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GLIWICE. 
Hotel Leœny 
wraz z gruntem 
trafi pod m³otek. 
Nale¿¹c¹ do miasta 
nieruchomoœæ 
wyceniono na 16 
milionów z³otych. 
Ustna licytacja 
odbêdzie siê 23 
marca.

Centrum konferencyjno-wy-
poczynkowe „Leœny” ma 
ponad 70 lat. Sk³ada siê 
z dwóch czêœci – wysokiej 
(trzykondygnacyjnej) oraz 
niskiej (dwukondygnacyj-
nej). Czêœæ hotelowa dys-
ponuje 41 pokojami z 67 
miejscami noclegowymi, 
sal¹ wielofunkcyjn¹ z zaple-
czem, szatni¹ i sanitaria-
tami. Oprócz tego znajduj¹ 
siê tam  pomieszczenia biu-

rowe, recepcja, kawiarnia, 
restauracja z szatni¹, kuch-
nia z zapleczem, sauna, 
si³ownia, pralnia, magiel i 
suszarnia. 
W sumie ca³oœæ wraz z tere-
nem zajmuje powierzchniê 
prawie 5 ha. 

Atutem obiektu jest jego 
po³o¿enie, w bezpoœrednim 
s¹siedztwie „K¹pieliska 
Leœnego” i kompleksu „Las 
£abêdzki”. Dodatkowo, pod 
koniec roku do u¿ytku od-
dany zostanie nowy, kryty 
basen. 

Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania 
przestrzennego, „Leœny” 
po³o¿ony jest na obsza-
rze us³ug w zakresie tu-
rystyki, sportu i rekreacji 
i zieleni wysokiej leœnej. 
Obiekty hotelowe wraz z 
terenem s¹ objête ochron¹ 
konserwatorsk¹.

Razem z „Leœnym” na 
przetarg trafi budynek by³ej 
krêgielni. Parterowy obiekt 
o pow. prawie 400 m2 nie 
by³ u¿ytkowany od 10 lat. 
Wymaga kapitalnego re-
montu. 

Zdaniem Beaty Malarskiej, 
naczelnika Wydzia³u Gospo-
darki Nieruchomoœciami 
UM, po³o¿enie „Leœnego” 
na obrze¿ach miasta, z dala 
od zgie³ku œródmieœcia, w 
otoczeniu leœnych terenów 
spacerowych, jest cenn¹ 
zalet¹ obiektu. Mo¿na tu, 
w niepowtarzalnym miejscu 
organizowaæ konferencje, 
sympozja i spotkania. 

Czy w kryzysowych czasach 
znajdzie siê chêtny do ku-
pienia „Leœnego”? Przeko-
namy siê ju¿ za 3 tygodnie. 

Nina Drzewiecka

Jak poinformowa³ Tadeusz 
Grabowiecki, rektor GWSP, 
opóŸnienia wynika³y prak-
tycznie wy³¹cznie z winy fir-
my Avax wykonuj¹cej prace 
rewitalizacyjne budynków 
dawnej kopalni Gliwice oraz 
czynników zewnêtrznych. 

Jednak warto by³o 
czekaæ. W kom-
pleksie Nowe Gli-
wice przy ul. Boj-
kowskiej uczelnia 
zajmuje  jeden 
z naj³adniejszych 
budynków - 
dawn¹ cechowniê 
z charaktery- 
styczn¹ wie¿¹. 

Zgodnie z planami, doce-
lowo na potrzeby Uczelni 
przewidziano 3 budynki, 
jednak ze wzglêdu na fakt, 
i¿ obecnie kszta³ci siê w niej 
ok. 1000 studentów, GWSP 
zajê³a jedynie czêœæ obiek-
tu. Dla studentów zaocz-
nych przygotowano sale w 
budynku nr 2, gdzie mieœci 
siê Nauczycielskie Kolegium 
Jêzyków Obcych.

