
Naturaln¹ cech¹ ka¿dego 
nowego kierownictwa, 
czy to na szczeblu ni-
skim czy wysokim, jest 
usuniêcie po przejêciu 
w³adzy wszystkich œladów 
swojego poprzednika. I 
tak na przyk³ad po zmianie 
osoby sprawuj¹cej w³adzê 
na najwy¿szym szczeblu 
zmianie podlegaj¹ – na 
zasadzie kostek 
domina - osoby 
piastuj¹ce stano-
wiska w dó³ dra-
biny zawodowej 
hierarchii. 
Gdy zmiany dotycz¹ 
najwy¿szych szcze-
bli, zwi¹zanych z 
w³adz¹ pañstwow¹, oczy-
wistym jest, ¿e podobny 
los staje siê udzia³em 
przedmiotów obci¹¿onych 
balastem przesz³oœci 
– regu³¹ s¹ zmiany nazw 
miejscowoœci, ulic i ogól-
nego nazewnictwa. 

W Gliwicach 
takie zmiany 
po 1945 roku 
przeprowadzano 
wed³ug pew-
nego klucza, a 
w³aœciwie kilku 
kluczy.

Nazwy neutralne, po- 
chodz¹ce od kwiatów, 
ptaków i tym podobne po 
prostu przet³umaczono na 
polski. Nazwy szczególnie 
„agresywnie” niemieckie, 
takie jak Wilhelmstrasse, 
czy Preussenplatz zmienio-
no na posiadaj¹ce podob-
ny, tylko ju¿ polski ³adunek 
emocjonalny, a wiêc ulica 
Zwyciêstwa i Plac Grun-
waldzki. 
Nie zawsze by³o to jednak 
takie proste. Ulicê, której 
przed wojn¹ patronowa³ 
niemiecki grafik Albrecht 
Dürer otrzyma³ „w spad-
ku” Wit Stwosz, artysta o 
raczej w¹tpliwym polskim 

pochodzeniu. A¿ ciœnie siê 
na usta przys³owie o za-
mianie siekierki na kijek!

Ciekawie post¹piono dla 
odmiany ze znajduj¹c¹ 
siê w pobli¿u lotniska 
ulic¹, której patronowa³ 
pionier lotnictwa Otto Li-
lienthal. W tym przypadku 
decyduj¹cy o zmianach 

mieli jak widaæ twardy 
orzech do zgryzienia, 
bo zamiast nadaæ 
nazwê semantycznie 
podobn¹, na przyk³ad 
„radzieckich lotni-
ków” zdecydowano 
siê na podobieñstwo 
fonetyczne. St¹d 

mamy zaraz przy lotnisku 
ulicê „Liliow¹”. 

Po uporaniu siê z nazew-
nictwem, przyszed³ czas 
na tak zwane „usuwanie 
œladów niemczyzny”. Ile 
czasu, energii no i pieniêdzy 
musiano wydaæ by usun¹æ 
niemieckie napisy z niezli-
czonych ¿eliwnych pokryw 
urz¹dzeñ technicznych 
znajduj¹cych siê w chod-
nikach i ulicach. Mo¿na 
s¹dziæ, ¿e za t¹ akcj¹ 
kry³ siê element zemsty 
– zemsty dokonywanej na 
martwych przedmiotach. 
W historii ludzkoœci nie 
jest to zreszt¹ nic nowego, 
osoby decyduj¹ce o tak 
zajad³ym usuwaniu œladów 
poprzedników nie wiedzia³y 
zapewne, ¿e dokonuj¹ 
historycznego plagiatu. 
Znany jest bowiem przypa-
dek staro¿ytnego w³adcy, 
który kaza³ wych³ostaæ 
³añcuchami morze, po tym 
jak zatonê³y w nim jego 
okrêty. 

Uwa¿ny obserwator gli-
wickich bruków zauwa¿y 
pewnie, ¿e na wiêkszoœci 
¿eliwnych pokryw zaworów 
gazowych wci¹¿ widnie-
je napis „GAS”. Czy¿by 
oznacza³o to, ¿e fachowiec 
od szlifierki sfuszerowa³ 
robotê?

