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Hotel Malinowski.  Nowe oblicze Gliwic na kartach historii. 

 

 Hotel Malinowski jest niczym wehikuł czasu, zabierając swych Gości w czasy początku XX 

wiecznych Gliwic. To szczególne miejsce pełne harmonii pomiędzy przeszłością a przyszłością 

nowoczesnych rozwiązań oraz inteligentnej elektroniki. 

Dzięki dogodnej lokalizacji hotelu w centrum Gliwic jesteśmy w stanie zapewnić naszym 

Gościom doskonałe połaczenie komunikacyjne zarówno do najatrakcyjniejszych miejsc 

turystycznych jak i rozrywkowych, centrów handlowych, strefy ekonomicznej w Gliwicach oraz 

dróg krajowych i autostrad. 

Dla naszych Gości przygotowaliśmy łącznie 134 miejsca noclegowe w 82 komfortowo 

urządzonych pokojach, gdzie przestronne wnętrza oraz starannie dobrana aranżacja sprawiają, iż 

czas płynie u nas inaczej.  Posiadamy również pokoje dostosowane dla wygody osób 

niepełnosprawnych oraz rodzin z milusińskimi. 

Zdajemy sobie sprawę jak kluczową rolę odgrywa w życiu każdego z Państwa życie 

towarzyskie, dlatego też na terenie całego obiektu istnieje możliwość darmowego korzystania z 

bezprzewodowego internetu WI-FI oraz telefonii pomiędzy pokajami. Do dyspozycji Gości hotelu 

Malinowski oferujemy darmowy, monitorowany całodobowo parking z bezpośrednim wejściem na 

recepcję. 

Gorąco zachęcamy do skosztowania naszej kuchni w „Restauracji Portowa” na terenie 

obiektu z niepowtarzalną atmosferą oraz oryginalnym wnętrzem, składającym się z 3 obszernych, 

otwartych poziomów odzwierciedlająych poszczególne pokłady pełnomorskiego okrętu. Restauracja 

Portowa to szczególne miejsce przenoszące swych Gości w podróż po kuchni śląskiej i europejskiej. 

Przy restauracji znajduje się również lobby hotelowe z barem oraz ogródki letnie. 

W celu umożliwienia jak najobszerniejszej możliwości wyboru formy płatności honorujemy 

karty debetowe oraz kredytowe takie jak: Visa, Master Card, Maestro, Diners Club oraz American 

Express. Ponadto istnieje możliwość dokonania płatności w walucie Euro. 

Gwarantujemy profesjonalną, miłą i dyskretną obsługę, wychodząc na przeciw potrzebom 

swoich Gości i dbając o satysfakcję z pobytu. 

 

Serdecznie zapraszamy 

Krzysztof  Malinowski 

Dyrektor zarządzający 

 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

   



 

Restauracja Portowa to szczególne miejsce przenoszące swych Gości w podróż po kuchni 

śląskiej i europejskiej. To miejsce, które powinno obowiązkowo znaleźć się na liście Państwa 

gliwickich doznań kulinarnych.  

Nasz doświadczony personel pod przewodnictwem mistrza patelni nudelkuli i chochli 

Excecutive Chefa kreuje nowy wizerunek sztuki kulinarnej, pobudzając Państwa zmysły oraz 

działając na wyobraźnię. Oferujemy doskonałe potrawy kuchni śląskiej oraz europejskiej, 

przyrządzone w sposób tradycyjny z nutką nowoczesnej aranżacji.  Nie potrafimy pisać o jedzeniu. 

Wiemy jednak jak stworzyć ze smacznych, świerzych i zdrowcy składników prawdziwe cuda 

kulinarne.  W naszej piwniczce leżakują wina z różnych najpiękniejszych zakątków świata. Na 

Śląsku lubimy pić alkohol, jednak jeszcze bardziej kochamy się nim dzielić, dlatego też 

proponujemy sznapsa a może nawet dwa przed obiadem, podczas gdy za naszym szynkiem znajdą 

Państwo bogatą ofertę drinków oraz napoi alkoholowych. 

Szczególną cechą restauracji jest jej niepowtarzalna atmosfera oraz oryginalne wnętrze, 

składające się z 3 obszernych, otwartych poziomów odzwierciedlająych poszczególne pokłady 

pełnomorskiego okrętu. Na ścianach znajduje się okazała kolekcja modeli statków, z których każdy 

marzyciel znajdzie coś dla siebie począwszy od cudownych żaglowców, poprzez statki wojenne z 

naszą perłą lotniskowcem U.S.S. Enterprise liczącym ponad 100 cm długości a skończywszy na 

współczesnych, ekskluzywych motorówkach oraz łodziach ratunkowych. 

