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Czwartek, 24 bm.
temp. 7°C |-1°C

Piątek, 25 bm.
temp. 6°C |1°C

Wtorek, 22 bm.
temp. 12°C |1°C

Środa, 23 bm.
temp. 5°C |-2°C

Sobota, 26 bm.
temp. 5°C |-1°C
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Największy nakład

w Gliwicach

rozdawany do ręki

❂ ❂

DTŚ
zablokowana?

Postanowieniem o zabezpieczeniu w sprawie o usunięcie linii napowietrznych, Sąd Rejonowy w Gliwicach zakazał spółce PKP
ENERGETYKA S.A. dokonywania zmian w infrastrukturze linii napowietrznych przebiegających przez nieruchomość Pana
Tomasza T. polegających na przebudowie linii energetycznych, podwieszaniu linii napowietrznych, zmianie usytuowania
słupów oraz na zmianie przebiegu linii energetycznych. Postanowienie to jest już prawomocne i skutkuje tym, że jakakolwiek
ingerencja w linie napowietrzne jest zakazana. Okoliczność ta, dotyczy bezpośrednio DTŚ S.A. i uniemożliwia wykonanie
projektu budowy w części dotyczącej przeprowadzenia linii napowietrznych nad budowaną drogą. 

➽➽➽Dokończenie na s.➌

Wyjazdu do stolicy gliwiczanie nie
będą wspominać najlepiej. Mimo spo-
rego komfortu personalnego trener
Marcin Brosz mógł mieć – nie bez
powodu – pewne obawy. Ostatecznie
okazało się, że Legioniści wyszli na
boisko bardzo zmotywowani i ani przez
chwilę nie dali gliwiczanom taryfy
ulgowej, od początku dążąc do zain-
kasowania kompletu punktów.

Pierwsze trafienie padło już w trzy-
dziestej drugiej minucie za sprawą
Dvalishviliego. Gruzin uderzył z boku
pola karnego na bramkę Dariusza
Treli. Futbolówka – po precyzyjnym
uderzeniu – zatrzepotała w siatce.
Wcześniej piłkarz nie miał tyle szczę-

ścia, trafiając w słupek.
Gliwiczanie zdołali doprowadzić do

remisu zaraz po wznowieniu gry
w drugiej połowie. Łukasz Hanzel zna-
lazł się na piętnastym metrze, a tam -
niespodziewanie – powędrowała fut-
bolówka po wcześniejszym zamiesza-
niu. Pomocnik z Gliwic – dosyć sy-
tuacyjnie – uderzył piłkę, a ta szczę-
śliwie wpadła do siatki Wojciecha Ska-
by. To trafienie dało niebiesko-czer-
wonym nadzieję na zainkasowanie
choćby punkty w starciu z mistrzem
Polski.

I byłoby nie najgorzej, gdyby nie
zabójcze pięć minut Legii. Gospodarze
między sześćdziesiątą a sześćdziesiąta

piąta minutą zaaplikowali gliwicza-
nom... trzy trafienia. Zrobili to kolejno
Helio Pinto, Dvalishvili i Jakub Rzeź-
niczak.

W ciągu ostatnich trzydziestu minut
podopieczni trenera Marcina Brosza
nie byli już w stanie sensownie Legii
odpowiedzieć, mimo wejścia na mu-
rawę Tomasza Podgórskiego, Kamila
Wilczka i Mariusza Zganiacza.

Ostatecznie gliwiczanie pozostali na
jedenastym miejscu w tabeli. Do grupy
mistrzowskiej – na tę chwilę – „Pias-
tunki” tracą punkt.

W Warszawie zameldowała się
pokaźna grupa sympatyków Piasta
Gliwice.fo
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Pani S. przychodzi do naszej
poradni od kilku tygodni. Miła,
elegancka pani na emeryturze.
Należy do tych osób, które ra-
chunki płacą z tygodniowym
wyprzedzeniem, a jeżeli zdarzy
im się o czymś zapomnieć, mart-
wią się o to przez następne kilka
dni. Pani S. miała pecha. Pod-
czas wizyty u rodziny za granicą
musiała skorzystać z usług he-
likoptera medycznego; faktura
opiewająca na kwotę kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych przyszła
pocztą. Rozpoczęła się spirala
zadłużenia, na szczęście szpital
zgodził się na spłatę kwoty
w ratach. Pani S. czuła się zo-
bowiązana, przecież uratowali
jej życie, kiedy zobaczyła w te-
lewizji reklamę jednej z dużych
firm kredytowych, postanowiła
wziąć kredyt.

Bank jak bank – ważne, że
„szybko wszystko załatwi”. Mam
przed sobą kilka umów, które
zawarła, na małe kwoty, po pra-
wie 1000 zł. Obok oprocento-
wania kredytu rzędu 25-30

proc., widzę specjalną opłatę –
obsługa kredytu w domu o war-
tości 515 zł. Pani w Providencie
postanowiła rozbić bank. To
był dzień jej łowów, zamiast
jednego kredytu na pięć tysięcy
postanowiła zrobić pięć różnych
po niecałe tysiąc złotych, w każ-
dym dodając w „prezencie” naj-
droższą na świecie „obsługę kre-
dytu” o wartości ponad 500 zł.
Pani S. nie udało się kredytu
spłacić w terminie, dopiero po
wielu miesiącach zrozumiała,
że będzie musiała oddać dwa
razy tyle ile wzięła, prawdziwą
kwotę zadłużenia poznała, gdy
otrzymała pismo o wypowie-
dzeniu umowy kredytu. 

Firma skierowała sprawę do
sądu. Pani S. załamała się ner-
wowo. Staramy się o umorzenie
obsługi kredytu w domu, po-
nieważ przez prawie pół roku
nikt z Providenta nawet się
u niej nie pojawił - spłacała za-
dłużenie przez Internet. Dowie-
dzieliśmy się, że UOKiK posta-
nowił pozwać firmę za tę klau-

zulę, sprawa została nawet wy-
grana. W tej chwili nic to dla
nas nie znaczy, gdyż orzeczenie
nie jest jeszcze prawomocne.

