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PROFESJONALNY SALON OKIEN
44-203 Rybnik
ul. Miko³owska 130
tel. 032/423 68 70,
423 68 75

www.okna.rybnik.pl

okna PCV, drewniane, aluminiowe,
drzwi, parapety, witryny, rolety, bramy

Pi³ka no¿na • Kolarstwo
• Siatkówka • Rekreacja

• Lekkoatletyka
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Do wygrania kaseta
i p³yty CD i DVD

RACIBÓRZ

Fa³szywy
policjant

Pó³ tysi¹ca emerytury straci³ pe-
wien 74-letni mieszkaniec Racibo-
rza, którego 27 lutego w samo po-
³udnie odwiedzi³ mê¿czyzna w wie-
ku 25-30 lat podaj¹cy siê za funk-
cjonariusza policji. O�wiadczy³
zdezorientowanego emerytowi, i¿
500 z³, które tu¿ przed powrotem do
domu pobra³ z bankomatu PKO s¹
fa³szywe. Ofiara wyda³a banknoty i
podpisa³a co� w notesie niespodzie-
wanego go�cia. Po jakim� czasie
postanowi³a zg³osiæ ten fakt policji.
Tu okaza³o siê, ¿e emeryt pad³ ofia-
r¹ oszusta. Policja ostrzega przed
podobnymi przypadkami. Ka¿dy
policjant przed przyst¹pieniem do
czynno�ci powinien siê wylegity-
mowaæ. Dla bezpieczeñstwa mo¿na
tak¿e zadzwoniæ pod numer 997.

(w)

RACIBÓRZ

Nowy adres
POGOTOWIA

W nag³ych przypadkach zachorowañ
i wypadkach po pomoc lekarsk¹ musi-
my siê udaæ na ul. Gamowsk¹. Od 23
lutego przesta³a funkcjonowaæ Izba
Przyjêæ przy ul. Bema. Raciborzanie po-
¿egnali siê z instytucj¹, która towarzy-
szy³a im od wielu pokoleñ.

Od 23 lutego przesta³o funkcjo-
nowaæ Ambulatorium Izby Przyjêæ
przy ul. Bema 5 Szpitala Rejonowe-
go w Raciborzu. Od tej pory pacjen-
ci przyjmowani s¹ ju¿ w Ambulato-
rium uruchomionym w nowej sie-
dzibie szpitala przy ulicy Gamow-
skiej 3 - brzmi oficjalny komunikat
dyrekcji lecznicy. Dobrze go zapa-
miêtaæ. Raciborzanie przez ostatnie
kilkadziesi¹t lat przyzwyczaili siê,
¿e pomoc w nag³ych wypadkach
uzyskaj¹ na ul. Bema. Teraz nikt ju¿
nam tu nie pomo¿e. �wiadomo�æ
tego mo¿e byæ na wagê ¿ycia. O
skutecznej pomocy decyduj¹ bo-
wiem nieraz minuty.

Pocz¹tkowo planowano, ¿e izba
bêdzie dzia³a³a d³u¿ej. Decyzjê o
wcze�niejszym ni¿ zak³adano prze-
niesieniu ambulatorium dzia³aj¹ce-
go przy Izbie Przyjêæ do nowego
obiektu szpitalnego przy ulicy Ga-
mowskiej podjêto w zwi¹zku z awa-
ri¹ aparatu RTG znajduj¹cego siê
w Pracowni Radiologicznej - infor-
muje dyrekcja.

Przypomnijmy równie¿, ¿e przy
ul. Gamowskiej dzia³a ju¿ oddzia³
ginekologiczny. Jedynie tam po-
winny siê udawaæ kobiety z bólami
porodowymi.

Z koñcem lutego zakoñczy³a siê
przeprowadzka oddzia³u chirurgicz-
nego. Na pocz¹tku marca ruszy³y
przenosiny oddzia³ów chirurgii ura-
zowej, ortopedii oraz otolaryngolo-
gii. W po³owie marca przeniesie siê
oddzia³ wewnêtrzny. Przy Bema po-
zostan¹ ju¿ tylko oddzia³y zaka�ny i
dermatologiczny.

(waw)

OPOZYCJA
BOJKOTUJE

Jeszcze nigdy w raciborskich samorz¹dach nie zdarzy³o siê,
¿eby nie wiedziano, kto ma prowadziæ sesjê. Sta³o siê to
�ród³em ogromnego zamieszania podczas ostatnich, podzie-
lonych na dwie tury obrad Rady Powiatu. Wybrano na niej
nowego przewodnicz¹cego. Opozycyjnego kluby SLD i Fo-
rum Samorz¹dowego nie wziê³y udzia³u w g³osowaniu. Po
prostu nie pojawi³y siê na drugiej czê�ci sesji.
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RACIBÓRZ

Prezydent mówi:
ZGODA

Gliwicka firma P.A. Nova bêdzie
mog³a zagospodarowaæ teren po by-
³ym �l¹zaku. Prezydent zapowie-
dzia³, ¿e nie przeciwstawi siê inwe-
stycji. Wiêcej czytaj na stronie 3 w
tek�cie pt. �Prezydent zapali³ zielo-
ne �wiat³o�.

Ma³gosia
na
Synaju

NOWY KOLOROWY
DODATEK BUDOWLANY!

TWÓJ DOM
Ju¿ 16 marca

w naszym tygodniku
NIE ZWLEKAJ!

ZAMÓW REKLAMÊ JU¯ TERAZ!

KONTAKT: (032) 415 47 27 w .12; 0-608 445 497


