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Czwartek, 13 bm.
temp. 24°C |11°C

Piątek, 14 bm.
temp. 26°C |14°C

Wtorek, 11 bm.
temp. 21°C |9°C

Środa, 12 bm.
temp. 21°C |11°C ❂

Sobota, 15 bm.
temp. 28°C |15°C
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Tutaj dostaniesz gazetę:
✪ ul. Zwycięstwa
✪ Plac Piastów
✪ I i II Urząd Skarbowy
✪ Urząd Miejski
✪ Politechnika Śląska
✪ Restauracje McDonald’s

w Gliwicach
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Właśnie ruszył przetarg na
wykonanie koncepcji i projek-
tu przebudowy skrzyżowania
ulic Toszeckiej, Myśliwskiej
i Pionierów. Planowane działa-
nia Zarządu Dróg Miejskich
mają poprawić przepustowość
ruchu samochodów.

Układ komunikacyjny zostanie
zmodernizowany poprzez
zwiększenie liczby pasów
w ciągu ul. Toszeckiej. ZDM
chce również wykonać zupełnie
nowy program sygnalizacji
świetlnej, dostosowany do no-
wej przepustowości. Ze względu
na fakt, iż dotychczasowe świat-
ła są powiązane z cyklem świa-
teł na skrzyżowaniach Toszecka
– Śliwki – Świętojańska oraz
Śliwki – Szobiszowicka, wyło-
niony wykonawca będzie mu-
siał wprowadzić korekty w pro-
gramach koordynacyjnych. 

Zmieni się również geometria
łuków, co znacznie ułatwi prze-
jazd autobusom komunikacji
miejskiej. Firma będzie miała
obowiązek uporządkować pasy
ruchu oraz przejścia dla pie-
szych. Nie wyklucza się po-
wstania azylu, który ułatwi po-
ruszanie się pieszym. Skrzy-
żowanie zyska także zatokę au-
tobusową w kierunku od Py-
skowic do centrum miasta.
Projekt budowlano–wykonaw-
czy powinien obejmować prze-
budowę ulicy Toszeckiej mi-
nimum na odcinku od zjazdu
na stację Lotos do skrzyżowania
ulic Toszecka-Żbożowa.

Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki

W czasie rutynowych prac ziemnych, robotnicy znaleźli ludzkie kości.
Szczątki leżą na terenie wyburzonej kamienicy na rogu ulic Dworcowej
i Jagiellońskiej. Już w 2011 roku w tym samym miejscu znaleziono cztery
czaszki i liczne odłamki kości. Kości odkryte pod koniec tygodnia
znajdowały się tuż pod fundamentami dawnej kaminicy. Do tej pory
odnaleziono czaszkę, kręgi i kilka kości długich.

Przebudowa
Toszeckiej
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Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych organizuje czwartą edycję
konkursu „Gliwickie Place Zabaw”.
Wydarzenie dotyczy wyboru pla-
ców zabaw, a w szczególności
urządzeń zabawowych, które zo-
staną bezpłatnie przekazane
wspólnotom lub spółdzielniom
mieszkaniowym.

Celem konkursu jest promo-
wanie bezpiecznej aktywności
ruchowej dzieci oraz aktywo-
wanie wspólnot i spółdzielni

mieszkaniowych w zakresie
dbania o estetykę, bezpieczeń-
stwo i funkcjonalność placów
zabaw dla dzieci.

Przystępujący do konkursu
może złożyć tylko jeden wnio-
sek, w którym wskaże jeden
plac zabaw (jeden obiekt), na
terenie którego będą miały sta-
nąć maksymalnie dwa urządze-
nia zabawowe. 

Rozstrzygnięciem konkursu
będzie zakup przez MZUK,
w drodze zamówienia publicz-

nego, urządzeń zabawowych
oraz przekazanie ich wybranym
w drodze konkursu wspólno-
tom lub spółdzielniom.

Konkurs nie dotyczy placów
zabaw, które zostały doposa-
żone w poprzedniej edycji.
Wnioski należy składać do 10
czerwca w sekretariacie Miej-
skiego Zarządu Usług Komu-
nalnych, ul. Strzelców Bytom-
skich 25C.

w Gliwicach
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✪ widzisz coś interesującego
✪ coś Cię irytuje
✪ masz coś do powiedzenia
✪ uczestniczysz w życiu

społecznym
✪ masz ciekawe zdjęcia
✪ wiesz o czymś ważnym

✆323 325 096

skontaktuj się z nami

redakcja@dzisiajwgliwicach.pl

Powstaną nowe
place zabaw
dla dzieci

Historycy do tej pory nie są
zgodni co do pochodzenia ciał.
Takie pochówki mogą się wiązać
z późniejszymi czasami, z jakimś
okresem nowożytnym. Może
XVI, XVII, XVIII wiek –komen-
towała Monika Michnik, archeo-
log. Natomiast, według Mariana
Jabłońskiego, znawcy gliwickiej
historii, szczątki pochodzą ze
stycznia 1945 roku. —Nastąpił
tragiczny okres dla Gliwiczan,
którzy z racji swojego niemiec-
kiego pochodzenia boleśnie od-
czuli wejście Rosjan do Gliwic
– mordy, zabijanie, gwałty. 

Teorię dotyczącą wojennych eg-
zekucji wyklucza dr Jacek�Pie-
rzak zajmujący się ochroną za-
bytków archeologicznych z biura
Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków. — Podobna sy-

tuacja miała miejsce niedawno
w Siemianowicach. W czasie bu-
dowy ronda, w trakcie podłą-
czania mediów, znaleziono zwło-
ki w układzie anatomicznym.
Oczywiście od razu powiado-
miono policję i prokuraturę,
a następnie archeologów, którzy
zjawili się we wskazanym miej-
scu. Co naturalne w takich przy-
padkach, procedura nakazuje
wstrzymanie prac na odcinku
budowy, gdzie znaleziono kości.
Byliśmy w pewien sposób przy-
gotowani na taką sytuację, gdyż
2011 roku, w tym samym miej-
scu odkopano już ludzkie szcząt-
ki – również w trakcie tegorocz-
nych robót, zapewniliśmy nadzór
archeologiczny. Muzeum w Gli-
wicach prowadziło badania w
tym rejonie i jak wstępnie usta-
lono, może to być pozostałość

po cmentarzysku łużyckim. Nie
udało się jednak potwierdzić
tych informacji. Niezupełnie zga-
dzam się z przekonaniem, iż od-
nalezione kości pochodzą z 1945
roku. Pochówki wojenne były
prowadzone bardzo chaotycznie,
a w tym wypadku mieliśmy do
czynienia z pełnym poszanowa-
niem ciała. Być może jednego
z pasjonatów historii zmyliło po-
łożenie szczątków. Te bowiem
znajdowały się w warstwie pias-
ku tuż pod fundamentem ka-
mienicy, które uznał za piwnicę.
Dopóki archeolodzy nie odnajdą
konkretnego przedmiotu, usta-
lenie daty pochówku będzie
utrudnione. 