Goście rozpoczynają swoją podróż od maszynowni na poziomie 0, gdzie znajduje się szynk 

oraz główna część restauracyjna. Po zaspokojeniu podniebienia nie można zapomnieć o 

przeniesieniu się na poziom I do części rozrywkowej, w tle przyjemnej dla ucha muzyki oraz 

wizualnych projekcji na czterech dużych telewizorach. Poziom II to część restauracji, gdzie już na 

samym wejściu po majestatycznych, spiralnych schodach, Goście mogą pozwolić sobie na chwilę 

zapomnienia oraz swobody. Wraz z widokiem z górnej perspektywy na pozostałe II poziomy 

sprawiają, iż wielu naszych klientów pozostaje tam do późnych godzin nocnych. Przestrzegamy 

przed leżakami, tam na prawdę można leniuchować przez długie godziny. 

Nasza pomysłowa restauracja to idealne miejsce na organizację przyjęć urodzinowch dla 

Państwa milusińskich. Ponadto zapraszamy na pozostałe imprezy okolicznościowe, gdzie postaramy 

się zrealizować wszystkie państwa oczekiwania w ramach możliwości względem naszej obsługi. 

Organizujemy imprezy okolicznościowe dla najmłodszych, komunie, wesela oraz spotkania 

biznesowe. 

Troszkę się rozpisałem, dlatego kończę ślonskie gaworzenie i biora się za warzene. 

Mamy nadzieję, iż „Restauracja Portowa” stanie się „Twoją przystanią dobrego smaku”. 

 

Gorąco zapraszam 

Krzysztof Malinowski 
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Welcome in our hospitable Malinowski Hotel. This place is like a time machine, taking away 

its Guests in the early XX century of Gliwice city. It is a special place full of harmony between the 

past and the future of innovation and intelligent electronics.  

With a convenient location in the center of Gliwice, we are able to provide our Guests with 

excellent transport links to both the most attractive tourist sites and entertainment venues, shopping 

centers, economic zone in our city and between national roads and highways.  

For our Guests we have prepared 134 accommodations in 82 comfortable rooms, where 

spacious interiors and carefully selected arrangement make the time flows differently. We have also 

adapted rooms for the convenience of disabled people and families with children.  

We realize importance role in the life of each one of You as an aspect of social life, therefore 

you can use free wireless internet (WI-FI) and telephone connection between rooms. For our Guests 

we offer also a free, monitored parking with direct access to the reception.  

We strongly encourage You to taste our dishes in unique atmosphere and interior of „The 

Portowa Restaurant” within hotel, made up of three large, opened levels reflecting the different 

layers of sea-going ship. „The Portowa Restaurant” is a special place carrying their Guests on a 

journey through Silesia and European cuisine. The restaurant is located near the hotel „Lobby Bar” 

and summer garden.  

In order to allow the broadest possible choice of payment methods we accept credit and debit 

cards such as Visa, Master Card, Maestro, Diners Club and American Express. It is also possible to 

make payments in Euro.  

We guarantee professional, friendly and discreet service, starting on the needs of our guests 

and ensuring satisfaction with the stay.  

 

Enjoy your stay  

Krzysztof Malinowski  

Managing Director 



 

 

„Restauracja Portowa" - Portowa Restaurant is a special place carrying their guests on a 

journey through Silesian and European cuisine. It is a place that should necessarily be on your list of 

culinary experiences in Gliwice.  

Our experienced staff under the guidance of a frying pan and ladle master Excecutive Chef 

creates a new image of the culinary arts, stimulate Your senses and acting on Your imagination. We 

offer excellent Silesian and European cuisine, cooked in the traditional manner with a touch of 

modern design. We don't know how to write about food, but we know how to create from the 

delicious, fresh and healthy ingredients true culinary wonders and in our cellar matures wines from 

the most beautiful parts of the world. In Silesia, we like to drink alcohol, but even more we love to 

share it, which is why we suggest schnapps and maybe even two before dinner, and for our ham you 

can find a wide range of drinks and beverages.  

A special feature of the restaurant is its unique atmosphere and original interior, consisting of 

three large, open levels reminiscent of seagoing ship deck. We have an impressive collection of ship 

models, and every dreamer will find something for himself, from the wonderful sailing ships by 

warships together with our pearl aircraft carrier USS Enterprise, length more than 100 cm and 

ending with contemporary luxury motor boats and lifeboats.  

Guests begin their journey from the engine room at level 0, where is the ham and the main 

part of the restaurant. After satisfying hunger, you can move on the level I to the fun zone to listen 

pleasant music and watch interesting visual projections on four large screens. Level II is a part of 

the restaurant where you can afford a moment of forgetfulness and freedom, going there after a 

majestic spiral stairs. Perspective view from the top on the other, lower levels makes many of our 

quests remain there until late night hours.  

Our inventive restaurant is the perfect place to host birthday parties for children. In addition, 

we invite You to organize any other special events. We will try to fulfill all your expectations within 

our capabilities. We organize events for children, communions, weddings and business meetings. So 

much on this, so I finish that Silesian babbling and take for cooking. I hope that "Restauracja 

Portowa" will become "Your haven of good taste".  

 

 