Pani S. to jedna z dziesiątek ta-
kich klientów w naszej darmo-
wej poradni prawnej, która
w zamyśle twórców miała po-
magać ludziom w sprawach do-
tyczących niepełnosprawności.
Rzeczywistość to zweryfikowała,
sprawy, którymi mieliśmy się
zajmować, nie stanowią nawet
10% tego, czym zajmujemy się
codziennie. W tygodniu przy-
chodzi do nas po kilku, a nawet
kilkunastu takich zadłużonych
jak Pani S., w większości nie są
to oszuści, a zwykli ludzie, eme-
ryci, renciści.

Zastanawialiście się kiedyś, co
się dzieje, kiedy w trakcie spła-
cania kredytu poważnie zacho-
rujecie? Jak np. Pan F., który
także do nas przychodzi. Spłacał
kredyt za syna, dostał raka węz-
łów chłonnych, na ponad rok
czasu wyjęty z życia, gdy wrócił

ze szpitala, dostał do ręki wy-
powiedzenie umowy kredytu.
Sto tysięcy złotych do spłacenia
w terminie dwóch tygodni. Dziś
już przychodzi do niego komor-
nik; o tym, żeby starczyło na
leki, nie ma mowy.

Większość naszych klientów
nie potrafi ze zrozumieniem
przeczytać pism sądowych; gdy
słyszą o sądzie i prawnikach
paraliżuje ich strach, nawet nie
próbują zrozumieć, traktują sąd
jak maszynę opresji, do sądu
rzadko chodzą, wszystko odby-
wa się przez nieczytane listy,
nieotwierane koperty. Dopiero
gdy pojawia się komornik, do-
wiadują się jak bardzo urosło
zadłużenie. Pięć tysięcy złotych
zmienia się w piętnaście, a dwa-
dzieścia tysięcy nawet w sto,
ale wtedy już jest za późno,
wszystkie wyroki są prawomoc-
ne, nie ma się gdzie odwołać. 

Wielkie firmy i kancelarie z peł-
nomocnictwem banku zawsze
wygrywają, rozszarpują tych lu-

dzi na strzępy. Nikt nie pyta
o chorobę, śmierć, minimum
egzystencjalne. Regularnie to-
czymy walkę z komornikami,
którzy zajmują bezprawnie środ-
ki z pomocy społecznej, których
zajmować im nie wolno. 

Kilka dni temu przyjmowałem
samotną matkę z trójką dzieci,
komornik zajął jej jedyne konto
w banku, a tam wyłącznie po-
moc społeczna i alimenty. Przy-
jechała do mnie na gapę, nie
miała pieniędzy na zakup biletu,
po telefonie asesor zgodził się
łaskawie zwolnić środki w ter-
minie miesiąca od wpłynięcia
pisma, bo co ona może im zro-
bić? Złożyć skargę na czynności
komornicze, kto jej tę skargę
napisze, czy sąd się tym przej-
mie? Na darmową pomoc praw-
ną mogą liczyć tylko mieszkańcy
dużych miast, niektóre ośrodki
pomocy społecznej zatrudniają
prawników, ale tylko na półtora
godziny w tygodniu, tam nikt
nie pisze pism, nie ma na to
czasu. 

w Gliwicach str. 2

Siedziba Punktu In-
formacji i Wsparcia
Osób Niepełnos-
prawnych mieści się
przy ul. Bajana 1
(przy ul. Rybnickiej).
Zapraszamy do od-
wiedzania nas oso-
biście lub kontakto-
wania się telefonicz-
nie pod numerem
telefonu 32 727 02
75, codziennie od
poniedziałku do
piątku w godzinach
10.00-16.00.

- Nikt nie pyta o chorobę, śmierć...
Petros Tovmasyan

Katowice: tel. 32 700 79 66 
Zabrska 14, lok.12 

Gliwice: tel. 32 231 00 71 
czynne: 9-17

- niskie raty
- konsolidacje

- szansa z komornikiem
- najniższe oprocentowanieod 7,1

%

KREDYTY

TAKŻE

DLA FIRM

POŻYCZKI · ODDŁUŻENIA

315791-Ogloszenie kuponowe-Gliwice128x88.indd   1 12-12-21   14:36
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SPRZEDAŻ  KUPNO
WYNAJEM

tel.: 509 118 891

www.cdrn.pl



w Gliwicachstr. 3 

Zgodnie z projektem linie ener-
getyczne należące do PKP
ENERGETYKA S.A. mają prze-
biegać nad drogą i mają być
kontynuacją sieci przebiegającej
przez nieruchomość należącą
do pana Tomasza. Właściciel od
dłuższego już czasu prowadzi
działania prawne w celu usu-
nięcia z jego nieruchomości
linii napowietrznej, która unie-
możliwia mu korzystanie w peł-
ni ze swojej własności. Posiada
wyrok Sądu Rejonowego w Gli-
wicach z którego wynika, że
linie te zostały postawione bez
zgody właścicieli, a sami wła-
ściciele nie otrzymali żadnej
rekompensaty. Tym samym, jak
orzekł Sąd, PKP ENERGETYKA
S.A. winna płacić wynagrodzenie
za bezumowne korzystanie z
nieruchomości pana Tomasza. 
Obecnie stara się on o usunięcie

tychże linii albowiem planuje
wydzierżawić ten teren pod
działalność gospodarczą. Działki
należące do niego tracą na at-
rakcyjności, mimo tego że są w
bezpośrednim sąsiedztwie pla-
nowanego zjazdu z DTŚ, właśnie
z uwagi na przebiegające linie
napowietrzne. 

Obecnie w Sądzie toczy się po-
stępowanie w którym pan To-
masz domaga się usunięcia tych
linii z jego nieruchomości, jed-
nak by to osiągnąć potrzebne
było zatrzymanie przebudowy
tych linii bowiem z chwilą, kiedy
powstanie DTŚ z liniami pro-
jektowanymi jako napowietrzne,
praktycznie niemożliwym bę-
dzie ich usunięcie z jego nieru-
chomości. Stanowisko takie po-
dzielił Sąd, który zakazał inge-
rencji w bieżący przebieg linii.

I tak na dzień dzisiejszy mamy
sytuację, kiedy to wykonanie
podwieszenia linii napowietrz-
nych mających przebiegać nad
DTŚ stało się niemożliwym do
wykonania. 