Obecnie są prowadzone działania
„ratownicze”, a inwestycja na tym
odcinku zostanie wstrzymana.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gliwice nr SO.5311.18.2013 z
dn. 10.05.2013 r. Stowarzyszenie "Cała Naprzód" z siedzibą w Gliwicach
informuje o wynikach zbiórki publicznej prowadzonej w dn. 02.06.2013 r.
w Gliwicach. Suma zebranych ofiar: 2066,62 zł. Koszta przeprowadzenia
zbiórki: 0 zł. Dochód: 2066,62 zł. 2066,62 zł (100% zebranych środków)
zostało przeznaczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, znajdujących
się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej. 

O G Ł O S Z E N I E

Szczątki
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Koszmarem dla mnie jest to,
że śląska solidność dzisiaj ko-
jarzy się mieszkańcowi Śląska,
ale też wszystkim obywatelom
w Polsce z niedokończonym
Stadionem Narodowym i mar-
notrawstwem pieniędzy oby-
wateli. Innym fatalnym przy-
kładem jest eksperyment Kolei
Śląskich o których słyszymy
tylko przy okazji horrendalnych
spóźnień i braku szacunku dla
Obywateli. Natomiast ostatnim
wielkim dokonaniem władz
jest most na autostradzie A1
w Mszanie, który blokuje otwar-
cie autostrady…a to tylko te
najbardziej spektakularne do-
konania władz lub podmiotów
zależnych od władz samorzą-
dowych  czy też centralnych.

Na Śląsku nie mamy szczęścia
do polityków ogólnopolskich,
bo przecież w 1989 roku prze-
żyliśmy desant Adama Mich-
nika, którego po wybraniu tyle
na Śląsku widzieliśmy. Jesteś-
my ciągle desantowani przez
polityków spoza regionu…
ostatnio był to np. Andrzej Ro-
zenek z Ruchu Palikota, który
obecnie podobno przymierza
się do kandydowania na Pre-
zydenta Warszawy… Zazwyczaj
w naszym imieniu mówi ktoś
spoza regionu. Z drugiej strony
nasze lokalne społeczności nie
ulegają dyktatowi partii ogól-
nopolskich i na Śląsku jest wie-
lu niezależnych prezydentów
miast. Ma to zalety – a miano-
wicie wiele miejscowości roz-
kwitło w ciągu ostatniego 20
lecia, ale jest to również pro-
blem – bo nie ma synergii po-
między polityką lokalną, a tą
większą na poziomie wojewódz-
twa, czy też Polski.

Śląsk kojarzy się przeciętnemu
mieszkańcowi Polski z walką
o przywileje, a nie kreowaniem
miejsc pracy czy też ważnym
dla wszystkich przemysłem.
Śląsk ma ciągle gębę przypra-
wianą mu przede wszystkim
przez innych. Obywatele na
Śląsku natomiast jakby żyli
obok polityki, bo owocnie czer-
pią na Śląsku z tradycji nie-
mieckiej - tj. szacunku do pracy
i szacunku dla własności,
a z tradycji czeskiej czerpią po-
czucie humoru i radość życia.
Natomiast tradycja Polska to
ogromna odwaga i przywiąza-

nie do religii. Czerpiemy także
z tradycji żydowskiej, bo jes-
teśmy innowacyjni intelektual-
nie i bardzo przedsiębiorczy!
My tutaj na śląsku niemal za-
wsze byliśmy w centrum Eu-
ropy i dobrze nam z taką wie-
lowiekową tradycją! Choć smut-
no, że poprzez zaniedbania
miejscowych „elit” ominęło
Nas to co dobre przy okazji
Euro 2012.

Profesor Jerzy Buzek w czasie
ostatniej debaty w Sejmiku Ślą-
skim z młodymi mieszkańcami
regionu podkreślał, że mogą
oni współkształtować przy-
szłość Europy tak jak miesz-
kańcy Paryża, czy też Barcelony.
Niestety zapomniał dodać, że
My tutaj na Śląsku mielibyśmy
ogromny problem ze wskaza-
niem podmiotu lub instytucji
z którą można rozmawiać o te-
raźniejszości i przyszłości Śląs-
ka. Bo czy byłby nim Wojewo-
da? Może Marszałek Woje-
wództwa marzący o szefostwie
Najwyższej Izby Kontroli za
mniej więcej 1,5 roku. A może
to Prezydent Katowic? Oba-
wiam się też, że nie był nim
także Premier Jerzy Buzek.

Dla mnie jako analityka jasno
wynika, że nie mamy takiego
stałego adresu na Śląsku – czy
to instytucji, czy to polityka,
z którym możemy planować
przyszłość regionu. Niestety
nie mamy w ostatnim 20-leciu
postaci na miarę Korfantego,
czy też jego antagonisty woje-
wody Grażyńskiego – czy po-
wojennego wieloletniego wo-
jewody i włodarza tych ziem
gen. Ziętka (z grzeczności nie
wspomnę partyjnych Baronów
z PO, czy PIS – bo czy ktoś
z czytelników zna ich z imienia
i nazwiska, czy też jakiś szcze-
gólnych dokonań dla regionu?)

