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Idealna przestrzeń nad Ostropką –
głos mają mieszkańcy
Gliwice

Gliwice to miasto o powierzchni 134,2 km kw., które liczy
ponad 170 tysięcy mieszkańców. Wedle danych z ubiegłego roku
Gliwice zajmowały 19. miejsce na liście największych miast w
Polsce pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. W
województwie śląskim plasują się na 4. pozycji pod względem
liczby mieszkańców.
Na terenie Gliwic działa podstrefa gliwicka Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, w której zainwestowano
blisko 10 miliardów złotych. W Gliwicach krzyżują się dwie
autostrady: A4 i A1. W mieście kwitnie życie kulturalne,
technologiczne i naukowe. Znajduje się tu Politechnika Śląska,
która zajmuje 4. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce
oraz 9. pośród wszystkich uczelni akademickich w kraju.
W Gliwicach znajduje się również jedna z najlepszych polskich
placówek leczniczych, czyli Centrum Onkologii, z pierwszym w
Polsce Centrum Radiochirurgii Nowotworów. W instytucie
wykonano pierwszą na świecie transplantację narządów szyi,
połączoną z przeszczepieniem zmodyfikowanego szpiku. Zabieg
odbył się w 2019 roku, pacjentem był 7-letni chłopiec, który
połknął płyn do udrożniania rur. W 2013 roku lekarze z
instytutu wykonali przeszczep twarzy, a w 2015 roku
przeprowadzili pierwszy na świecie złożony przeszczep narządów
szyi.
W mieście znajduje się słynna radiostacja, nazywana gliwicką
wieżą Eiffla. Ta, wykonana z drewna modrzewiowego, najwyższa
drewniana budowla w Europie, liczy 111 metrów wysokości. W
roku 2017 roku wieża Radiostacji, wraz kompleksem do niej
przylegającym, rozporządzeniem Prezydenta RP została uznana za
Pomnik Historii. W budynkach należących do kompleksu
Radiostacji doszło do prowokacji gliwickiej. W 1939 roku grupa
Niemców, którzy udawali Polaków, wtargnęła do budynku
nadawczego i po polsku nadała w eter komunikat. Mimo, że padło
zaledwie 9 słów, to fakt ten został wykorzystany propagandowo
przez Niemców, w celu uzasadnienia agresji na Polskę.
Dokładnie chodzi o komunikat: „Uwaga, tu Gliwice. Radiostacja

znajduje się w rękach polskich”.
W mieście znajduje się również Arena Gliwice, jedna z
najnowocześniejszych w Polsce hal widowiskowo-sportowych,
która może pomieścić ponad 17 000 widzów.
W mieście rozpoczyna się Kanał Gliwicki, który po otwarciu w
1941 roku, był najnowocześniejszą drogą wodną w całej Europie.
Ma 40 kilometrów długości, łączy przemysłowe miasta Górnego
Śląska z Odrą. Dziś jest jedną z ciekawszych atrakcji
turystycznych w Metropolii. W weekendy można wypłynąć tu w 6kilometrowy rejs, który zajmuje nieco ponad godzinę. Na ten
właśnie kanał wypuszczane są też barki z węglem, które płyną z
Gliwic do elektrociepłowni we Wrocławiu. Każda z barek ma
ładunek o wadze 330 ton.
Jest w Gliwicach również miejsce, w którym nawet podczas
srogiej zimy można poczuć się jak na egzotycznej wyspie.
Wszystko za sprawą Palmiarni Miejskiej. Znajduje się w niej
blisko 6 tysięcy roślin. Zobaczymy tu m.in. arapaimę, czyli
największą rybę słodkowodną na świecie oraz jedyną w Polsce
kolonię mrówek, zamieszkujących rejony Amazonii. W Palmiarni
znajdują się także ogromne akwaria, w których odtworzone
zostały ekosystemy Amazonki, jeziora Tanganika, rzek
azjatyckich i polskich.
W Gliwicach urodził się wielokrotny reprezentant Polski w
piłce nożnej i mistrz olimpijski z 1972 roku, Włodzimierz
Lubański. W mieście wychował się znany i ceniony polski
wokalista jazzowy Stanisław Soyka. To z Gliwic pochodzi Oskar
Troplowitz, wynalazca na początku XX wieku popularnego kremu
Nivea.
Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Gliwic jest
wieża Radiostacji.
Galeria/video