Może to spowodować opóźnie-
nie w planowanym zakończeniu
budowy drogi. Ponieważ o spra-
wie dowiedzieliśmy się zamy-
kając ten numer nie mieliśmy
dostatecznie dużo czasu by zdo-
być więcej informacji. Stano-
wiska wszystkich stron zainte-
resowanych w sprawie, Tomasza
T., PKP ENERGETYKA S.A., DTŚ
S.A. oraz Gminy Gliwice posta-
ramy się przedstawić w kolej-
nym numerze gazety.

W ciągu kilku miesięcy w środ-
ku wiele się zmieniło. Będzie
klimatyzacja i wyższy o 3 metry
dach nad sceną, natomiast nie
będzie barier architektonicz-
nych, które utrudniały życie
niepełnosprawnym. Remont
rozpoczęto głównie ze względu
na zły stan dachu. Nadawał
się on do pilnego remontu. 
Z zewnątrz wydaje się, że ten
remont jest już zakończony,

jest dach, wymienione są drzwi
wejściowe, zdjęte rusztowania,
zniknął dźwig, więc pozornie
remont się już zakończył - tłu-
maczy Paweł Gabara, Dyrektor
Gliwickiego Teatru Muzycz-
nego.

Wiele udało się już zrobić, ale
przed ekipą remontową jeszcze
sporo pracy bo zakres robót
jest naprawdę spory. Najważ-

niejsze jest jednak to, że dach
nad sceną został podniesiony
i teraz podczas spektakli będzie
można wykorzystywać bardziej
efektowną scenografię.

Koszt remontu to ponad 3 mln
złotych.

www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach
)

Trwa remont teatru.
Będzie kosztował kilka milionów

➽➽➽Dokończenie ze s.➊

Byliśmy na PODIUM

Łukasz Fedorczyk

DTŚ zablokowana?

Piotr Rzecki
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Gdy na początku maja poja-
wiliśmy się na budowie wielkiej
hali widowiskowo-sportowej
na miejscu wznosiły się wy-
łącznie góry gruzu. Dzisiaj po
starym stadionie XX-lecia nie
ma już śladu. Na jego miejscu
wyrosły fundamenty dwóch
hal, które razem pomieszczą
niemal 20 tys. widzów.

Wykonawca zobowiązał się, że
w ciągu 27 miesięcy wybuduje
w tym miejscu nowoczesny
obiekt o powierzchni 56 tys.
m2. Inwestycja powinna za-
kończyć się w połowie 2015
roku, ale już teraz możemy
oglądać pierwsze zarysy gli-
wickiego PODIUM.

Zobacz relację wideo
z budowy hali na:

www.dzisiajwgliwicach.pl



Marcin Subotowicz
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W tym roku po raz drugi rusza
ogólnopolska kampania społecz-
na „Uwaga Nadwaga!”, której
organizatorem jest sieć Centrów
Dietetycznych Naturhouse. Akcja
ma na celu zwiększenie naszej
świadomości dotyczącej właści-
wych nawyków żywieniowych.
W akcję zaangażowała się znana
aktorka – Katarzyna Bujakiewicz,
której nie obcy jest zdrowy styl
życia. „–Uważam, że jemy za
dużo, nie myśląc o konsekwen-
cjach, takich jak nadwaga, cuk-

rzyca, choroby układu krążenia
i wiele innych. Chcę zachęcić do
„ekologicznego sposobu myśle-
nia” o jedzeniu, a więc –jedzmy
mniej i nieprzetworzone pro-
dukty!” — powiedziała aktorka.
Otyłość jest najpoważniejszą cho-
robą cywilizacyjną naszych cza-
sów. Już co piąty Polak jest otyły.
Problem ten coraz częściej do-
tyka także dzieci. Zamiast upra-
wiać sport i bawić się na świeżym
powietrzu, spędzają czas przed
telewizorem lub komputerem.

– Otyłość to nie tylko defekt kos-
metyczny – mówi Katarzyna La-
rysz, dietetyk Naturhouse.
– U osób z nadmiernymi kilo-
gramami obserwujemy obniżoną
samoocenę, liczne kompleksy,
zwiększa się również prawdo-
podobieństwo wystąpienia wielu
chorób.
Zapraszamy po bezpłatne porady
dietetyczne, udzielane w ramach
ogólnokrajowej akcji „Uwaga
Nadwaga” do Centrum Diete-
tycznego Naturhouse.

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Gliwicach, ul. Okopowa 10 
tel. 32 307 89 99, kom. 790 498 999

e-mail: gliwice.okopowa@naturhouse-polska.com

Połączenie nastąpiło za sprawą
nowej drogi rowerowej.

Trasa licząca 650 metrów, wy-
budowana na skraju Gliwic
i Knurowa została oddana do
użytku 10 października. Zarząd
Dróg Miejskich zrealizował in-
westycję na odcinku od ul.
Chmielnej do granicy naszego
miasta. Ścieżka rowerowa skła-
da się z dwóch pasów. Część
dla pieszych została wykonana
z kostki betonowej, natomiast
część wydzielona dla rowerów
powstała z asfaltu. Trasa jest
skomunikowana z już istniejącą
droga na terenie Knurowa. 

Inwestycja pozwoli na swo-
bodny i bezpieczny przejazd,
wszystkim amatorom dwóch
kółek. Dodatkowo znacząco
poprawi się komunikacja po-
między miastami. 

Knurów połączył się 
z Gliwicami

Miasto ogłosiło przetarg na
remont obiektów sportowych
znajdujących się przy ul. Ku-
jawskiej. Jeśli uda się wyłonić
wykonawcę, amatorzy sportu
zyskają kolejne całkiem pro-
fesjonalne miejsce do gry.
W ramach zamówienia zapla-
nowano budowę m.in. zaplecza

szatniowo-sanitarnego oraz
drenowanej płyty boiska wraz
z „piłkochwytami”. 

Zmodernizowany obiekt zyska
również nową kanalizację,
przyłącze wody oraz profesjo-
nalne oświetlenie. Cały teren
zostanie ogrodzony i wyposa-

żony w ławki wraz z koszami
na śmieci. Wykonawca, który
spełni warunki przetargu bę-
dzie musiał zlikwidować do-
tychczasowe nawierzchnie as-
faltowe. Termin wykonania
zamówienia ustalono na koniec
lipca przyszłego roku.

