
czy procesy relokacji produkcji 
z zachodu do centrum Europy 
– powiedział Zygmunt Fran-
kiewicz, prezydent Gliwic. – By 
pozyskać inwestorów musimy 
silnie akcentować atuty Gliwic 
i Śląska, aby były lepiej zauwa-
żalne niż oferta konkurencji.
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Kącik 
adopcyjny Adoptuj przyjaciela

ZABRZE 
Akiro to duży, starszy psiak. 
W schronisku przebywa już pra-
wie rok. Jego właściciel pozbył 
się go przywiązując do przydroż-
nej barierki. Przerażony Akiro 
stał tak kilka godzin, czekał 
z nadzieją na swojego pana, 
wierząc, że ten po niego wróci. 
Niestety tak się nie stało i Akiro 
znalazł się w miejscu, w którym 
żaden psiak nie powinien prze-
bywać. Po pewnym czasie za-
aklimatyzował się. Nabrał zaufa-
nia do ludzi, zaczął przybierać 
na wadze – odżył. Jest spokojny, 
ułożony, mądry. Zachowuje czy-
stość w mieszkaniu, zgadza się 
z innymi psami i ładnie chodzi 
na smyczy. Akiro przede wszyst-
kim kocha człowieka, potrzebuje 
jego bliskości. W schronisku nie 
ma szans na adopcję, przegry-
wa z młodymi towarzyszami nie-
doli. Czeka na przyjaciela, który 
zaoferuje mu spokojną starość 
przy swoim boku. 
Tel. w sprawie adopcji Gosia 
692-581-343 lub Lidia 609-
403-590

To już drugie spotkanie, na 
które gospodarz – prezydent 
Zygmunt Frankiewicz – zapra-
sza najważniejsze i największe 
firmy z Polski i zagranicy.

Zawody dla informa-
tyków 320 metrów 
pod powierzchnią 
ziemi? Zabytkowa 
Kopalnia Guido w Za-
brzu będzie areną ma-
ratonu deadline24, 
do którego trwają 
właśnie zapisy.

Jak informują organizatorzy im-
prezy, firma Future Processing, 
Deadline24 to ekstremalne 
zawody dla programistów, któ-
rych finał trwa 24 godziny bez 
przerwy w industrialnej scenerii 
podziemnych górniczych wyro-
bisk. Oprócz polskich informa-
tyków, wśród zarejestrowanych 
uczestników są także zawod-
nicy z Turcji, Kanady, Wielkiej 
Brytanii, Czech i Ukrainy.

Tegoroczna impreza cieszy się 
sporym zainteresowaniem. 
Póki co zgłosiło się ponad 80 
trzyosobowych drużyn. Są to 
uczestnicy zarówno z polskich 
uczelni technicznych i uniwer-
sytetów, jak i zagranicznych 

Największe firmy 
zjadą do Gliwic
„Gliwice logistycznym hubem na 
Śląsku” – takie przesłanie ma tra-
fić do uczestników konferencji „In-
westycje. Logistyka. Przyszłość”, 
która odbędzie się 20 marca w gli-
wickim Gold Hotel Silvia.

Konferencja na temat per-
spektyw rozwoju rynku logisty-
ki i magazynów w Gliwicach 
i na Śląsku będzie także oka-
zją do podsumowania drugie-

go roku działalności Śląskiego 
Klastra Logistycznego, który 
powstał w Gliwicach m.in. 
w celach promocyjnych.
 – Logistyka i magazynowa-
nie to cały czas obiecujące 
branże, choćby ze względu na 
rozwój handlu internetowego 

Prelegenci i słuchacze spotka-
nia – przedstawiciele operato-
rów logistycznych, firm dewelo-
perskich, produkcyjnych, firm 
inwestycyjnych, handlowych, 
doradczych, instytucji finan-
sujących, szkół wyższych, sa-
morządów – będą mieli okazję 

przedyskutować najnowsze 
trendy w branży oraz ich ewen-
tualny rozwój i wpływ na Śląsk. 
Mowa tu m.in. o rozwoju sek-
tora motoryzacji, możliwej re-
industrializacji czy konsolidacji 
centrów magazynowych.

Konferencja „Inwestycje. Lo-
gistyka. Przyszłość” jest dru-
gim spotkaniem decydentów 
tej branży w Gliwicach. W po-
przednim, w marcu 2012 roku, 
uczestniczyło ponad 100 osób.

