
Muzeum w Gliwicach, we 
współpracy z Instytutem 
Pamięci Narodowej w Kato-
wicach i Ruhr-Universität w 
Bochum (Niemcy), postano-
wiło zapytać o to znawców te-
matu. Tak zrodził się pomysł 
międzynarodowej konferen-
cji „Górnoślązacy. Problemy 
społeczności pogranicza w 
XX wieku”. 

Konferencja odbędzie się  20 
i 21 października (czwartek i 

piątek) w Willi Caro w Gliwi-
cach. Wezmą w niej udział 
naukowcy – historycy, socjo-
logowie, politologowie, litera-
turo- i kulturoznawcy – z Wiel-
kiej Brytanii, Stanów Zjedno-
czonych, Niemiec i Polski. 

Pośród tych ostatnich – 
przedstawiciele ośrodków 
badawczych w Katowicach, 
Opolu, Wrocławiu, Poznaniu i 
Warszawie. 
Spojrzenie na fenomen górno-

Obecnie prace trwają na 
skrzyżowaniu ulic Daszyń-
skiego i Kościuszki, gdzie 
modernizowana jest sygna-
lizacja świetlna oraz remon-
towana jest nawierzchnia 
jezdni.

Zamknięte dla samocho-
dów jest również skrzyżo-
wanie ulic Sobieskiego i 
Kościuszki, gdzie budowa-
na jest nowa sygnalizacja 

świetlna.
- Dla jadących ul. Kościusz-
ki od strony ul. Zygmunta 
Starego ruch zostanie po-
prowadzony ulicami: Ko-
ściuszki, Daszyńskiego, 
Mickiewicza, Sobieskiego 
(dojazd do parkingu Szpi-
tala Miejskiego nr 1). Dla 
jadących ul. Kościuszki od 
strony ul. Daszyńskiego 
trasa objazdu będzie prze-
biegała ulicami: Kościusz-

Konferencja naukowa

Górnoślązacy. 
Problemy społeczności 
pogranicza w XX wieku.
Kim właściwie są Górnoślązacy i jakie 
były ich losy w minionym stuleciu, nazna-
czonym dwoma wojnami światowymi  
i dwoma totalitaryzmami? 

śląskości będzie więc mocno 
zróżnicowane. Konferencja 
ma charakter naukowy, ale 
jest otwarta dla szerokiej pu-
bliczności – serdecznie zapra-
szamy wszystkich do udziału 
w jej obradach.

Organizatorzy: 
Muzeum w Gliwicach
Instytut Pamięci Narodowej w 
Katowicach
Partner:
Ruhr-Universität Bochum

Wstęp wolny, ilość miejsc 
ograniczona. 
Prosimy o  potwierdzenie 
udziału pod numerem tel. 
(32) 335 44 03 

Sprawa mogła pozostać 
trudna do wykrycia, gdyby 
nie czujność sąsiadów. Ci, 
zaniepokojeni hałasem, 
szybko powiadomili policję.

Mimo że radiowóz przybył 
na miejsce w kilka minut, 
sprawcy zdołali zbiec. Prze-
czesanie okolicy przez kilka 
policyjnych wozów nie przy-
niosło oczekiwanego rezul-
tatu. Na szczęście po kil-
kunastu minutach śledczy 
dotarli do osoby, która za-
pamiętała numery rejestra-

cyjne auta, jakim oddalili 
się dwaj dziwnie wyglądają-
cy osobnicy. Samochód był 
zarejestrowany w Zabrzu. 
Na prośbę gliwickich stró-
żów prawa, policjanci z Za-
brza już na złodziei czekali. 
Jeden ze sprawców trafił do 
policyjnej izby zatrzymań, 
złapanie drugiego to kwe-
stia czasu. 

- Policjanci dziękują świad-
kom za czujność oraz 
udzieloną pomoc. Musimy 
promować tego typu po-

stawy. Udowadniają, że 
„reagujesz” znaczy „nie 
akceptujesz”. Pamiętajmy, 
że postawy obywatelskie, 
polegające na powiadamia-
niu policji przez świadków 
przestępstw o zaistnieniu 
zdarzeń (ze szczególnym 
uwzględnieniem tych mają-
cych negatywny wpływ na 
szeroko pojęte bezpieczeń-
stwo publiczne), poprawia-
ją jakość życia w naszym 
środowisku - przypomina 
gliwicka policja. ■

Dobrze mieć sąsiada
W niedzielę, 16 października około godziny 13.30 
przy ul. Zygmuntowskiej w Łabędach dwóch mężczyzn 
wypchnęło okno w jednym z mieszkań, włamało się i 
ukradło telewizor, dwa laptopy, konsolę do gry oraz 
złotą i srebrną biżuterię. 

.................................

Remonty na finiszu
Do końca października powinny zakończyć się 
szczególnie uciążliwe dla gliwickich kierow-
ców remonty dróg. ki, Zawiszy Czarnego, Mickie-

wicza i Sobieskiego. Dojazd 
do ul. Miarki wytyczono zaś 
ulicami: Kościuszki, Daszyń-
skiego i Sobieskiego - infor-
muje gliwicki Zarząd Dróg 
Miejskich.
Prawdopodobnie do końca 
miesiąca zakończy się rów-
nież uciążliwy remont ulicy 
Portowej w pobliżu planowa-
nego zjazdu z budowanej es-
takady, jak również ciąg Pio-
nierów-Perseusza w stronę 
DK - 88. (kk)