Wyremontują kolejne boiska. 
Ruszył przetarg

Janosik wiecznie żywy 
i... szkodliwy

A wszystko za sprawą „janosi-
kowego”. Ponoć szczytny „po-
datek od sukcesu” ma wspomóc
biedniejsze miasta i powiaty,
które borykają się z problema-
mi finansowymi. Brzmi pięknie,
choć w rzeczywistości wygląda
na zwykłą karę za skuteczne
zarządzanie i rozważne inwes-
towanie. 

Aby zobrazować tę sytuację
warto porównać miejskie fi-
nanse do budżetu domowego.
Gospodarujemy środkami
w taki sposób, aby pozwolić
sobie np. na zakup pralki. Gdy
mamy odpowiednią sumę, na-

gle do drzwi puka administrator
budynku z nakazem uiszczenia
niezbędnego „janosikowego”.
Pralkę za nasze pieniądze kupił
sobie sąsiad. Nas przecież było
stać a jego nie.
Identycznie wygląda funkcjo-
nowanie samorządów. Zamiast
zainwestować 63 mln złotych
w Gliwicach, oddajemy je ko-
muś innemu, by mógł załatać
dziury w drogach lub wybudo-
wać most. Z takim problemem
boryka się wiele polskich miast.
Co jednak, gdy to Ci silniejsi
popadną w tarapaty? Idąc za
przykładem Warszawy – będą
musieli się zadłużyć. Sytuacja

stolicy wygląda bardzo niecie-
kawie. Władze ubiegają się
o rządową pożyczkę, aby za-
płacić „janosikowe”. Koło się
zamyka, a absurd trwa dalej.
W obecnych czasach bycie bo-
gatym miastem bardzo dużo
kosztuje. Paranoja.

Przez 10 ostatnich lat Gliwice do budżetu państwa

oddały prawie 63 miliony złotych. 

Marcin Subotowicz

R E K L A M A
❚ Kupię każdy samochód 
osobowy i dostawczy 
TEL. 660-476-276

❚ Kupię starocie – antyki, 
Tel. 515-533-560 

❚ Kupię stare motory, motorowery,
części, WSK, WFM, SHL, Junak
AWO, Komar Tel. 515-533-560

❚ Meble firmowe i na wymiar -
Chorzowska 40,
Tel.(32) 270-00-09, 695-899-863

OGŁOSZENIA
DROBNE

R E K L A M A

foto:ZDM Gliwice
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Problemy współczesnej służby
zdrowia są nam wszystkim do-
brze znane, albo za sprawą
własnych doświadczeń, albo
za pośrednictwem przekazów
medialnych. Powszechnie wia-
domo o długich okresach ocze-
kiwania do specjalistów, kolejki
w przychodniach są niestety
normą, a przecież człowiek
chory potrzebuje wsparcia „od
ręki”. Żartobliwe powiedzenie,
że trzeba mieć końskie zdrowie,
żeby chorować, nikogo już nie
śmieszy, a szczególnie pacjen-
tów. Może warto zatem  zadbać
o swoje zdrowie? Poszukać
nowych, lepszych rozwiązań?
Moją propozycją jest wizyta u
bioterapeuty. Dlaczego właśnie
do niego? Powodów można
wymienić kilka: bo nie trzeba
tyle płacić, bo nie trzeba mar-
nować długich godzin w ko-
lejkach, a zatem korzystać z
pomocy łatwo i bezstresowo,
a nade wszystko skutecznie.

Bioenergoterapia jest metodą
naturalną, a więc bezpieczną.
Terapeuta Józef Wrzałek dys-
ponuje ogromną bioenergią,
którą wykorzystuje do uzdra-
wiania. Pomaga m.in. w scho-
rzeniach układu pokarmowe-
go, krążenia, oddechowego,
chorobach nerek i wątroby,
chorobach kobiecych, tarczycy,
migrenach, alergiach a także
w męskiej przypadłości – cho-
robach prostaty. Ten doświad-
czony uzdrowiciel pomógł już
tysiącom chorych, może pomóc
i Tobie. Seanse wykonywane
są wyłącznie indywidualnie, w
przytulnym gabinecie panuje
kameralna atmosfera, z mag-
netofonu płyną dźwięki muzyki
relaksacyjnej, zaś sam uzdro-
wiciel emanuje ciepłem i życz-
liwością. Pod drzwiami gabi-
netu terapeuty spotykam dwo-
je pacjentów – starsze mał-
żeństwo: 
● Z jakimi problemami przy-

chodzicie Państwo do uzdro-
wiciela? – pytam.
● Jestem tu po raz czwarty –
mówi pan Stanisław - i prak-
tycznie moje dolegliwości
skończyły się. Byłem bardzo
nerwowy, nie spałem w nocy,
cierpiałem na wrzód żołądka.
Każda noc była koszmarem z
powodu bezsenności, niewy-
spany jeździłem do pracy i
cały dzień chodziłem nieprzy-
tomny. Po seansach dolegli-
wości te ustąpiły, dobrze śpię,
nie odczuwam bólu brzucha.
Pani Zofia zgłosiła się do pana
Józefa Wrzałka z rozpozna-
niem mięśniaka macicy i de-
cyzją o koniecznej operacji.
● Średnica mięśniaka wyno-
siła 42 mm. Panicznie bałam
się zabiegu, mąż zabrał mnie
ze sobą do swego terapeuty.
Wystarczyło 5 seansów i USG
potwierdziło zniknięcie mojego
problemu. Byłam szczęśliwa
i bardzo wdzięczna.

W tym dniu mieszkańcy będą
mogli skorzystać z bezpłatnych
badań i konsultacji na terenie
miasta Gliwice. Warto podkreślić,
że corocznie w akcji uczestniczą
podmioty lecznicze, które od-
powiedziały na apel Miasta
o społecznym przyłączeniu się
do tej cennej akcji.