Gdybym miał wskazać jako
analityk kogoś kto dysponuje
wiedzą o tym co się dzieje i co
najprawdopodobniej będzie się
działo tutaj w przyszłości to
wskazałbym prezydenta Gliwic.
Dlaczego? Bo ten jest tutaj nie-
mal od zawsze – najpierw jako
radny w latach 1990 – 1992,
a później aż do dzisiaj jako
Prezydent Gliwic. Moim zda-
niem w Gliwicach prezydent
Frankiewicz odcisnął swój zde-

cydowanie pozytywny ślad. Nie-
wielu zapewne wie, ale też wy-
kreował po latach niebytu Do-
nalda Tuska –zachęcił go do
startu na przewodniczącego
ówczesnej Unii Wolności.

Co z tą autonomią? Ruch Au-
tonomii Śląska ma wiele zasług
w budzeniu siły mieszkańców
Górnego Śląska w ostatnich
20 latach, ale obecny pomysł
autonomii RAŚ to wpisywanie
się w to co najgorsze w Unii
Europejskiej czyli rozrost biu-
rokracji i wiara w redystrybucję
dochodów ludności, a nie to
co najlepsze w tej tradycji -
czyli swoboda gospodarcza
i wolność zamieszkania. Oso-
biście znacznie bliżej mi do Oj-
ców założycieli i tradycji Euro-
pejskiej Wspólnoty Gospodar-
czej, a nie przemądrzałej Unii
Europejskiej w której jest coraz
mniej wolności i myśli się o
ujednolicaniu wszystkiego - nie
licząc się z żadnymi kosztami.
Młodzi ludzie urodzeni na Śląs-
ku nie mają poczucia krzywdy,
ale poczucie dumy z urodzenia
i życia na Śląsku! Większość
ludzi jest w naturalny sposób
dumna z Powstańców, którzy
walczyli o wolność i podmio-
towość oraz uważali, że te war-
tości można realizować w tra-
dycji Polskiej - czyli tradycji
poszanowania praw jednostki
i szacunku dla wielowiekowej
wieloetniczności. I historia przy-
znała im rację - bo to Polacy
jako pierwsi walczyliśmy z ko-
munizmem i nazizmem.

Ważnym aspektem życia jest
też przywiązanie do kościoła
katolickiego. To tutaj właśnie
do sanktuarium w Piekarach
Śląskich corocznie w ostatnią
niedzielę maja przybywa około
100 000 mężczyzn na swoją
specjalną pielgrzymkę męż-
czyzn! Przyznam, że z coraz
większym niezrozumieniem
słucham sztucznego dzielenia
mieszkańców Śląska, bo jes-
teśmy dumni, że wspólnie od
setek lat żyją tutaj Polacy, Nie-
mcy, Żydzi, Czesi, a także Or-
mianie i Ukraińcy i że śląskość
to coś co zawsze łączyło miesz-
kających tutaj ludzi, a nie dzie-
liło. Współczesny Górny Śląsk
to województwo w którym są
wspaniali mieszkańcy Podbe-
skidzia, Ziemii Częstochowskiej,
czy też kultywujący swoją od-
rębność i czerpiący z niej siłę
mieszkańcy Zagłębia.

Śląsk tak jak cała Polska nie-
stety wymiera i tak jak cała
Polska jest dotknięty tragedią
emigracji. Na przytaczanej już
debacie w Sejmiku Śląskim
młodzi mieszkańcy wskazywali,

że edukację będą chcieli kon-
tynuować po za województwem
(blisko 50% wskazań), a aż
2/5 (40%) przyznało że zasta-
nawia się nad emigracją poza
Polskę. Ważne, aby młode po-
kolenie wyrosłe w III RP mogło
rozmawiać z doświadczonymi
samorządowcami na temat
przyszłości i się od nich uczyć.
My chcemy się uczyć, bo wiemy
że za 10 – 20 lat to na Nas
spadnie odpowiedzialność za
region i za Polskę. Wiemy, że
dla dobra regionu i Polski po-
trzebujemy współpracy. 

Śląsk się budzi. Szczególnie ten
młody Śląsk. Kocham ten klimat
i tych wyjątkowych ludzi! Bo
Śląsk to MY. Wszyscy – miesz-
kańcy tej jedynej i niepowta-
rzalnej krainy!

w Gliwicach
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Na�Śląsku�nie�mamy�szczęścia
do�polityków...
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mec. Aleksander Z. Zioło,
radca prawny, innowator społeczny, wolnościowiec.
Współtwórca i szef Warsztatów Analiz Socjologicznych
(www.warsztaty.org).

W przeszłości m.in. I Doradca Rzecznika Praw Obywatel-
skich śp. Dra Janusza Kochanowskiego. Kandydował
w 2011 roku jako niezależny kandydat Komitetu Wybor-
czego Wyborców Aleksandra Zioło na Senatora RP z okrę-
gu nr 72 (Żory, Jastrzębie – Zdrój, Racibórz, Wodzisław
Śląski) 

Mój ukochany Śląsk to kraina wyjątkowych obywateli i ludzi
ciężkiej pracy, a także zagłębie niepowtarzalnego poczucia humoru.
MY KOCHAMY WOLNOŚĆ! My na Śląsku znamy trud ciężkiej pracy,
ale też cenimy sobie radość życia i staramy sięz niego czerpać
pełnymi garściami! Śląskość to coś więcej niż narodowość−to
obywatelskość−czyli troska o dobro wspólnei etos pracy. To coś co
często nadal wyróżnia mieszkańców Górnego Śląska. Problemem
jest jednak wielokrotnaniesolidność władz i włodarzy tej ziemi.

Aleksander Z. Zioło
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W każdą niedzielę w różnych pun-
ktach Gliwic organizowane będą po-
kazy filmowe. W programie każdego
seansu dwa filmy – pierwszy przezna-
czony dla dzieci, a drugi dla widzów
nieco starszych.

