się, że jeden z 
nauczycieli, z powodu kło-

potów w nauce Oli, posta-
nowił za pośrednictwem 
zeszytu korespondencji 
zaprosić jej rodziców do 
szkoły. Obawiając się kon-
sekwencji, dziewczynka 
zdecydowała, że plecak 
wyrzuci do kubła na śmie-
ci, a żeby stać się bardziej 
wiarygodną skaleczy się 
odłamkiem rozbitej butel-
ki. Gdy policjanci powiado-
mili Olę, że znają prawdę, 
przyznała się do winy. 

Dziewczynka bała się reakcji rodziców na 
jej szkolne problemy więc…

10-latka 
wymyœli³a 
pobicie
ZABRZE. 10-letnia uczennica 
jednej z zabrzańskich szkół pod-
stawowych wróciła ze szkoły do 
domu pokaleczona i bez plecaka.
Przerażonym rodzicom opowiedzia-
ła, że została pobita i okradziona. 
Rodzice razem z córką poszli 
na komisariat i złożyli zeznania…

wspólnie z pos³em za-
stanawiali siê dlaczego 
spo³eczeñstwo postrzega 
pos³ów jako ludzi leni-
wych i ma³o aktywnych. 
Zgodnie oceniono, ¿e 
parlamentarzyœci w cza-
sie swojej kadencji gene-
ralnie zaniedbuj¹ kontak-

ty z wyborcami. Nie informuj¹ 
o tym, czym siê zajmuj¹, co 
dziwne, nie chwal¹ siê nawet 
swoimi sukcesami czy udany-
mi interwencjami.

Wiêkszoœæ poselskich stron 
internetowych zawiera nieak-
tualne informacje, zdarza siê 
nawet, ¿e ostatni wpis to... 
podziêkowania za oddany w 
wyborach g³os. 

W telewizji czêsto ogl¹damy 
œwiêc¹c¹ pustkami salê ob-
rad a w gazetach publikowane 
s¹ zdjêcia „urywaj¹cych siê” 
z Sejmu pos³ów. Zwyczajo-
wo ju¿ nasilenie aktywnoœci 
nastêpuje tu¿ przez kolejnymi 
wyborami. 

Z przeprowadzonych w Polsce 
badañ wynika, ¿e wiêkszoœæ 
obywateli nie wie, kto reprezen-
tuje ich w parlamencie. Jednak 
jak siê okazuje, niespecjalnie 
s¹ tym zmartwieni – poniewa¿ 
z pos³ami czy senatorami nie 
wi¹¿¹ wielkich nadziei. Gliwice 
w tym przypadku niestety, nie 
s¹ ¿adnym wyj¹tkiem. 

nienia. Wyznaczony 
przez pracodawcê 
pracownik (bez szko-
lenia) bêdzie odpo-
wiedzialny za wyko-
rzystanie œrodków i 
zawiadomienie odpo-
wiednich s³u¿b. 

O innowacyj- 
noœci
Kolejna wa¿na kwestia to 
wspieranie dzia³alnoœci inno-
wacyjnej w Polsce. Do 2013 
roku mamy do wykorzystania 
na tê dzia³alnoœæ 10 mln euro z 
funduszy unijnych. Niestety, w 
tej dziedzinie nie ma praktycz-
nie polityki pañstwa. Dlatego 
wa¿ne s¹ zachêty podatkowe 
dla osób wdra¿aj¹cych innowa-
cje. Do tej pory przedsiêbiorca 
móg³ tworzyæ z zysku tzw. fun-
dusz innowacyjnoœci. Przepisy 
stanowi³y jednak, ¿e pozyska-
nie œrodków, wdro¿enie i wyko-
rzystanie musia³o odbyæ siê w 
ci¹gu jednego roku. Teraz pod 
obrady Sejmu trafi projekt, któ-
ry pozwoli przedsiêbiorcom na 
kumulowanie œrodków fundu-
szu przez dwa lata. 

Czy pos³owie 
s¹ leniwi?
Na koniec dziennikarze 


