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11 listopada po gliwicku

W tym roku przypada 94. 
rocznica odzyskania niepod-
ległości. 

Gliwickie obchody 
święta rozpoczną 
się mszą świętą w 
intencji Ojczyzny 
odprawioną w Kate-
drze o godz. 12.30. 
Po mszy mieszkań-
cy wyruszą spod 
kościoła w stronę 
placu Marszałka 
Piłsudskiego. 
Tam, o godz. 14.15 rozpocz-
nie się druga część uroczy-
stości -  żołnierze złożą mel-
dunek wojskowy, podniosą 

flagę narodową i odegrają 
hymn państwowy. Przewidzia-
no tradycyjny Apel Poległych i 
salwę honorową.

Reprezentanci organizacji 
społecznych i władz samorzą-
dowych złożą pod pomnikiem 
marszałka wieńce i kwiaty. 
Następnie kwiaty złożone zo-
staną na cmentarzu żołnierzy 
francuskich w Parku Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej przy ul Ko-
zielskiej 29 i na grobach gen. 
Leona Berbeckiego oraz płk 
Romana Florera na Cmenta-
rzu Centralnym. 

Zwieńczeniem uro-
czystości będzie 
koncert zatytuło-
wany „Z tryptyków 
wspomnień“. 

Koncert pieśni patriotycznych, wrę-
czenie medali, msza święta i uroczy-
stość wojskowa pod pomnikiem mar-
szałka - w niedzielę, 11 listopada, jak 
co roku świętować będziemy odzyska-
nie przez Polskę niepodległości. 

Na Scenie BAJKA  przy ul. 
Dolnych Wałów 3 wystąpi 
śpiewaczka Nina Nowak, 
której towarzyszyć będzie pia-
nistka Halina Andrzejewska. 
Początek - godz. 18.00. Wej-
ściówki są do odbioru w ka-
sach Kina Amok i Gliwickiego 
Teatru Muzycznego.

W sobotę poprzedzającą 
Święto Niepodległości na 
Scenie Bajka wystąpią Chór 
„Kombatant“, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Gliwi-
cach, laureaci Konkursu Pie-
śni Patriotycznej oraz Powia-
towego Konkursu Recytator-
skiego, organizowanych przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w 
Gliwicach. Występujący za-
prezentują oczywiście utwory 
o tematyce patriotycznej. 

Imprezie towarzyszyć będzie 
uroczystość wręczenia woj-
skowych medali i odznaczeń 
dla zasłużonych. Początek 
imprezy - godz. 13.00. Wstęp 
jest wolny.

(kk)

Przetrwało tylko dwunastu... 
Jedynie 12 z kilkudziesięciu kandyda-
tów na komandosów przeszło selekcję 
do gliwickiej superjednostki Agat.

Jak informuje Polskie Radio, 
kandydaci przez tydzień byli 
poddawani ćwiczeniom ba-
dającym sprawność fizyczną 
oraz odporność psychiczną. 
26 ochotników oddało nu-
merki przed upływem doby. 
Ekstremalny obóz miał miej-
sce w Bieszczadach. Ćwi-
czenia polegają m.in. na co-
dziennym kilkunastokilome-
trowym marszu, męczącym 
biegu czy rozbijaniu obozo-
wisk pod gołym niebem.

Jednostka Wojsk Specjal-

nych Agat została formalnie 
utworzona w lipcu 2011 
roku. W uroczystości w kom-
pleksie koszarowym przy ul. 
Andersa udział wziął ówcze-
sny minister obrony Bogdan 
Klich. 

Komandosi z gli-
wickiej jednostki, 
wzorem amerykań-
skich „rangersów“, 
mają za zadanie 

wspierać i zabez-
pieczać akcje 
innych oddziałów 
sił specjalnych.
Jednostka posiada silnie 
uzbrojenie (m.in. ciężką broń 
maszynową, przeciwlotniczą 
i przeciwpancerną) oraz duży 
potencjał do walki z przeciw-
nikiem. Do zadań Agatu na-
leży m.in. prowadzenie akcji 
bezpośrednich na lądzie, 
operacji antyterrorystycz-
nych oraz udziału w likwi-
dacji skutków klęsk żywio-
łowych i udzielanie pomocy 
humanitarnej. Jednostka w 
pełni gotowa będzie w 2014 
roku. (mpp)

Ostatnie 
szlify
Trwają ostatnie prace wykończeniowe na 
moście nad Kanałem Gliwickim w Łabę-
dach. Jeśli gwałtowna zmiana pogody nie 
przerwie robót, obiekt zostanie oddany do 
użytku jeszcze w tym tygodniu.

Prace remontowe ruszyły 
z końcem czerwca - teraz 
most jest szerszy o 1 metr i 
dłuższy o 3 metry, zwiększy-
ła się także jego nośność. 
Wymieniono nawierzchnię 
jezdni i chodników, niezbęd-
nych zmian nie uniknęły tak-

że balustrady i gzymsy mo-
stowe. Wzmocniona została 
płyta pomostu.

Prace przeprowadza firma 
Skanska a koszt moderni-
zacji to prawie 935 tys. zł 
brutto. (kk)

Przebudowany most 
zlokalizowany jest 
na Kanale Gliwic-
kim, który powstał 
w miejscu pocho-
dzącego z końca 
XVIII wieku Kanału 
Kłodnickiego. Po-
czątek Kanału Gli-
wickiego znajduje 
się w Kędzierzynie 
- Koźlu, natomiast 
koniec - w basenie 
portowym w Gliwi-
cach. Długość kana-
łu to ponad 40 km, 
a różnica poziomów 
wody na początku i 
końcu kanału wyno-
si ponad 43 metry. 
Pokonanie różnic 
poziomu wody regu-
luje 6 śluz wodnych: 
Łabędy, Dzierżno, 
Rudziniec, Sławię-
cice, Nowa Wieś i 
Kłodnica.