—Pierwsza edycja kina plenerowego
cieszyła się olbrzymim zainteresowa-
niem. Nic więc dziwnego, że również
w tym roku władze Gliwic postano-
wiły zorganizować letnie kino dla
mieszkańców.
Dzieci zapewne z przyjemnością obej-
rzą dobrze znane filmy z ostatnich lat,
w tym również kilka nowości. Dla do-
rosłych przygotowano najbardziej ka-
sowe produkcji z różnych gatunków
filmowych. Będzie zarówno nieco kla-
syki, jak i sensacja, thriller czy kino
obyczajowe.- na przykład M jak  Mor-
derca, Casablanca, Młode wino,  Chci-
wość, Kocha, lubi, szanuje czy

Slumdog, milioner z ulicy. , Lokaliza-
cje wybrano w taki sposób, by kino
plenerowe zagościło w różnych dziel-
nicach Gliwic.  Najwięcej projekcji od-
będzie się na Placu Grunwaldzkim,
pozostałe w Parku Chrobrego, pod
Radiostacją, w Łabędach, Sośnicy, lot-
nisku Aeroklubu Gliwickiego. Tego-
roczną nowością będzie kino
samochodowe na Nowych Gliwicach. 

Plenerowe kino w Gliwicach startuje
16 czerwca o godz. 18.00 

Na dobry początek, pod Radiostacją
będzie można zobaczyć Leonardo Di-
Caprio przekraczającego granice snu
oraz opowieść o  przygodach małego
Blu w Rio. Tydzień później  na Pl.
Grunwaldzkim propozycja dla miłoś-
ników czeskiej kinematografii. Pełny
program Kina Plenerowego można
znaleźć na stronie www.gliwice.eu.

Po ubiegłorocznym sukcesie seansów „pod chmurką”, letnie
kino plenerowe rusza w Gliwicach. Zgodnie z zapowie-
dziami impreza wraca w sprawdzonej formule. Bezpłatne
projekcje rozpoczną się już 16 czerwca i potrwają do końca
wakacji. W programie znajdziemy  23 najbardziej kasowe
tytuły z ostatnich lat.

Gliwice
zapraszają
na kino
w plenerze
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Józef Wrzałek to człowiek obda-
rzony przez naturę ogromnymi umie-
jętnościami i talentem z zakresu
bioenergoterapii, które to umiejętności
od 20 już lat z wielkim zaangażowa-
niem wykorzystuje w celu niesienia po-
mocy ludziom. Nie prowadzi
szczegółowych statystyk, ale bez prze-
sady można powiedzieć, że pomógł już
tysiącom ludzi wyjść z mniejszych lub
większych kłopotów zdrowotnych. Ba,
niejednokrotnie ratował im życie. Józef
Wrzałek jest człowiekiem skromnym,
niezabiegającym o tanią popularność,
stale udoskonalającym swoje umiejęt-
ności, pełnym życzliwości i sympatii
dla odwiedzających go osób.

Od 14 lat przyjmuje pacjentów
w Gliwicach, w kameralnych warun-
kach w swoim gabinecie. Wykonuje
wyłącznie indywidualne seanse, po
uprzedniej rejestracji. Czas trwania
wizyty to około 30 minut. Aby te
stwierdzenia nie były gołosłowne, po-
niżej przytoczymy opinie niektórych
pacjentów pana Józefa na temat ich
kuracji:
✦ Przyszedłem do gabinetu z wieloma
chorobami, ale najbardziej dokuczała
mi przewlekła astma. Przyjmowałem
dużo leków, które właściwie nic nie

zmieniły w moim samopoczuciu.
W końcu przestałem je zażywać, łago-
dząc dolegliwości inhalatorem. Po 5
seansach znikła bladość twarzy, tak
bardzo wcześniej rzucająca się w oczy,
oddech stał się znacznie głębszy,
ciągłe zmęczenie i objawy astmy ustą-

piły. Czuję się ogólnie bardzo dobrze.
Leon T.

✦ Od kilku miesięcy cierpiałam na
bóle w kolanie. Bezskutecznie przyj-
mowałam całe serie różnego
rodzaju leków. Niedawno zmuszona
byłam kupić laskę. Gdy przyszłam
(a raczej przykuśtykałam)
do pana Wrzałka, kolano było w kry-
tycznym stanie, bolało cały czas. Wy-

starczyło jednak kilka wizyt i poczu-
łam ogromną ulgę, ból ustąpił prawie
całkowicie. Coś niesamowitego. Jes-
tem bardzo wdzięczna.

Maria K.
✦ Byłem zdecydowany na operację
przerostu prostaty, gdy przez przypa-

dek trafiłem do gabinetu
pana Józefa. Po dwóch miesiącach,
w trakcie których odbyłem 6 wizyt,
zrobiłem powtórne badania i okazało
się, że zabieg operacyjny jest zby-
teczny, gdyż wielkość prostaty wróciła
do normy a PSA jest prawidłowe.
Teraz wiem, że bioenergoterapia jest
całkiem realną i skuteczną metodą le-
czenia. Od tego czasu polecam wizyty

u pana Wrzałka wszystkim znajo-
mym, cierpiącym z powodu choroby.

Ryszard W.
✦ Moje dzieci regularnie się przezię-
biały; oskrzela, płuca, gardło… Tak na
okrągło. Starsza córka dodatkowo
cierpiała na katar sienny. Jesień
i wiosna to był zawsze dla nas horror.
Cudowna energia płynąca z rąk pana
Wrzałka sprawiła, że moje dzieci od
ubiegłej wiosny są zupełnie zdrowe.
Jestem niezmiernie wdzięczna. A po-
myśleć, że jeszcze 2 lata temu, przy-
znam się, dość sceptycznie oceniałam
takie praktyki. Dziś wiem, że lepiej
sprawdzić niż oceniać.

Monika P.
✦ Do pana Wrzałka przyszłam z silną
rwą kulszową. Miałam też silne drże-
nie prawej ręki, przez co nie mogłam
pisać, ani też podnieść szklanki z her-
batą. Po 6 wizytach wszystko wróciło
do normy. Tak bardzo się cieszę.

Ewa Z.
✦ Od dłuższego czasu dokuczały mi
bóle kręgosłupa, co z kolei utrudniało
chodzenie. Lekarstwa nie pomagały.
Szukałam pomocy wszędzie, bez po-
wodzenia. Do pana Józefa przyszłam
zrezygnowana i obolała. Po każdym
seansie odczuwałam poprawę. Wzię-

łam w sumie 6 seansów. Wszystkie
bóle ustąpiły i chodzę bez problemów
– nawet po schodach.

