
Œwiadczy o tym certyfikat ,,Szpi-
tal bez bólu”, który przyznano 
zabrzañskiemu szpitalowi pod 
koniec kwietnia. Taki sam do-
kument otrzyma³y jeszcze dwie 

inne placówki w Polsce: Kra-
kowskie Centrum Rehabilitacji 
i Wojewódzki Szpital Zespolo-
ny w Tarnobrzegu. Certyfikat 
przyznaje Polskie Towarzystwo 

Badania Bólu i jest on wa¿ny 
przez trzy lata. Po tym cza-
sie wyró¿nione szpitale bêd¹ 
musia³y ponownie poddaæ siê 
kontroli.

Otrzymanie tego presti¿owego 
certyfikatu nie jest ³atwe. Szpi-
tal musi m.in. co najmniej cztery 
razy na dobê prowadziæ pomiar 
natê¿enia bólu u operowanych 
pacjentów, chorzy powinni byæ 
informowani o mo¿liwoœciach 
i metodach z³agodzenia bólu 
jeszcze przed zabiegiem.
Placówka musi prowadziæ 
szczegó³ow¹ dokumentacjê do-
tycz¹c¹ pomiarów bólu oraz 
jego leczenia.
Ponadto, wszystkim zajmowaæ 
musi siê specjalnie przeszkolo-
ny personel, od pielêgniarek po 
lekarzy ró¿nych specjalizacji.

SK nr 1 terapiê leczenia bólu 
prowadzi w zorganizowany spo-
sób od 2002 roku. O certyfikat 
stara³ siê od kilku miesiêcy.

Katarzyna Kowal

ZABRZE. W œrodê, 
w samo po³udnie tram-
waj zderzy³ siê samo-
chodem marki hyundai 
getz. Motorniczy mia³ 
1,5 promila alkoholu 
we krwi.

Do kolizji dosz³o przy ulicy 
Wolnoœci 270. Policjanci, we-
zwani na miejsce zdarzenia, 
od razu zbadali alkomatem 
obu kierowców. Motorniczy, 
52-letni zabrzanin, zosta³ za-
trzymany.

Pojazd, którym kierowa³ to 
tzw. roboczy tramwaj s³u¿¹cy 
do wykonywania napraw na 
torowiskach. W wypadku, na 
szczêœcie, nikt nie ucierpia³. 
Sprawcy wypadku gro¿¹ teraz 
nawet 2 lata wiêzienia. 

Jest ona prowadzona w ka¿- 
d¹ œrodê (od maja do koñca 
sierpnia) w siedzibie Komen-
dy  Stra¿y  Miejskiej  przy 
ul. Boles³awa  Œmia³ego 2a    
w godzinach od 15.00 do 
18.00. 

Znakowanie jest wykonywane 
numeratorem w formie spe-
cjalnego kodu (numeracja lite-
rowo-cyfrowa). 

Jednoczeœnie prowadzony jest 
rejestr oznakowanych rowe-

O swoich inspiracjach 
opowie  Robert Koniecz-
ny - okrzykniêty nadziej¹ 
œwiatowej architektury, 
nominowany do Europej-
skiej Nagrody Miesa van 
der Rohe 2009, projektant 
domu atrialnego, domu ze 
œl¹skiej ziemi.

Goœciem spotkania bêdzie 
równie¿ Przemo £ukasik, 
twórca i mieszkaniec pierw-
szego polskiego loftu, 
mieszcz¹cego siê w starej 
kopalnianej lampiarni w By-

tomiu. 
£ukasik rozpocz¹³ w kra-
ju modê na mieszkania w 
obiektach poprzemys³owych. 
O inspiracjach, projektach, 
o kondycji architektury 
i urbanistyki rozmawiaæ 
bêdziemy w gronie profeso-
rów wydzia³u Architektury 
Politechniki Œl¹skiej. 
Po spotkaniu - niespodzian-
ka dla cierpliwych, przy-
gotowana przez Mariana 
Jab³oñskiego. 
Bezp³atne wejœciówki do 
obioru w galerii.