Centrum Medyczne PLUS
ul. Piwna, rejestracja: 32/302-
98-80 do 83
godz. 10.00-15.00 
Konsultacja dermatologiczna
Konsultacja kardiologiczna
Konsultacja chirurgiczno-or-
topedyczna
Badanie EKG
Poziomu cukru na czczo
Pomiar ciśnienia tętniczego
krwi
Diagnostyka znamion skór-
nych
Pokaz zabiegu pielęgnacyjnego
dla dłoni firmy Caudalie
Pokaz pielęgnacji ran trudno-
gojacych przy użyciu opatrun-
ków firmy Convatec
Degustacja soków Biotta i Eko-

medica,
Doradztwo w zakresie doboru
kosmetyków firmy Ziaja, AA,
Caudalie
Gabinet Logopedyczny
dr n. hum. Małgorzata Szaliń-
ska-Otorowska
ul. Piwna 17, rejestracja:
32/302-98-80 do 83
godz. 10.00-15.00
Konsultacja logopedyczna
Centrum Dietetyczne
NATURHOUSE
ul. Okopowa 10, rejestracja:
790-498-999
godz. 10.00-15.00
Konsultacje dietetyczne
Centrum dietetyczne
NATURHOUSE
ul. Bytomska 8
godz. 10.00 -15.00
Konsultacje dietetyczne
Pomiary antropometryczne,
określenie ilości tkanki tłusz-
czowej i wody w organizmie
ADJ Jasztal Adam
ul. Korfantego 10/2
godz. 10.00-14.00
Fizjoterapia, rehabilitacja
i masaże.

Dietetyka kliniczna
Centrum Medyczne BM Quality
Med
ul. Kozielska141 D
godz. 10.00-15.00
Przegląd stomatologiczny pro-
fesjonalną kamerą
NZOZ Green Clinic
ul. Daszyńskiego 34/2, rejes-
tracja: 32/232-11-88
godz. 10.00-13.00
Konsultacje i przeglądy sto-
matologiczne
NZOZ VITAMED
ul. Różana 7, rejestracja:
32/234-24-44
godz. 10.00-15.00
Konsultacje w zakresie gine-
kologii
Konsultacje w zakresie stoma-
tologii
Badania cytologiczne
Badania antropometryczne,
analiza składu ciała
Gliwickie Centrum
Edukacyjno-Rehabilitacyjne
ul. Słowackiego 58, rejestracja:
32/231-25-13
godz. 09.00-14.00
Konsultacja psychologiczna,

logopedyczna, pedagogiczna,
fizjoterapeutyczna
Geers Akustyka Słuchu Sp. zo.o.
ul. Grodowa 2, rejestracja:
32/331-60-17
godz. 10.00-15.00
Badania słuchu (audiomet-
ryczne przewodnictwo po-
wietrzne)
Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego Woje-
wództwa Śląskiego
ul. Chudoby 10
godz. 10.00-15.00
Masaż relaksacyjny głowy, kar-
ku i górnej części pleców
Zabiegi kosmetyczne - mani-
cure, makijaż
Masaż ciała
Zabiegi kosmetyczne
Centrum Medyczne FEMINA
ul. Chudoby 10
godz. 10.00-15.00
Badania cytologiczne w cyto-
busie
Centrum Fizjoterapii „FIZJOFIT” 
ul. Szparagowa 19, rejestracja
32/234-07-25
godz. 09.00-14.00
Konsultacje

fizjoterapeutyczne
Reha-Medica s.c.
ul. Derkacza 17
godz. 10.00-15.00
Konsultacje fizjoterapeutyczne
Stary Hangar Fitness&Weless
ul. Toruńska 1
godz. 09.00-15.00
Konsultacje i porady trener-
skie
Pomiar wagi, tkanki mięśnio-
wej i tłuszczowej trzewnej
Zajęcia Pilates, Zdrowy krę-
gosłup

Dobry Dietetyk
-Agnieszka Bratek
ul. Toruńska 1
godz. 10.00-15.00
Konsultacje i porady diete-
tyczne
Pryzmat Sp. zo.o.
ul. Tarnogórska 70/1, rejes-
tracja: 32/233-40-32
godz. 09.00-17.00
Badanie wzroku i dobór oku-
larów
Badanie SOCT w kierunku
chorób siatkówki i jaskry
Gabinet Podologiczny - Elżbieta

Jaworska
ul. Korfantego 10/2, rejestra-
cja: 516-779-076
godz. 09.00-14.00
Konsultacje podologiczne
(sprawdzenie stanu zdrowia
stóp), konsultacje profilaktycz-
ne stopy cukrzycowej
NSZOZ ALFADENT Gliwice, 
ul. Moniuszki 11/II, rejestracja:
501-40-99-72
godz. 10.00-15.00
Badanie stanu jamy ustnej oraz
zębów, instruktaż higieny
Fundacja „Unia Bracka”
ul. Bojkowska 20, rejestracja:
32/231-14-90
godz. 10.00-15.00
Konsultacja dermatologiczna
Konsultacja okulistyczna
Konsultacje fizjoterapeutyczne
Badania densytometryczne -
osteoporoza
Badania pomiaru cukru, ciś-
nienia tętniczego krwi
Badanie spirometryczne
Badanie słuchu–audiometria

W tym momencie gabinet
opuszcza kobieta z dzieckiem
w wieku szkolnym. 
● Co skłoniło Panią do poja-
wienia się w tym miejscu? –
zagajam rozmowę. 
● Moje dziecko zawsze łatwo
się przeziębiało, szczególnie
jesienią i na wiosnę regularnie
„zaliczało” różne infekcje, an-
giny, zapalenie oskrzeli, a na-
wet zapalenie płuc. Biegałam
od lekarza do lekarza, oczy-
wiście nie obywało się bez an-
tybiotyków. W końcu moja
koleżanka, która wcześniej
miała podobny problem ze
swoimi dziećmi, zachęciła
mnie do wizyty u bioterapeu-
ty. Ponieważ wyrażała się o
nim entuzjastycznie, posta-
nowiłam skorzystać i nie ża-
łuję. Dziś polecam każdemu
tę terapię. Moje dziecko jest
teraz zdrowe jak ryba. Jego
odporność uległa potężnemu
wzmocnieniu. Dziś przyszłam
zapisać moją mamę, która
ma problemy z kręgosłupem. 
Pracuję w tym biurowcu, więc
jestem osobiście. Kolejny pa-
cjent Józefa Wrzałka, p. Witold
W. z Legnicy opowiada: 
● Zostałem uzdrowiony z ast-
my, mogę swobodnie oddy-
chać, ustąpiły także szumy w
uszach. Warto było przyjeż-
dżać do p. Wrzałka, pomimo