Barbara S.
Przykłady można by mnożyć. Tera-

peuta pomaga w bardzo wielu innych
schorzeniach, problemach zdrowot-
nych m.in. układu pokarmowego,
krążenia, układu oddechowego, jak
również w nowotworach, gdzie lecze-
nie konwencjonalne wspomagane
bioenergoterapią przynosi bardzo
dobre rezultaty. Skuteczność seansów
Józefa Wrzałka jest wyjątkowo duża,
co zaowocowało umieszczeniem na-
szego terapeuty w wielu czasopismach
i gazetach w czołówce najlepszych
polskich uzdrowicieli („Pani Domu”,
„Wieczór”, „Nasze Sprawy” i i nne),
a także możliwością prowadzenia w
okresie dwóch lat, cyklicznej audycji
radiowej na tematy bioenergoterapii. 

Teresa Marczyńska

JÓZEF WRZAŁEK
przyjmuje w gabinecie przy
ul. Toszeckiej 101 pok. 315
Rejestracja czynna codziennie
w godz. 8:oo÷20:oo
tel. 322 399 128
kom. 504 230 219

II etap modernizacji gospodarki
wodno−ściekowej z pewnością
ucieszy mieszkańców pobliskiego
osiedla Gwardii Ludowej. Skutki
inwestycji są zauważalne nie tylko
gołym okiem, ale również...
nosem.

Inwestycja kosztowała prawie 95
milionów złotych. Wszystko to dzięki
uzyskaniu podwójnej puli środków z
Funduszu Ochrony Środowiska. W
lutym tego roku Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego poinformowało o
przyznaniu dodatkowych unijnych
dopłat. PWiK stanowi pierwszy przy-
padek otrzymania tak dużej sumy do-
datkowych środków. 

Oczyszczalnia ścieków jest w tej
chwili obiektem najbardziej nowo-
czesnym, jaki można sobie wyobrazić
w skali kraju. Już w 2002 roku od-
bieraliśmy oczyszczalnie bardzo za-
awansowaną technologicznie,
niestety składy ścieków się pozmie-
niały. Ludzie zużywają mniej wody,
a niesione ładunki są dużo wyższe niż
w latach ubiegłych. —podsumował
prezes PWiK Henryk�Błażusiak. 

Dzięki hermetyzacji i instalacji bio-
filtrów, zniknie nieprzyjemny zapach,
który do tej pory uprzykrzał życie w
okolicy. Oprócz przebudowy Central-
nej Oczyszczalni Ścieków, projekt za-
kładał  także modernizację stacji

uzdatniania wody w Łabędach oraz
stworzenie 5 km nowej sieci kanaliza-
cji w Wójtowej Wsi. Jak zaznaczył
prezydent Zygmunt Frankiewicz,
PWiK doskonale zarządza dużymi
projektami i środkami finansowymi,
dlatego spółka zajmie się również ko-
ordynacją budowy PODIUM. — Jeżeli
ktoś miał wątpliwości, a obserwuje
proces inwestycyjny z użyciem pienię-
dzy unijnych, które prowadzi to
przedsiębiorstwo to myślę, że już nie
powinien się dziwić, dlaczego miasto
skorzystało z usług tak sprawnej
ekipy. —komentował na konferencji
prezydent Zygmunt�Frankiewicz.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
poinformował o ogłoszonym prze-
targu na modernizację tego miejsca.

Wykonawca będzie musiał usunąć
stare urządzenia i zamontować zu-
pełnie nowe, które z pewnością
urozmaicą jazdę amatorom rolek,
BMX-ów i deskorolek. Dotychcza-
sowa nawierzchnia zostanie zastą-
piona betonową posadzką.

Planuje się zlikwidowanie cegla-
nych murków okalających plac oraz
remont widowni. Na miejscu staną
profesjonalne sprzęty takie jak
skocznie, piramidy i funbox-y. Do-
datkowo teren skateparku zostanie
ogrodzony – zapewnia rzecznik
MZUK Iwona�Kokowicz.

Projekt powinien być szczególnie
udany ze względu na fakt, że osta-
teczny kształt tego miejsca został
skonsultowany z zainteresowanymi
użytkownikami skateparku.

„Liczy się skuteczność” – to dewiza
bioenergoterapeuty Józefa Wrzałka. Niesienie
pomocy w cierpieniach ludzkich wypływa z jego
wewnętrznej potrzeby. Uzdrowiciel nie odmawia
pomocy nawet w najtrudniejszych przypadkach,
gdy medycyna akademicka staje się bezradna.

Józef Wrzałek—nasz bioenergoterapeuta, doskonałe rezultaty

Pomógł innym – może pomóc i Tobie

I�JAK�W�TO�NIE�WIERZYĆ?
ZADZIWIAJĄCE REZULTATY

Koniec
przykrego zapachu na Pl. Krakowskim zostanie wyremontowany

Skatepark 
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W ubiegłą środę w siedzibie PCK patrol
świętował pierwszy rok istnienia. Nie
zabrakło tortu i planów wyjazdowych
na kolejne imprezy.

Członkowie patrolu, uczniowie III
Liceum Ogólnokształcącego wraz
z dyrektorem Waldemarem Pigula-
kiem, podsumowali dotychczasowe
osiągnięcia. Młodzi „ratownicy” wy-
posażeni w profesjonalny sprzęt pierw-
szej pomocy patrolowali skwery, parki
i trasy rowerowe. Służyli także po-
mocąw zabezpieczaniu licznych imprez
oraz prowadzeniu szkoleń.

W czasie tegorocznego lata również
będziemy mogli spotkać patrol mie-
niący się czerwonymi barwami.
— Rok 2013 rozpoczęliśmy od za-
bezpieczenia międzynarodowej im-
prezy Silesia Maraton w Katowicach.
Z pewnością będziemy pojawiać się
na wszystkich imprezach związanych
z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,
szczególnie w wakacje, kiedy wszyscy
oddają się beztroskiej zabawie.