Podczas gali VIP zaprezento-
wany zostanie samochód Opel 
Cascada, najnowszy model 
producenta, którego produk-
cja ruszyła w ostatnich tygo-
dniach. Konferencja odbędzie 
się w środę 20 marca w hote-
lu Silvia przy ul. Studziennej 8. 
Wydarzeniu patronuje Gazeta 
Miejska i portal 24gliwice.pl. 

Wydarzeniu patronuje

Maraton w głębi ziemi 

– m.in. van Franko National 
University of L’viv, Brno Uni-
versity of Technology, Univer-
sity of Waterloo, University of 
Glasgow. Rejestracji dokonali 
też przedstawiciele znanych 
firm jak: Google, Flytronic, 
Apollogic, czy nk.pl.

Pierwszym etapem Deadline24 
są zdalne eliminacje. Odbędą 
się one już 24 marca za po-
średnictwem strony interneto-

wej. Każdy zgłoszony zespół 
otrzyma zestaw zadań, a jego 
celem będzie wygenerowanie 
odpowiedzi i przesłanie ich 
w wyznaczonym czasie na ser-
wer sprawdzający. Niemalże 
trzydzieści najlepszych drużyn 
weźmie udział w finale, który 
podobnie jak w minionym roku, 
odbędzie się w zabrzańskiej Ko-
palni Guido, 320 metrów pod 
powierzchnią ziemi. W tej prze-
strzeni uczestnicy przez 24 go-

dziny będą zmagać się nie tylko 
z algorytmami i rywalami, ale 
także z własnym zmęczeniem.

Konkurs został objęty patro-
natem merytorycznym przez 
Politechnikę Śląską (Wydział 
Automatyki, Elektroniki i Infor-
matyki), Politechnikę Opolską 
(Wydział Elektrotechniki, Auto-
matyki i Informatyki) oraz Uni-
wersytet Śląski (Wydział Infor-
matyki i Nauki o Materiałach). 

Reksio to średniej wielko-
ści, ok 3-letni psiak. Po raz 
pierwszy jako szczeniak trafił 
do schroniska w 2009 roku. 

GLIWICE
Kalina jest młoda, bardzo ła-
godna i nieśmiała. Całkowicie 
poddaje się człowiekowi. Ma 
niezwykłe, głębokie spojrzenie. 
Jest średniej wielkości, zosta-
ła przyjęta prawdopodobnie po 
wypadku, ma chorą tylną łap-
kę, ale czuje się dobrze. Jest 
przed sterylizacją. 
Telefon – schronisko Gliwice: 
32 305 09 43.

Szelka ma 7 miesięcy i oddana 
została przez właścicieli, ponie-
waż szczekała, gdy zostawiali 
ją samą w domu. Opiekunowie 
nie chcieli wiedzieć, co można 
zrobić aby temu zapobiec, po 
prostu postanowili ją oddać. 
Suczka jest posłuszna i grzecz-
na, malutka, w typie jamniczka. 
Telefon – schronisko Gliwice: 
32 305 09 43. 

się brać na ręce, ma ogromny 
apetyt. Telefon – schronisko 
Gliwice     32     305 09 43.

Akiro

Błąkał się w okolicach Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu. Był 
ładnym, rozkosznym szcze-
niakiem więc szybko znalazł 
dom. Niestety długo się nim 
nie nacieszył. Po siedmiu mie-
siącach został znów oddany 
do schroniska. Podobno jed-
no z dzieci właścicielki miało 
alergię na sierść. Reksio to 
przekochany psiak. Uwielbia 
być blisko człowieka. Wpa-
trzony jest niego jak w obraz. 
To psi ideał. Jest towarzyski, 
kontaktowy, posłuszny, wierny 
i oddany. 
Kontakt w sprawie adopcji Li-
dia 609-403-590.

Reksio

Ka
lin

a

Saba po 9 latach spędzonych 
w domu została oddana przez 
swoją panią do schroniska. 
Właścicielka tłumaczyła się 
tym, że długo pracuje i nie ma 
kto wyprowadzać suczki na 
spacery. Saba bardzo rozpa-
czała za swoją Panią, ale te-
raz wodzi wzrokiem za ludźmi 
i szuka kontaktu. Jest urocza 
i bardzo posłuszna, ma duży 
apetyt. Telefon – schronisko 
Gliwice 32 305 09 43.

Sz
elk

a

SabaBazyl to wykastrowany kocur, 
który mieszkał na ogródkach 
działkowych przy ulicy Królew-
skiej Tamy. Kotek zachorował 
w styczniu i wtedy został przy-
jęty do schroniska, teraz czuje 
się dobrze, ale ma lekko prze-
krzywioną głowę, szuka stałe-
go domu. Jest łagodny i daje 

Bazyl