tak dużej odległości. Dzisiaj
towarzyszę mojej siostrze, któ-
ra choruje na serce.
● Moja córka, 10-letnia Ju-
stynka, miała bardzo przykrą
chorobę skóry. Leczenie nie
przynosiło poprawy. Po kilu
seansach u p. Wrzałka wszyst-
ko minęło i obecnie skóra mo-
jej córki jest zupełnie zdrowa.
A ja przyjechałam dzisiaj po-
nieważ lekarz wykrył w mojej
piersi guzek. Nie przeraża
mnie ten fakt. Jestem prze-
konana, że p. Józef poradzi
sobie z tym „nieproszonym
gościem”.
Pod gabinetem zjawia się ko-
lejny pacjent. 
● Miałem bardzo powiększony
gruczoł prostaty – mówi
p. Edmund z Kielc. Zgłosiłem
się na seanse do p. Wrzałka
za namową żony, nie bardzo
wierząc w skuteczność tej me-
tody. Dziś mogę się przyznać:
nie miałem racji...Ostatnią pa-
cjentką, którą tego dnia spot-
kałam pod drzwiami terapeuty,
była pani Grażyna.
● Przychodzę tu ósmy raz,
jak Pani widzi, o własnych
siłach. Pierwszy raz przypro-
wadził mnie, a właściwie pra-
wie przyniósł mój mąż, byłam
tak osłabiona Nowotwór
uczynił ogromne spustoszenie
w moim organizmie. Lekarze

wypisali mnie ze szpitala nie
wierząc, że z tego wyjdę.. Dziś
, gdy zgłaszam się na badania
kontrolne, ci sami lekarze nie
kryją zdziwienia... Czuję się
coraz lepiej i wierzę że z po-
mocą p. Wrzałka pokonam
ostatecznie tego „potwora”,
który omal nie odebrał mi ży-
cia. Przykładów „cudownego”
i szybkiego pokonywania raka
w całej długoletniej działalności
p. Józefa jest bardzo wiele.
Terapeuta uważa, że nowotwór
to numer 1 na liście chorób
psychosomatycznych. Choroba
ta, według jego oceny, bierze
się z „życia”, tj. z miesięcy i lat
głęboko ukrytych negatywnych
emocjonalnych przeżyć... dla-
tego problem choroby musi
przeanalizować z pacjentem i
wpłynąć na jego podświado-
mość tak, aby wytworzyć po-
zytywny program w jego my-
ślach. Twierdzi, iż w takim po-
dejściu do choroby, równolegle
działając na ciało i psychikę
pacjenta, wszystko jest możli-
we, nawet w sytuacjach bardzo
dramatycznych. Swe twierdze-
nie opiera na uzdrowionych
pacjentach, z którymi często
po latach ma kontakt. A to
znaczy, że żyją. 

Na granicy cudu
Gabinet Gliwice

ul. Toszecka 101/315

Rej. telef. czynna

pn.÷sob. 8:00÷20:00

tel. 322 399 128

kom.  504 230 219

Od niepamiętnych czasów ludzie chorzy szukali ratunku w darach natury. Przyroda nazywana „Bożą
apteką” obfituje w niezliczone skarby przywracające zdrowie, a nierzadko i ratujące życie. Naturalne
sposoby leczenia, a raczej uzdrawiania cieszą się coraz większym powodzeniem i zaufaniem. Wielu ludzi w
pełni świadomie wybiera dla siebie dwukierunkową walkę z chorobą, tj. przy udziale zarówno lekarza, jak
i terapeuty. Środki farmaceutyczne (nie tylko antybiotyki) zawierają w sobie bardzo dużo syntetycznych
składników, tzw. „chemii”, która zanieczyszcza organizm, osłabia jego odporność i niestety (czego mają
świadomość również lekarze), nie usuwa przyczyn choroby. Dlatego tak ważne jest, by obok leczenia
objawowego, stosować również metody, które usuną „korzeń”, czyli przyczynę dolegliwości. 

DZIEŃ ZDROWIA
Już 26 października rusza III edycja Gliwickiego Dnia dla Zdrowia.

Artykuł sponsorowany



W ubiegłą sobotę na skrzynkę
redakcyjną wpłynęła tragiczna
informacja. Z relacji naszej
czytelniczki wynikało, że w Ła-
będach na ul. Piaskowej doszło
do morderstwa. Na miejscu
pojawiły się służby ratunkowe
i policja. „Kryminalni” zabez-
pieczali teren zdarzenia i roz-
poczęli przeszukanie okolicy.

Informację potwierdził komi-
sarz Marek Słomski, jednak
ze względu na dobro śledztwa
nie mógł podać szczegółów.
Wiadomo, że we wskazanym
miejscu znaleziono ciało 26-
letniego mężczyzny. Z nieofi-
cjalnych doniesień wynika, że
obrażenia ciała wskazywały na
pobicie ze skutkiem śmiertel-
nym. Jednak obecnie nie ma
pewności, co faktycznie do-
prowadziło do zgonu. Policja
już zatrzymała podejrzanego
w tej sprawie. 

w Gliwicach str. 8

Sporym problemem stają się
kradzieże uliczne. Niestety,
często są one wynikiem nie-
uwagi samych pokrzywdzo-
nych. Tak też było w przypadku
mężczyzny, któremu kieszon-
kowiec zabrał ponad 4 tys. zł!

W niedzielę, 6 października o
godzinie 11.00 krążący po gieł-
dzie samochodowej w Sośnicy
kieszonkowiec okradł 57-latka.
Wykorzystując nieuwagę
mieszkańca naszego powiatu,
wyjął mu z kieszeni portfel.
Poszkodowany miał w nim aż
4120 zł. Jeszcze tego samego
dnia po godzinie 15.00 na ulicy
Bohaterów Getta Warszaw-
skiego 19-letni złodziej, miesz-
kaniec Pyskowic, próbował
ukraść torebkę kobiecie. Wpadł
na szczęście w ręce policjantów.
Funkcjonariusze zatrzymali
też 46-latka bez stałego miejsca
zamieszkania. Ten wpadł na
gorącym uczynku w sobotę, 5
października około godziny
14.30. Złodziej wykorzystał
nieuwagę mężczyzny siedzą-
cego na ławce na dworcu ko-
lejowym i ukradł mu 490 zł
oraz telefon komórkowy.

Choć może się wydawać, że
poniższe rady mówią o rze-
czach oczywistych, mimo to
je publikujemy. Jak widać, wie-
le osób zapomina bowiem 
o podstawowych zasadach bez-
pieczeństwa.