—mówi koordynator akcji i dyrektor
III LO Waldemar�Pigulak.�
„Ratownicy” patrolu to profesjonalnie
przygotowani wolontariusze, którzy
są zawsze gotowi do udzielenia nie-
zbędnej pomocy przedmedycznej.
Warto�dodać,�że�jest�to�pierwsze
takie�przedsięwzięcie�na�terenie
województwa�śląskiego.
Każdy chętny musi ukończyć elemen-
tarny kurs pierwszej pomocy. Dopiero
z tą wiedzą może wyruszyć na ulice.
Uczestnicy posiadają 2-3 godzinne
dyżury, po których następuje zmiana
„ratowników”. 

Trasy wyznaczyła nam m.in. Straż
Miejska i koordynator akcji. Są to
miejsca najczęściej uczęszczane przez
mieszkańców, ale również takie, do
których dojazd karetki byłby utrud-
niony. Oczywiście będziemy się po-
jawiać wszędzie tam gdzie będzie
potrzebna pomoc przedmedyczna.
— dodaje Jagoda�Czerwiec, uczen-
nica biorąca udział w projekcie. 

Inwestycja kosztowała ponad 35 mln
złotych i objęła swoim zasięgiem za-
równo modernizację istniejącej infras-
truktury, jak i uruchomienie nowych
funkcji, które pozwolą na zarządzanie
wszystkimi systemami sterowania ru-
chem w obrębie miasta. Dzięki wdro-
żeniu systemu możliwe będzie zwięk-
szenie przepustowości na kluczowych
odcinkach dróg miejskich, poprawa
bezpieczeństwa ruchu oraz skrócenie
czasu przejazdu.

Wszyscy spodziewali się nieustającej
„zielonej fali” tym czasem, dla nie-
których czerwone światło ciągnie się
w nieskończoność. Okazuje się bo-
wiem, że system będący w fazie wdra-
żania musi zostać jeszcze dokładnie
skonfigurowany. Mieszkańcy mogą
się o tym przekonać na własnej skórze,
kiedy chcą przejść na drugą stronę
lub stoją w niekończących się korkach. 

Swoją opinię na temat inteligent-
nych świateł przesłał nam m.in. Grze-

gorz. — Nie wiem ile kasy wydało
miasto na super inteligentne światła
ale ja uważam, że to jest porażka.
Stałem z dzieckiem na skrzyżowaniu
Kościuszki i Zygmunta Starego chy-
ba z 10 minut, żeby zapaliło się zie-
lone dla pieszych. Magiczne żółte
przyciski w ogóle nie reagują. Jest
jakiś telefon, żeby można zadzwonić
i zgłosić problem, czy raczej gra nie
warta świeczki?

Kolejna informacja, tym razem na-
desłana przez Martynę, opisywała sy-
tuację na drogach z perspektywy kie-
rowcy. — Na skrzyżowaniu ul. Dwor-
cowej z ul. Strzody światła dla kie-
rowców coś źle działają. Czekałam
na zielone światło chyba 10 min, po
czym gdy już się zapaliło przejechały
może z 3 auta i znowu trzeba było
stać i czekać kolejne 10 minut... Rano
ludzie spieszą się do szkoły czy pracy
i takie coś może wyprowadzić czło-
wieka z równowagi...

Doniesienia wysłane przez naszych

czytelników przekazaliśmy rzecznikowi
Zarządu Dróg Miejskich, Jadwidze
Jagiełło-Stiborskiej. Wyjaśniła
nam, że to dopiero początek wdrażania
skomplikowanego systemu, dlatego
od czasu do czasu mogą pojawiać się
pewne utrudnienia. Zaznaczyła jednak,
że wraz z każdym zgłoszeniem może
być już tylko lepiej, bo wszystkie pa-
rametry są dostosowywane na bieżąco. 

Warto pamiętać, że „długie zielone”
ma usprawnić przepustowość głów-
nych arterii miasta. Oczywiście nic
za darmo. Jeśli jedni kierowcy będą
mogli sprawnie przejechać przez mias-
to, to muszą być i tacy, którzy trochę
poczekają. Z pewnością światła będą
zmieniać się szybciej na czerwone w
przypadku małych skrzyżowań, gdzie
natężenie ruchu nie jest tak inten-
sywne. Pozwoli to na odkorkowanie
ulic najczęściej wybieranych przez gli-
wiczan. Dlatego z pozoru bardziej
ruchliwe ciągi komunikacyjne pozwolą
nam szybciej dotrzeć do celu. 

Inteligentne
światła...

Rowerowy
Patrol Pierwszej
Pomocy od roku
przemierza miasto

w Gliwicach

dopiero się uczą

W odpowiedzi na nadesłane przez czytelni-
ków wiadomości informujemy, że system
sterowania sygnalizacją świetlną znajduje
się ciągle w fazie testowania, a procedury
odbiorowe nie zostały jeszcze zakończone.
Ponadto opracowujemy rozwiązania opty-
malne, które pozwolą maksymalnie upłynnić
ruch w mieście – zarówno pojazdów jak
i pieszych.

–komentuje rzecznik ZDM.
Dziękujemy za przesłane nam zgłoszenia
i prosimy, aby w przypadku zaobserwowania
zdarzenia kolejny raz, uszczegółowić infor-
mację. Należy podać datę, godzinę, miejsce,
którego sygnalizatora dotyczyła zaistniała
sytuacja, np.: informacja, z którego wlotu
skrzyżowania i w jakim kierunku się Państwo
przemieszczali. Pozwoli to nam na szybsze
i efektywniejsze rozwiązanie problemów.