W miarê rozwoju, który - jak 
zaznaczy³ rektor,  nastêpuje 
w bardzo dobrym tempie 
– co roku przybywa bowiem 
60-80 proc studentów - 

szko³a zajmie ca³y budynek. 
Do tego czasu niewykorzy-
stana czêœæ budynku zosta-
nie przeznaczona pod wyna-
jem dla innych u¿ytkowników 
- ale równie¿ zwi¹zanych z 
edukacj¹.

Uczelnia stale rozszerza 
swoj¹ ofertê edukacyjn¹. 
Obecnie stara siê o utwo-
rzenie studiów II stopnia 
czyli magisterskich, na 
kierunku ekonomia. Je¿eli 
uda siê za³atwiæ wszystkie 
formalnoœci i bêdzie odpo-
wiednie zainteresowanie, to 
pierwsi studenci bêd¹ mogli 
rozpocz¹æ studia nawet za 
1,5 roku. 
Du¿e zainteresowanie stu-
diami magisterskimi dotyczy 
równie¿ pedagogiki. W tym 
przypadku uczelnia tak¿e 
planuje kontynuowanie 
kszta³cenia.
Najbli¿sze plany to urucho-
mienie kierunku filologia, 
z dwoma specjalnoœciami: 
angielski jêzyk biznesu oraz 
rosyjski jêzyk biznesu. 

- Mamy nadziejê ¿e uda 
nam siê wystartowaæ ju¿ w 
nowym roku akademickim - 
mówi rektor Grabowiecki.

Kompleks Nowe Gliwice 
zosta³ zrealizowany przy wy-
korzystaniu œrodków pomo-
cowych z UE. W jego sk³ad 
wchodz¹ 4 obiekty. Rewi-

talizacja poprzemys³owych 
obiektów kopalni Gliwi-
ce kosztowa³a ponad 14 
mln euro, z czego 9,5 mln 
stanowi³a unijna dotacja, 
resztê do³o¿y³o miasto. 
Administratorem kom-
pleksu Nowe Gliwice oraz 
za³o¿ycielem Uczelni jest 
Agencja Rozwoju Lokalnego. 

W ci¹gu 2 lat od 
uruchomienia, 
zadaniem GWSP 
jest osi¹gniêcie 
liczby 2350 stu-
dentów (obecnie 
kszta³ci siê ich 
1000 oraz 300 w 
Nauczycielskim 
Kolegium Jêzyków 
Obcych). 

W tym samym czasie w 
Nowych Gliwicach powin-
no znaleŸæ zatrudnienie 
ok. 1500 osób (w tej chwi-
li pracuje tam 400 osób). 
Dodatkowo na dzia³kach 
znajduj¹cych siê w 
bezpoœrednim s¹siedztwie 
powinno zainwestowaæ 
od 20 do 50 firm. Ta faza 
przedsiêwziêcia ma ruszyæ 
na wiosnê tego roku. 

Nina Drzewiecka

Warto było 
czekac

GLIWICE. Janusz 
Moszyñski bêdzie 
kandydatem Polskie-
go Stronnictwa Ludo-
wego w wyborach do 
Europarlamentu. By³y 
marsza³ek wojewódz-
twa i cz³onek Plat-
formy Obywatelskiej 
dosta³ „jedynkê” 
na liœcie. 

To nie pierwszy tego rodzaju 
eksperyment przy ustalaniu 
kandydatów. W ostatnich 
wyborach do parlamentu, 
na listach PSL znalaz³a siê 
równie¿ by³a pos³anka PO 
Ewa Wiêckowska. Jej start 
zakoñczy³ siê niepowodze-
niem. 

Od tego czasu ludowcy wie-
lokrotnie ponawiali próby 
œci¹gniêcia Wiêckowskiej 
do PSL. By³a pos³anka nie 
zdecydowa³a siê jednak 
zasiliæ szeregów tej partii.

 (nd)

Eurokariera?

Lesny za 
16 milionów

GLIWICE. Przestronne sale dydaktyczne, nowocze-
sne wyposa¿enie i najnowsze zdobycze techniki 
– wszystko do dyspozycji studentów najm³odszej 
gliwickiej uczelni. Po ponad 3 latach oczekiwa-
nia Gliwicka Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci 
przenios³a siê do nowej siedziby.