Felieton na marginesie

ZmianyGLIWICE. Pierwsza 
placówka z Gliwic 
przyst¹pi³a do ogólno-
polskiego programu 
„Szpital bez bólu“. 
Jest to trzeci 
œl¹ski szpital, który 
postanowi³ podj¹æ wy-
zwanie, jakim jest uzy-
skanie presti¿owego 
certyfikatu. 

W³adze Centrum Onkolo-
gii zdecydowa³y siê na ra-
zie zg³osiæ tylko i wy³¹cznie 
Oddzia³ Anestezjologii i Inten-

sywnej Terapii. 
To wa¿na informacja dla pa-
cjentów, gdy¿ oznacza, ¿e szpi-
tal wprowadza najwy¿sze stan-
dardy leczenia bólu  poope-
racyjnego. Wœród wymagañ, 
które musz¹ spe³niæ placów-
ki, aby uzyskaæ certyfikat jest 
m.in. obowi¹zek regularnego 
mierzenia bólu u pacjentów 
po operacji, a tak¿e informo-
wania pacjentów, przed za-
biegiem, jakiego bólu mog¹ 
siê spodziewaæ po operacji 
i w jaki sposób bêdzie on 
uœmierzany. Ponadto, ca³y 
personel zajmuj¹cy siê pa-

cjentami w okresie operacji 
oraz przed i po zabiegu musi 
ukoñczyæ szkolenie z zakresu 
uœmierzania bólu pooperacyj-
nego. 

Na w³aœciwym leczeniu bólu 
zyskaæ mog¹ zarówno pacjen-
ci jak i szpitale. Pacjent, któ-
ry nie odczuwa bólu, szybciej 
wraca do zdrowia, rzadziej 
zdarzaj¹ siê powik³ania po-
operacyjne. 

Certyfikaty „Szpital bez bólu” 
przyznaj¹ wspólnie Polskie 
Towarzystwo Badania Bólu 

oraz Polskie Towarzystwo 
Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne, Towarzystwo 
Chirurgów Polskich i Polskie 
Towarzystwo Ortopedyczne i 
Traumatologiczne. 

Do tej pory certyfikat uzyska³o 
szeœæ szpitali na terenie 
ca³ego kraju.

Wiêcej o programie mo¿na 
przeczytaæ na stronie www.
szpitalbezbolu.pl, która po- 
œwiêcona jest programowi.
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GLIWICE. Teraz, 
aby porozmawiaæ 
z pracownikiem Urzêdu 
Miejskiego, nie trze-
ba ju¿ przychodziæ do 
magistratu. Wystarczy 
dostêp do komputera 
i internetu oraz odpo-
wiednie oprogramo-
wanie. 

Gliwiccy urzêdnicy urucho-
mili kolejn¹ internetow¹ 
us³ugê dla klientów. Za 
poœrednictwem komuni-
katora „Skype” mo¿na 
skontaktowaæ siê z wybra-
nymi stanowiskami Biura 
Obs³ugi Interesantów UM.

Jak to zrobiæ? 
- Aby po³¹czyæ siê przez 
internetowy komunikator 
nale¿y zainstalowaæ pro-
gram „Skype” w swoim kom-
puterze. Niezbêdny jest rów-
nie¿ zestaw s³uchawkowy 
z mikrofonem. Nastêpnie 
nale¿y wybraæ jeden z lin-
ków znajduj¹cych siê na 
stronie internetowej UM, 
za poœrednictwem których 

mo¿na skontaktowaæ siê z 
magistratem – wyjaœniaj¹ 
urzêdowi informatycy.

Wykaz stanowisk wraz z 
adresami do po³¹czeñ jest 
dostêpny na stronie interne-
towej www.um.gliwice.pl.
- Je¿eli mieszkañcy bêd¹ 
korzystali z tej us³ugi, to w 
przysz³oœci rozszerzymy j¹ 
na kolejne stanowiska – in-
formuje Mariusz Œpiewok, 
zastêpca naczelnika Wy- 
dzia³u Organizacyjnego UM. 
(um/gliwice)

Na koñcowym odcinku ul. Zyg-
munta Starego mieszkañcy 
przechodz¹cy na drug¹ stronê uli-
cy musz¹ zachowaæ szczególn¹ 
ostro¿noœæ. W miejscu gdzie 
kiedyœ by³o przejœcie dla pieszych 
po³o¿ono now¹ nawierzchniê. Nie-
stety po remoncie zapomniano o 
odtworzeniu pasów dla pieszych. 
Pozosta³y jedynie znaki pionowe.