Warto pamiętać, że „długie zielone” ma
usprawnić przepustowość głównych arterii
miasta. Oczywiście nic za darmo. Jeśli jedni
kierowcy będą mogli sprawnie przejechać
przez miasto, to muszą być i tacy, którzy
trochę poczekają. Z pewnością światła będą
zmieniać się szybciej na czerwone w przy-
padku małych skrzyżowań, gdzie natężenie
ruchu nie jest tak intensywne. Pozwoli to
na odkorkowanie ulic najczęściej uczęsz-
czanych przez gliwiczan. Dlatego z pozoru
bardziej ruchliwe ciągi komunikacyjne po-
zwolą nam szybciej dotrzeć do celu. 
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❚ Naprawa pralek, kuchenek
gazowo-elektrycznych
Tel. 784-247-509

❚ Dom+plac pod namiotyna okres
letni wynajmę. Pławniowice
Tel. 504-184-535

❚ Biura o wysokim standardzie
do wynajęcia w ścisłym centrum
Tel. 533 788 655

❚ Usługi transportowe, przepro-
wadzki, przewozy.
Tel. 608-729-122

❚ Budowy domów. Brygada gó-
rali. www.tedy.com.pl
Tel. 608-729-122

❚ MEBLE NA WYMIAR ku-
chenne, pokojowe, biurowe,
transport Tel. 603-895-924

❚ Kupię każdy samochód oso-
bowy i dostawczy, 660-476-276

❚ Sprzedam kawalerkę, skredy-
tuję 50% na lepszych warunkach
niż bank. 792-678-448

❚ Sprzedam działkę Żerniki
z własną drogą 604-113-006

❚ Sprzedam działkę Gliwice Cze-
chowice 670 m2 + droga
Tel.604613560

❚ CZYSZCZENIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN I TAPICEREK W
TWOIM DOMU !!!793-181-986

Prezent dla kredytobiorców!

OGŁOSZENIA
DROBNE

Mam do wynajęcia
(bez pośrednika)

mieszkanie dwupokojowe
w okolicy Pol. Śląskiej 

tel. 604 415 073

 Poszukujemy niedużego mieszkania (min. 2 pok.) z kredytem hipotecznym do spłaty jeszcze przez wiele lat (umiarkowana rata kredytu)
 Masz kłopoty ze spłatą kredytu hipotecznego na mieszkanie (max. 2-3 pok.) i Twoje problemy zaczynają być uciążliwe — postaramy Ci się pomóc
 Masz duże i ciągle rosnące zadłużenie wobec Spółdzielni Mieszkaniowej zagrażające eksmisją — skontaktuj się z nami.  

tel. 604 545 521

Gazeta „Tydzień w Gliwicach” patronuje:

w Gliwicach)

R E K L A M A

Zamów
ogłoszenie

884 998 991
884 995 996
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Brutalnie pobity
za 20 złotych

W poniedziałkowe południe na
wniosek policji i prokuratury
Sąd Rejonowy w Gliwicach
aresztował tymczasowo trzech
sprawców rozboju na 53-letnim
mężczyźnie.

Do napaści, pobicia i okradze-
nia 53-letniego knurowianina
doszło 1 czerwca w sobotę oko-
ło godziny 3.00 na ul. Dwor-
cowej w Knurowie. Trzech na-
pastników w wieku 22, 24
i 26 lat zaczepiło mężczyznę
i zażądało pieniędzy. Pokrzyw-
dzony został pobity i skopany.
Podejrzani zabrali mu 20 zł
oraz latarkę. 

Zamieszanie z oddali spo-
strzegli policjanci. Ruszyli na
pomoc napadniętemu. Po krót-
kim pościgu trójkę napastni-
ków zatrzymano. Podejrzanym
grozi kara 12 lat pozbawienia
wolności.

Deszczowa pogo-
da nie sprzyja

złodziejom
W środę rano policjanci otrzy-
mali informację o próbie wła-
mania.

Złodzieje próbowali okraść
jeden ze sklepów w rejonie
Placu Piastów. Zdaniem
świadka, włamywacze zakrad-
li się od strony zaplecza, ale
zostali spłoszeni. Funkcjona-
riusze nie mieli pewności, czy
faktycznie coś zniknęło z asor-
tymentu sklepu.

Świadek zdarzenia wskazał
mundurowym kierunek, w
którym uciekli podejrzani.
Idąc tym tropem, policjanci
dotarli do kamienicy w po-
bliżu miejsca przestępstwa.
Odkrycie kryjówki sprawców
okazało się banalnie łatwe, bo
pozostawili oni stróżom pra-
wa jednoznaczne wskazówki:

mokre ślady butów na klatce
schodowej. Ponieważ włamy-
wacze nie chcieli otworzyć
drzwi, policjanci weszli do
mieszkania siłowo. Już w
środku okazało się, że spło-
szeni sprawcy zdołali jednak
coś ukraść. W pomieszczeniu
znaleziono trzy kartony pa-
pierosów. Zatrzymani to męż-
czyźni w wieku 21 i 22 lat.

Miedź czy być...
w areszcie? 

W ubiegły czwartek tuż przed
południem w rejonie ulicy Ko-
zielskiej policyjny patrol za-
interesował się grupą robot-
ników wykonujących prace przy
studzienkach teletechnicznych.
Kolejny raz zadziałała intuicja,
która nie pozwoliła pozostawić
sprawy bez dogłębnego spraw-
dzenia...

Panowie, niespeszeni wido-
kiem policjantów, uzasadniali

swoje działania w tym miejscu
pracą zleconą przez operatora
telefonii stacjonarnej. Funk-
cjonariusze postanowili ich
jednak wylegitymować i zwe-
ryfikować wersję wydarzeń.
Szybko ustalono, że we wska-
zanym rejonie nikt nie powi-
nien wykonywać prac tele-
technicznych. Ze studzienki
wycięto 80 metrów kabla te-
lefonicznego. Po przesłucha-
niach okazało się, że ci sami
mężczyźni w podobny sposób
dokonali kilkudziesięciu kra-
dzieży kabli telefonicznych w
województwie śląskim i ma-
łopolskim. Zatrzymani to
mieszkańcy Zagłębia.

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Henryk (poniedziałek)

— jest mężczyzną pewnym siebie,
konsekwentnym w swoich planach
i pewnie dążącym do wyznaczonego
celu. Jest dobrym gospodarzem,
często uzdolniony artystycznie. Ceni
rodzinę i dom, dzieci stara się wy-
chowywać poprzez pracę. Henryk
to osoba prostolinijna i uczciwa,
dzięki czemu budzi szacunek i za-
ufanie innych ludzi. Nie cierpi
kłamstw i obłudy.  

