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Gliwice

Hotel „Radiostacja”?
Czy sąsiedztwo wieży Radiostacji
wystarczy, by znalazł się chętny na
prowadzenie hotelu? Miasto liczy,
że tak, i ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości.
W pobliżu wieży, która jest jednym z symboli Gliwic, ma powstać także restauracja. Miasto ogłosiło przetarg, w formie
licytacji, na dzierżawę nieruchomości. Minimalna wysokość miesięcznej stawki czynszowej wynosi 6500 zł netto.
Maksymalny okres trwania
dzierżawy to dwadzieścia lat.

Radiostacja kojarzona jest przede wszystkim z wydarzeniem
nazywanym w historiografii drugiej wojny światowej Prowokacją Gliwicką.
To jednocześnie interesujący
zabytek techniki radiowej, znajdujący się na Szlaku Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego. W jednym z trzech budynków kompleksu znajduje się
oddział gliwickiego Muzeum.

– Obiekt ma 467 m2 powierzchni użytkowej, a wydzierżawiony
ma zostać wraz z niezabudowaną częścią działki o powierzchni
861 m2. To budynek o modernistycznym charakterze, wpisany
do rejestru zabytków, w którym
zachowała się część pierwotnego wystroju – m.in. klatki
schodowe z balustradami i terakotowymi okładzinami, stolarka
okienna i drzwiowa – czytamy
w opisie nieruchomości.
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Jak informuje strona gliwickiego magistratu, miejsce to jest
odwiedzane przez pasjonatów
historii, techniki, szkolne wycieczki i turystów zwiedzających
nasz region. Łatwo tu dojechać,
bo w pobliżu znajduje się zjazd
na Drogę Krajową nr 88, połączoną z autostradami A1 i A4.
Potencjalnych dzierżawców być
może zainteresuje informacja,
że na sąsiedniej, 3-hektarowej
działce miasto planuje utworzyć centrum nauki, którego
idea zbliżona jest do działającego w Warszawie Centrum
Nauki Kopernik.  (mpp/um)

Kompleks zabudowań Radiostacji Gliwickiej znajduje się
przy ul. Tarnogórskiej. Powstał
w połowie lat trzydziestych XX
wieku i zachował swój oryginalny układ. Jego centralną
częścią jest wieża nadawcza
T E K S T

– najbardziej charakterystyczny obiekt w Gliwicach, będący  
ponadto najwyższą drewnianą
konstrukcją na świecie.
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FILIPIŃSKIE UZDRAWIANIE
ZAWSZE BĘDZIE TAJEMNICĄ

Joseph Santiago Palitayan
W Katowicach i okolicach przyjmuje
filipiński uzdrowiciel. Przyszło wiele
osób, dla których był on ostatnią deską
ratunku. Czy jest skuteczny? Na czym
polega to uzdrawianie? Skąd wywodzą
się te metody leczenia? – to najczęstsze
pytania chorych i cierpiących.
Psychochirurgią nazywa się kontrowersyjne zabiegi wykonywane przez uzdrowicieli ( tzw. healerów) w ramach szeroko pojętej lokalnej tradycji leczniczej. Są
to operacje na ludzkim ciele, zazwyczaj
przeprowadzane gołymi rękami. Healerzy
podczas swoich praktyk nie stosują żadnych środków znieczulających. Zabiegi
(masaż uzdrawiający) polegają na energetycznym wzmocnieniu chorych organów
i tkanek, wzmocnieniu systemu odpornościowego organizmu. Oczyszczają organizm z toksyn. Mają wszechstronne działanie regenerujące organizm.
Ciało fizyczne a farmakologia
Medycyna oficjalna jest bezradna wobec
wielu chorób ponieważ lekarstwa mają jedynie wpływ na ciało fizyczne a przyczyna choroby może tkwić w ciałach bardziej
rozrzedzonych. Podczas uzdrawiania mi-

stycznego energia życia przenika wszystkie ciała z wyjątkiem fizycznego, usuwając
w ten sposób przyczyny choroby. Uzdrowiciele mistyczni twierdzą, że przyczyny
chorób są natury niematerialnej i dlatego
leczą wszystkie choroby.
JOSEPH SANTIAGO PALITAYAN
– filipiński uzdrowiciel i jego niezwykły
dar uzdrawiania poprzez dłonie!
Joseph Santiago Palitayan jest jednym
z najlepszych filipińskich uzdrowicieli
z wieloletnim doświadczeniem i praktyką
uzdrawiania. Długoletni członek Christian
Spiritual Regeneration Movement inc.
i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej i szanowanej na
Filipinach rodziny uzdrowicieli i zielarzy.
Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są
w całej Europie. Historia healerów filipińskich sięga czasów starożytnych. Moc
uzdrawiania przekazywana w rodzinach
uzdrowicieli z pokolenia na pokolenie uzupełniana jest wieloletnią nauką w klasztorach i szkołach. Filipiński uzdrowiciel
działa na cały organizm. Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów
i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia na-

turalne siły obronne pacjenta, udrażnia
kanały energetyczne i je oczyszcza. Doświadczenie uzdrowiciela, jego ręce niejednokrotnie pomogły w:
chorobach nowotworowych, wadach
serca, chorobach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych
i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii, wrzodach żołądka i dwunastnicy,
chorobach migdałów i zębów, cystach,
guzach piersi, chorobach kobiecych
oraz wielu innych schorzeniach. Usuwa on chore tkanki i guzy. Uzdrowiciel
stosuje również zabiegi refleksologiczne, które immunologicznie oddziaływają na schorowane i wycieńczone chorobą ciało.
Na czym polega jego działanie?
Pan Joseph Santiago Palitayan jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk. Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan religijnej żarliwościGłęboka duchowa postawa pacjenta
jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Efektywność uzdrowień potwierdzają wyra-

zy wdzięczności osób z krajów Europy Zachodniej i Polski, które straciły wiarę w leczenie metodami farmakologicznymi.
Przykładem uzdrowienia jest:
- Pani Jadwiga z Warszawy – od roku
dokuczał mi silny ból głowy, ciągłe stany depresyjne, a przy tym zaawansowana nerwica. To dolegliwości z którymi nie
mogłam sobie poradzić. Po 3 wizytach
u uzdrowiciela, wyciszyłam się i przestała mnie boleć głowa, ustąpiły stany depresyjne. Jestem wdzięczna Josephowi za pomoc i polecam wszystkim, aby skorzystali
z jego pomocy. Bardzo dziękuję.
- Pan Kazimierz z Wrocławia – któremu
po dwóch wizytach u uzdrowiciela znikły
dolegliwości prostaty, a zaawansowana
cukrzyca i nadciśnienie ustabilizowały się
i wróciły do normy.
- Pani Janina z Wałbrzycha – po jednej wizycie u uzdrowiciela zanikła mi torbiel na
jajnikach, a guzek w piersi wchłonął się.
Dziękuję.
- Pan Grzegorz z Katowic – po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgo-

słupa i zakończył się problem z przerostem
gruczołu prostaty. Dziękuję.
- Pan Andrzej z Białegostoku – po trzech
wizytach zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku żółciowym
i w nerkach.
Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi,
którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym
zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają
to skromnej osobie Josepha Santiago Palitayana.
„Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można
zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów zachowują się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany przepływ energii przez
organizm pacjenta”
PRZYJAZD UZROWICIELA DO
POLSKI TO KOLEJNA NADZIEJA
DLA SETEK CHORYCH I CIERPIACYCH
LUDZI, KTÓRYM MEDYCYNA
„ODMÓWIŁA” MOŻLIWOŚCI
WYLECZENIA.
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