Rzeczy wartościowych czy
portfela nie nosi się w „rekla-
mówkach”, które łatwo prze-
ciąć. W przypadku torebki do-
kumenty i klucze należy cho-
wać w przegródce z dodatko-
wym zapięciem. Kobiety po-
winny trzymać torebki tak, by
nie zwisały one swobodnie
i zawsze były z przodu. Wiele
pań, chcąc zająć sobie miejsce

w autobusie, kładzie torby na
siedzeniu, a dopiero potem
kasuje bilet – to świetna okazja
dla złodzieja! Mężczyźni naj-
częściej noszą portfele w tylnej
kieszeni spodni czy bocznych
kieszeniach marynarki lub
płaszcza – niestety, ułatwiają

„pracę” kieszonkowcom. Nie
należy też nosić przy sobie
portfela tak grubego, że widać
go niezależnie od tego, w której
jest kieszeni! W publicznych
miejscach dobrze jest mieć za-
piętą marynarkę czy płaszcz,
szczególnie gdy obie ręce ma
się już zajęte bagażem. 

Rada dla wszystkich: w trakcie
zakupów nie prezentujcie za-
wartości swoich portfeli!

Sprawca napadł na jubilera
zlokalizowanego przy ul. Zwy-
cięstwa. Jak przekazali nam
czytelnicy policja błyskawicznie
pojawiła się na miejscu zda-
rzenia. Z nieoficjalnych do-
niesień wynika, że bandyta
groził bronią osobom znajdu-
jącym się w środku. Po krótkiej
chwili wraz z łupem uciekł w
stronę dworca. Warto dodać,
że sprawca nie może zaliczyć
swojej akcji do udanych. 

Nie dość, że ukradł przedmioty
o stosunkowo niewielkiej war-
tości, to na dodatek szybko
wpadł w ręce funkcjonariuszy.
Dzięki szybkiej reakcji świad-
ków, policja sprawnie namie-
rzyła i zatrzymała mężczyznę
na gliwickim dworcu.

Horoskop
Baran  21.03-20.04
Masz prawo do swojej indywi-
dualności. Ten tydzień nie będzie
dla ciebie łatwy. Ale dzięki tym
trudnościom poznasz swoje moż-
liwości.

Byk  21.04-20.05
Spotkanie z bliskimi wyzwoli mnó-
stwo pozytywnych emocji. Dzięki
spokojnej i przyjaznej atmosferze
naładujesz witalne baterie.

Bliźnięta  21.05-21.06
Czasami trzeba oddać palmę pierw-
szeństwa. Umieć ustąpić to wielka
sztuka. W tym tygodniu, pomimo
niechęci, możesz się w niej spraw-
dzić.

Rak  22.06-22.07
Zrób sobie niespodziankę i ak-
tywnie wykorzystaj wolne dni. W
ramach rekompensaty wybierz się
do restauracji lub kina. To poprawi
Twój nastrój.

Lew  23.07-23.08
Dojdziesz do wniosku, że tak na-
prawdę to właśnie Ty stanowisz
oparcie dla otoczenia. Wbrew po-
zorom w twoich żyłach płynie go-
rąca krew.

Panna  24.08-22.09
Wiara w siebie pozwoli ci iść do
przodu. Już od poniedziałku zajmij
się poważniejszymi sprawami.
Walcz o swoje. Nie licz na duże
zyski finansowe. 

Waga  23.09-23.10
Masz za sobą trudności i zakręty.
Jednak zawsze wychodzisz z nich
zwycięsko. Ta lekcja ci udowodniła
jaką posiadasz siłę przebicia. 

Skorpion  24.10-22.11
Już na początku tygodnia ktoś się
Tobą zainteresuje. Zaproponuje Ci
współpracę, przez którą z wrażenia
stracisz na moment głos. No i jak
tu nie wierzyć w cuda. 

Strzelec  23.11-21.12
Nie obawiaj się mówić o swoich
uczuciach. Jeśli masz wątpliwości
co do obecnego związku to tego
nie ukrywaj. Masz prawo do wy-
rażania emocji.

Koziorożec 22.12-2001
Sam musisz zwalczyć swoje „de-
mony”. Ciągły strach przed po-
rażką może się niestety ziścić.
Jednak póki co, nic złego się nie
dzieje.

Wodnik  21.01-19.02
Twój związek nieco kuleje. Ty
jednak ciągle to bagatelizujesz. Jak
tak dalej pójdzie możesz zastać w
domu opróżnione szafy. 

Ryby  20.02-20.03
W dotychczasowym pędzie nie
dostrzegasz drobnych, choć waż-
nych spraw. Mierz siły na zamiary.
W sprawach finansowych możesz
mieć pod górkę.
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W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Jakub (poniedziałek)
— mężczyzna obdarzony imieniem
Jakub jest energiczny, dobrze zor-
ganizowany, potrafi wypracować so-
bie sposób postępowania oraz pracy.
Dzięki tym cechom odnosi sukcesy
i szybko zdobywa przyjaciół. Lubi
towarzystwo, ma szacunek do ro-
dziny, bardzo kocha żonę i jest jej
wierny. Jakub to dobry gospodarz,
znakomity mąż i ojciec. Troszczy
się, aby jego dzieci były wykształcone
i dba o dobre imię rodziny. Inteli-
gentny, kulturalny, zawsze dobrze
ubrany. Nie znosi kłamstwa, oszustwa,
a także złego prowadzenia się. Ma
duży szacunek do kobiet.

 Donata (wtorek)
— jest kobietą pracowitą, zaradną
i samodzielną. Wszystkie swoje obo-
wiązki traktuje bardzo poważnie
i wywiązuje się z powierzonych jej
zadań. Zorganizowana, zdyscypli-
nowana, odpowiedzialna i staranna
dzięki czemu wszystko robi na czas
i nigdy nie zawodzi. Jest osobą
twardo stąpającą po ziemi, troszczy
się o dom i swoją rodzinę. Ceni
życie towarzyskie, ma duże poczucie
humoru i jest osobą bardzo otwartą
i wrażliwą. Bliscy mogą na niej za-
wsze polegać. Jest lojalna, uczciwa,
prawdomówna. Nie znosi fałszu
i unika obłudnych ludzi.