 Róża (wtorek)

— jest niezależna, ambitna i zdecy-
dowana. Posiada świetną intuicję,
jest szlachetna i subtelna. Szybko
podejmuje decyzje. Lubi chodzić
własnymi ścieżkami i nie potrafi
usiedzieć długo w jednym miejscu.
Cechuje ją duże poczucie humoru
oraz niezwykła radość z życia, która
pomaga jej w osiągnięciu sukcesu.

 Alicja (środa)

— potrafi odnaleźć się wszędzie.
Jest towarzyska, ma wielu przyjaciół.
Jest lubiana. Osoba o tym imieniu
jest zaradna i twórcza. Może być
nauczycielem, muzykiem, lub lite-
ratem. Jest doskonałą kucharką.
Alicja jest typem marzycielki. 

 Antoni (czwartek)

— est ciekawy świata i niezwykle
towarzyski. Jest bardzo solidny i od-
powiedzialny w pracy. Jest dobrym
organizatorem. Jest wszechstronny
wykształcony, zazwyczaj odnosi
same sukcesy. Jest pewny siebie,
lojalny wobec postanowień. Nie naj-
lepszy za wzór ojca, w małżeństwie
jest przeciętny, dba jednak o warunki
dla swojej rodziny. 

 Walery (piątek)

— jest dobry, pracowity, sprawiedliwy
i spokojny. Potrafi jednak czasami
być groźny i impulsywny, aby bronić
swojego dobrego imienia. Jest czło-
wiekiem honoru, bardzo szlachetnym,
inteligentnym i usłużnym. Lubi po-
rządek i ład. Ma talent literacki. Jest
dobrym mężem i dobrym ojcem.
Ceni spokój i nie lubi przyjęć. Uwiel-
bia przyrodę. Ma szacunek do innych
ludzi. 

 Angelina (sobota)

— o kobieta, która nie lubi chaosu,
bałaganu i pośpiechu. Jej praca często
ma związek ze sztuką, którą się in-
teresuje. Angelika kocha zwierzęta
oraz ludzi, jest bezpośrednia i szczera
za co inni ją cenią i lubią. Marzy
o dużym domu, który wypełni gro-
madka dzieci i ulubione zwierzaki.
Jest osobą o wielkim sercu i dużej
wrażliwości.

 Justyna (niedziela)

— to kobieta szlachetna, dobra, nie-
zależna, która lubi kierować innymi.
Praktyczna, zorganizowana w dzia-
łaniu, utrzymuje szerokie kontakty
społeczne. W miłości stała, jednak
ostrożna. Troszczy się o dom, dość
późno zakłada rodzinę, nie lubi dzieci.
Nie cierpi, kiedy ktoś jej rozkazuje.
Ma bardzo wysokie poczucie własnej
wartości. Justyna lubi ład i porządek.
Nie znosi krzyku.
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Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji
nadesłanych tekstów.
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koński
chód

noszona
na

stopie

z nich
pod oga

niemiec-
kie
auto

rodzina
dusicieli

La dla
chemika

s awny
Umberto

model
Forda

-iGeimi
lowskiej

piosen-
karz,
gra w
"Diunie"

kolejka
w grze

wielbio-
ny przez
t umy

Zorba z
lmu

ynźorg
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Horoskop

Baran� 21.03-20.04
Nie bujaj w obłokach. Nadaj wła-
ściwy wymiar obecnej sytuacji
i nie martw się konsekwencjami.
Musisz radzić sobie ze stresem
i wieloma napotkanymi trudno-
ściami. 

Byk� 21.04-20.05
Lubisz przestrzegać zasad. Powie-
dzenie „dmuchać na zimne” pasuje
do ciebie jak ulał. By nie popełnić
błędów ostrożnie posuwasz się na-
przód. Tak będzie i w tym tygodniu.

Bliźnięta� 21.05-21.06
Nie hamuj zbytnio zapędów innych.

Jeśli nie chcesz być oceniana, nie

stawiaj siebie w roli wzorca. Twój

racjonalizm nie idzie w parze

z zapędem do podbojów. 

Rak� 22.06-22.07
W tym tygodniu nie musisz się

martwić brakiem pracy. W tej

kwestii wiele się zadzieje. Chwilami

tempo będzie tak zawrotne, że nie

będziesz wiedział od czego za-

cząć.

Lew� 23.07-23.08
W tym tygodniu nie musisz się

martwić brakiem pracy. W tej

kwestii wiele się zadzieje. Chwilami

tempo będzie tak zawrotne, że nie

będziesz wiedział od czego zacząć.

Panna� 24.08-22.09
Wyważ logicznie nerwową sytuację

i ją przeczekaj. Pamiętaj, że w ner-

wowych sytuacjach pomagają spo-

kój i poczucie humoru. Z pewnością

uda się osiągnąć kompromis. 

Waga� 23.09-23.10
Jeśli masz ambitne pomysły–porzuć
wszelką rezerwę. Będą one świetnie

ocenione. Ty zaś zyskasz dodatkowe

punkty. Weekend poświęć na ak-

tywny wypoczynek. 

Skorpion� 24.10-22.11
Zrealizujesz wcześniejsze zapla-

nowane cele. Wiadomo przecież,

że nagroda jest najlepszą motywacją

do działania. 

Strzelec� 23.11-21.12
Pamiętaj, że kto pierwszy, ten lepszy.

Szykuje się ostra jazda. Uważaj

jednak, by nie wypaść na zakręcie.

Musisz zachować rozwagę i cier-

pliwość.

Koziorożec�22.12-20.01
Jeśli coś cię trapi, podziel się kło-

potami z przyjaciółmi z zewnątrz.

Obiektywne spojrzenie pozwoli

i kilka solidnych rad sprawi, że

poczujesz się pewnie.

Wodnik� 21.01-19.02
Nie pozwól się wciągnąć w serię

intryg biurowych. Jeśli pracujesz

w sfeminizowanym środowisku

trudno ustrzec ci się od plotek. 

Ryby� 20.02-20.03
Ten tydzień zaliczysz do niezwykle

udanych. Pochwała szefa wiązać

się będzie z awansem na wyższe

stanowisko. Trudno się więc dziwić,

że będziesz rozentuzjazmowany.
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