GLIWICE. Masz 
ochotê przejechaæ 
siê elektrycznym 
pojazdem ELIP-
SA lub zdalnie 
pokierowaæ mobil-
nym robotem? 
W pi¹tek, 22 maja, 
Park Naukowo-
-Technologiczny 
„Technopark Gliwi-
ce” we wspó³pracy 
z Politechnik¹ 
Œl¹sk¹ organizuje 
„Dzieñ Nauki 
i Przemys³u”. 
Impreza startuje 
o godzinie 9.00.

– Ide¹ przedsiêwziêcia jest 
popularyzacja wiedzy o 
osi¹gniêciach naukowych 
gliwickiej uczelni i jedno-
stek naukowo-badawczych 
oraz o innowacyjnoœci przed- 
siêbiorstw dzia³aj¹cych w 
naszym regionie – informuj¹ 
pomys³odawcy akcji. W sie-
dzibie „Technopraku” (ul. 
Konarskiego 18C) przedsta-
wiciele poszczególnych firm i 
wydzia³ów Politechniki Œl¹skiej 
zaprezentuj¹ wyniki swojej pra-
cy. 

Bêd¹ multimedialne prezen-
tacje, eksperymenty, pokazy 
oraz projekty interaktywne, a 
tak¿e ciekawostki naukowe i 
techniczne. Uczestnicy impre-

zy bêd¹ mieli okazjê przyjrzeæ 
siê zjawisku wirtualnej rzeczy- 
wistoœci, metodom szybkiej 
obróbki materia³ów, tworzeniu 
prototypów w technologii Ra-
pid Prototyping. Wezm¹ udzia³ 
w pokazach ciêcia maszyn¹ 
WaterJet czy wykonywania mi-
kropomiarów z wykorzystaniem 
specjalistycznego urz¹dzenia. 
Zobacz¹ tak¿e, jak poruszaj¹ 
siê roboty oraz elektryczny po-
jazd ELIPSA.

Wyniki prowadzonych badañ 
przedstawi¹ studenci i pra-
cownicy Wydzia³u Chemiczne-
go. Projekty architektoniczne 
i koncepcje zagospodarowa-
nia przestrzeni zaprezentuj¹ 
przedstawiciele Wydzia³u Ar-
chitektury i Urbanistyki. Swo-
je stanowiska bêd¹ mia³y 
równie¿ wydzia³y: Elektryczny, 
Mechaniczny Technologicz-
ny, In¿ynierii Œrodowiska, In-
stytuty Metali Nie¿elaznych 
i Spawalnictwa, ko³a nauko-
we. Szczegó³owy informacje 
o naukowym œwiêcie mo¿na 
znaleŸæ na stronie interneto-
wej www.technopark.gliwice.
pl/dnip/.

Impreza ma charakter 
otwarty (przewidywany czas 
zakoñczenia – godz. 15.00). 

– Zapraszamy m³odzie¿ 
szkó³ œrednich, studen-
tów, przedsiêbiorców oraz 
mieszkañców regionu zaintere-
sowanych nowinkami ze œwiata 
techniki i nauki – zachêcaj¹ or-
ganizatorzy.

(umgliwice)  

GLIWICE. 
W oczekiwaniu na 
film „Potwory kon-
tra Obcy”, którego 
premierê zapowie-
dziano na 29 maja, 
Cinema City zapra-
sza na „Anio³y 
i Demony” oraz 
„17 Again”. 

Przedsprzeda¿ biletów na film 
„Potwory konta Obcy” we 
wszystkich kinach Orange IMAX 
w Polsce ju¿ siê rozpoczê³a. 
Film jest pierwsz¹ realizacj¹ 
Dream Works Animation w for-
macie trójwymiarowym. Pierw-
szy seans filmu odbêdzie siê 
ju¿ 29 maja, o godzinie 11.00 
w obiektach Orange IMAX.