Artykuły archiwalne
Gliwice, Gospodarka i Inwestycje

Gliwice wspierają hospicjum
Gliwice od lat wspomagają Hospicjum Miłosierdzia Bożego.
Dzięki dotacjom z miejskiego
samochody,
specjalistyczny

budżetu
sprzęt,

zakupiono m.in.
zapoczątkowano

modernizowanie oddziału medycyny paliatywnej. W 2018 roku
środki z miejskiej kasy umożliwiły rozpoczęcie rozbudowy
placówki przy ul. Daszyńskiego. Obecnie nowy budynek jest w
stanie surowym zamkniętym, a…
18 maja 2020 2 min read
Gliwice, Koronawirus, Rozwój i nauka

RespiSave – Politechnika Śląska
opracowała prototyp respiratora z
funkcją telemetrii
Naukowcy z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechniki Śląskiej opracowali prototyp respiratora z
funkcją telemetrii, czyli możliwością zdalnego sterowania.
Odbyły się już pierwsze testy na fantomach w Centrach
Symulacji Medycznej ŚUM w Katowicach i Zabrzu. Respirator
RespiSave został skonstruowany z myślą o przeprowadzaniu
wentylacji (zarówno…
18 maja 2020 3 min read
Gliwice, Koronawirus

Teatralne święto inne niż wszystkie
W czasie epidemii z twórcami teatralnymi spotykamy się tylko
wirtualnie. Z okazji Dnia Teatru Publicznego Teatr Miejski w
Gliwicach zaprasza do obejrzenia spektaklu „Nora” w reżyserii

Judyty Berłowskiej. 18 maja o godz. 19.00 na kanale YouTube
(kliknij) zostanie udostępnione przedstawienie TMG. Młodzi,
atrakcyjni, pełni pasji – tacy…
15 maja 2020 1 min read
Gliwice, Koronawirus

Uwaga na ograniczenia w ruchu!
Od 15 do 17 maja na parkingu przy KWK Sośnica oraz na parkingu
przy hali Arena Gliwice z pomocą Wojsk Obrony Terytorialnej
oraz służb mundurowych prowadzone będą przesiewowe badania
pracowników kopalni na obecność SARS-Cov-2 – informuje Polska
Grupa Górnicza S.A. Spółka deklaruje, że dołoży wszelkich…
15 maja 2020 1 min read
Gliwice, Mieszkańcy

Po Gliwicach jeździ się płynnie i
bezpiecznie
Gliwice uplasowały się na 1. miejscu rankingu miast
przyjaznych kierowcom, opracowanego przez serwisy internetowe
Oponeo i Yanosik. Nasze miasto uzyskało najlepsze noty w
grupie gmin do 300 tys. mieszkańców. Ranking uwzględniał takie
czynniki jak liczba kolizji, prędkość jazdy, parkowanie, ceny
paliw, koszt wymiany opon, ceny…
14 maja 2020 1 min read
Gliwice, Koronawirus, Mieszkańcy

Gliwickie żłobki i
zamknięte do 24 maja

przedszkola

W związku z występującym w ostatnich dniach dużym wzrostem
liczby osób zakażonych koronawirusem w naszym mieście i
regionie, prezydent Gliwic podjął decyzję o przesunięciu

terminu otwarcia miejskich żłobków i przedszkoli. Decyzja jest
podyktowana przede wszystkim troską o zdrowie i bezpieczeństwo
najmłodszych oraz ich rodzin, ale…
14 maja 2020 1 min read
Gliwice, Kultura

Brama znów otwarta
Gliwicka galeria Brama zaprasza miłośników sztuki po przerwie.
W ofercie pojawiło się kilka nieprezentowanych wcześniej
dzieł, a wśród nich między innymi obrazy takich klasyków
współczesności jak Tomasz Struk czy Beata Jurkowska.
Ekspozycję dopełniają prace artystów stale współpracujących z
galerią. A dla tych, którzy nie mieli…
13 maja 2020 1 min read
Gliwice, Koronawirus, Mieszkańcy

Ogródki gastronomiczne na uliczkach
starówki?
ZDM
ustali
z
restauratorami gdzie to możliwe
Ograniczenie ruchu i możliwość wystawienia ogródków
gastronomicznych na szerszą skalę. Mniejsze opłaty za zajęcie
pasa drogowego. To pomysł na wsparcie gliwickiej gastronomii –
branży bardzo dotkniętej epidemią. Trwająca epidemia postawiła
gliwicką branżę gastronomiczną w bardzo trudnej sytuacji.
Restauracje, bary i kawiarnie są zamknięte od wielu…
13 maja 2020 3 min read
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