To jednak nie wystarczy:          
- Prawid³owo oznakowane przej- 
œcia dla pieszych to nie tylko 
oznakowanie pionowe ale równie¿ 
poziome, czyli pasy namalowane 
na jezdni - informuje Arkadiusz 
Ciozak z biura prasowego gliwic-
kiej KMP.

Przechodz¹cy tamtêdy miesz- 
kañcy zastanawiaj¹ siê wiêc 
czy mog¹ mog¹ przechodziæ w 
tym miejscu przez jedniê czy nie 
mog¹.

W¹tpliwoœci wydaj¹ siê nie mieæ 

Pytania mo¿na zadawaæ na stronie Telewizji Gliwice 
www.itv.gliwice.pl do niedzieli 4 października. Na 
wybrane siedem pytañ nasz goœæ odpowie w ponie-
działek 5 października. 
We wtorek 6 października, w Informatorze Rynkowym 
zamieścimy relację ze spotkania z Markiem Berezow-
skim.

Tu nie będzie boleć

Gdzie jest zebra?

kierowcy, którzy pomimo 
pionowych oznakowañ, wca-
le nie zwalniaj¹.

Poinformowany o tym fakcie 
przez nasz¹ redakcjê Zarz¹d 
Dróg Miejskich (pasów nie 

ma ju¿ od kilku tygodni) 
obieca³ zaj¹æ siê spraw¹ za-
ginionej zebry.

Jak sama nazwa wskazuje, w 
budynku przy ul. Dolnych Wa³ów 
3 swoje nowe lokum znajdzie 
gliwickie kino Amok a tak¿e ko-
lejna scena Gliwickiego Teatru 
Muzycznego. 
Dni otwarte Sceny Bajka - 
Kina Amok, trwaæ bêd¹ do                       
4 paŸdziernika.

W programie: 2 paŸdziernika 
projekcja etiudy filmowej „Jak 
to jest byæ w Amoku?“, projek-
cja filmu Tomasza Bagiñskiego 
„Kinematograf” i koncert „Od 
Titanica do Zorro“, w którym 
wyst¹pi¹ Krystyna Proñko 
oraz laureaci „Szansy na suk-
ces“ Marzena Korzonek i 
Micha³ Gasz z towarzyszeniem 
¯orskiej Orkiestry Rozrywko-
wej pod dyrekcj¹ Lothara Dzi-
woki. 

W sobotê, 3 paŸdziernika Baj-
ka od kulis, czyli zwiedzanie 
obiektu. Nastêpnie, w du¿ej 
sali, projekcja filmu „Historia 
kina w Popielawach“ oraz po-

kaz filmów Platige Image. W 
ma³ej, projekcje filmów „Sto 
lat w kinie“ i „Inna Bajka“. O 
dobry muzyczny nastrój zadba 
Ewa Zug.

W niedzielê przygotowa-
no niespodziankê dla naj- 
m³odszych, konkursy i zabawy 
z bohaterem musicalu Pinokio 
oraz projekcjê filmu animo-
wanego „Pinokio, przygoda 
w przysz³oœci“. Trochê star-
sza publicznoœæ bêdzie mog³a 
spêdziæ niedzielny wieczór 
ogl¹daj¹c „Nieme kino”, „Ci-
nema Paradiso” (w du¿ej sali) 
lub „No Popcorn on the Floor” 
(w ma³ej sali), w której wyst¹pi 
równie¿ zespó³ jazzowy Trio 
Pieszka-Pendzia³ek-Pieszka.

W czasie dni otwartych 
obowi¹zuj¹ bilety wstêpu w 
cenie 1 z³. Mo¿na je nabyæ w 
kasach GTM i Kina Amok. War-
to siê jednak poœpieszyæ bo 
ciesz¹ sie ogromnym powodze-
niem.
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Urzędnicy 
na Skype

Ju¿ w pi¹tek, 2 paŸdziernika 
nast¹pi uroczyste otwarcie Sceny 
Bajka - Kina Amok. 