 Marcelina (środa)
— to kobieta przebiegła, sprytna,
uparta i nieco zadziorna. Łatwo przy-
stosowuje się do różnych okoliczności.
Lubi rozkazywać innym, podpo-
rządkowywać ich sobie i wysługiwać
się nimi. Nie okazuje uczuć, ani nie
mówi tego co myśli, jest osobą
skrytą. Ufa swojej intuicji, która
często pomaga jej w życiu. W miłości
zachowuje dystans, choć głęboko w
środku pragnie uniesień i otwarcia.
Potrafi cieszyć się z życia i korzysta
z przyjemności.

 Rafał (czwartek)
— to mężczyzna stateczny, ułożony,
cierpliwy i skory do zgody. Nie jest
chętny do nauki i z trudem zdobywa
zawód. Jest koleżeński, towarzyski,
lubi imponować innym. Nie lubi
podróży, jest wielkim domatorem.
Ma słabe zdrowie. Niechętnie zawiera
związek małżeński i jeśli się wiąże
z kimś to raczej w późniejszym
wieku.

 Daria (piątek)
— to osoba śmiała i pewna siebie.
Sprawia wrażenie, że zawsze wszyst-
ko wie najlepiej. Przez otoczenie
często uważana jest za osobę kon-
trowersyjną. Swoim zachowaniem
potrafi albo zaimponować innym,
albo też całkiem zrazić do siebie. 

 Łucja (sobota)
— to osoba, która lubi wszystko co
piękne, pogodne, artystyczne i wzo-
rowo urządzone. Jest odważna, ener-
giczna i wrażliwa. Uwielbia wygody,
kocha mężczyzn, jednak nie spieszy
się jej do założenia rodziny. Lubi
rozkazywać innym, nie cierpi polityki.
Pasjonują ją sztuki artystyczne, takie
jak rzeźby, obrazy. Jest nieco sno-
bistyczna, lubi mieć coś, czego inni
nie mają i chwalić się tym. 

 Wincenty (niedziela)
— to mężczyzna konserwatywny,
stały, zaradny i dobrze zorganizowany.
Zawsze dotrzymuje danego słowa.
Jest człowiekiem bardzo spokojnym
i ciężko wyprowadzić go z równo-
wagi. Bywa przekorny, z żartem
podchodzi do życia. Ma świetne po-
czucie humoru.
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Morderstwo 
w Łabędach?

Policja bada sprawę

Trzy młode kobiety napadły i
dotkliwe pobiły idącą holem
dworca 21-latkę. Sprawczynie
zapomniały, że dworcowy hol
jest monitorowany. Dzięki ka-
merom udało się je od razu
zatrzymać. Do zdarzenia doszło
w sobotę po godzinie 7.00.
Agresywne panie wyzywały
ofiarę, groziły jej, popychały,

biły. Żądały przy tym pieniędzy,
których, nota bene, napadnięta
wiele przy sobie nie miała. Ata-
kujące kobiety zadowoliły się
nawet 3 złotymi. Sytuację na
obrazie z kamery monitoringu
zobaczył dyżurny z komisariatu
kolejowego i natychmiast skie-
rował na miejsce policjantów
oraz  „sokistów”. Sprawczynie
zostały zatrzymane, to 19-latka
z Lublina oraz 19- i 22-latka z
Gliwic. Grozi im do 12 lat wię-
zienia.

KŁOPOTY Z PAMIĘCIĄ?

Zapamiętać tysiąc przypad-
kowych słów, wierszy, każdą
informację usłyszaną na lekcji
czy też na wykładzie, pamiętać
o wszystkim o czym tylko
chcę... Czy to możliwe, by
moje dziecko wykorzystało
swój potencjał bardziej niż
do tej pory? Oczywiście, to
możliwe.

Zdolność zapamiętywania, to
jedno z naszych największych
osiągnięć ewolucyjnych. To
jedna z podstaw zdobywania
wiedzy i rozwoju inteligencji,
która dała nam przewagę nad
innymi gatunkami.
Pamięć jest tym co nas kształ-
tuje. Dlatego poznaj sposoby,
by utrzymać ją w świetnej
formie. Znakomita pamięć to
efekt treningu pamięci. Z pa-
mięcią jak z mięśniami. Im
więcej zapamiętujesz, tym le-
piej zapamiętujesz. Czasem
słyszy się, że dzieci ze zdiag-
nozowaną dysleksją tracą mo-
tywację do nauki. Dlaczego
się tak dzieje? Odpowiedź jest
prosta. Często czują się uspra-
wiedliwione i rezygnują z ćwi-
czeń, które mogłyby im po-

móc. Nic bardziej błędnego.
W obecnych czasach dużo się
mówi o dbaniu o ciało. Rów-
nie ważny jest umysł. Dlatego
na co dzień rozwiązuj krzy-
żówki i łamigłówki, ucz się
obcych słówek, zapamiętuj
numery telefonów, tytuły ksią-
żek, dowcipy, licz w pamięci.
Gdy musisz opanować trudny
materiał, zapewnij sobie od-
powiednie warunki do nauki,
by niepotrzebnie nie rozpra-
szać uwagi (dotyczy to za-
równo włączonego telewizora,
jak i bałaganu na biurku) –
zaoszczędzisz sporo czasu.
Znajdź tez swój styl pracy (o
jakiej porze najlepiej się
uczysz, w jakim pokoju). Pod-
czas nauki angażuj kilka zmy-
słów: czytaj na głos, spaceruj

po pokoju, wystukuj rytm.
Doceń również swoja wyob-
raźnię: notuj za pomocą map
myśli (technika tworzenia no-
tatki przy użyciu rysunków
i słów kluczy - aktywizuje obie
półkule mózgowe), a czytając,
twórz dynamiczne obrazy
i zwariowane skojarzenia –
dzięki temu więcej zapamię-
tasz. Możesz także zapisać się
na trening pamięci i poznać
sposoby  dobrego zapamię-
tywania. Jedno jest pewne,
dbaj o swoją pamięć a ona ci
się odwdzięczy, 

Inwestycja w wiedzę zwraca
największe korzyści.– Benja-
min Franklin 

Jak ich uniknąć.

Młode dziewczyny
skatowały kobietę. 

Za 3 złote

Dorota Matyśkiewicz

Pedagog, trener pamięci
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