„Potwory konta Obcy” to spo-
ra dawka emocji dla ca³ej ro-
dziny i œwietna propozycja na 
spêdzenie niezapomnianego 
Dnia Dziecka. Film opowiada 
o kalifornijskiej dziewczynie, 
Susan Murphy, która w dniu 
swojego œlubu przypadkowo 
zostaje trafiona przez meteor 
wype³niony dziwn¹ substancj¹ 
z kosmosu. 

W skutek tego zdarzenia 
zaczynaj¹ siê z ni¹ dziaæ dziwne 
rzeczy – w niewyjaœniony spo-
sób rozrasta siê do wielkoœci 
olbrzymki o imponuj¹cym 
wzroœcie prawie 
15 metrów.  

Wielu kinomanów zaintere-
suje ekranizacja kolejnego 
ksi¹¿kowego hitu Dona Browna 
„Anio³y i demony”. Tym ra-
zem Langdon odkrywa dowody 
wskazuj¹ce na odrodzenie siê 
wielowiekowego bractwa  Ilumi-
natów - najbardziej wp³ywowej 
organizacji podziemnej w histo-
rii ludzkoœci. Wskazuj¹ one nie-
zbicie na zagro¿enie odwieczne-
go wroga organizacji - Koœcio³a 
Katolickiego.

Z kolei „17 Again” to propozy-
cja dla tych, którzy lubi¹ lekk¹ 
komedie oraz filmy z zamian¹ 
ról. Mike O`Donnell, w czasach 
szkolnych gwiazda dru¿yny ko-
szykówki,  to mê¿czyzna, który 
uwa¿a, ¿e ¿ycie nie u³o¿y³o siê 
po jego myœli. Marzy o tym, aby 
cofn¹æ siê do szko³y œredniej i 
zmieniæ wówczas podjête de-
cyzje. Pewnego dnia budzi siê 
ponownie jako siedemnasto-
latek i dostaje szansê aby to 
uczyniæ. 

10 proc. Polaków doœwiadcza ostrego bólu 
pooperacyjnego, powypadkowego lub pourazowego

W Zabrzu lecza bez bólu

ZABRZE. Szpital Kliniczny Œl¹skiego Uni-
wersytetu Medycznego w Zabrzu jest jedn¹ 
z trzech placówek medycznych, w których 
pacjent otrzymuje najlepsz¹ pomoc w zakre-
sie leczenia bólu po operacji.

Tramwaj zderzy³ siê z samochodem. 
Motorniczy by³ pijany

Tramwaj 
na gazieFo
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Oznakuj swój rower rów, na podstawie którego 
mo¿na ustaliæ typ, markê, 
numer fabryczny, a tak¿e 
dane osobowe w³aœciciela. 

– Gliwiczanie zainteresowa-
ni akcj¹ powinni zg³aszaæ 
siê z dowodem to¿samoœci 
(osoby niepe³noletnie – z 
legitymacj¹ szkoln¹) oraz 
– w miarê mo¿liwoœci 
– okazywaæ dokumenty 
poœwiadczaj¹ce w³asnoœæ 
roweru, zawieraj¹ce jego 
numer fabryczny – informuj¹ 
stra¿nicy miejscy. 

(um.gliwice)

GLIWICE. Wiosenna aura zachêca do rowero-
wych wycieczek. Dla mi³oœników dwóch kó³ek, 
którzy chc¹ zabezpieczyæ swoje pojazdy, mamy 
dobr¹ wiadomoœæ. Stra¿ Miejska rozpoczê³a 
akcjê bezp³atnego znakowania rowerów. 

III spotkanie z cyklu 
„My som stond”
 - Architektura
GLIWICE. Kolejne spotkanie ze 
Œl¹skiem odbêdzie siê 20 maja 
o godz, 17.30. Tym razem rozma- 
wiaæ bêdziemy o architekturze.

Naukowe 
œwiêto

Premiery w


