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Program  
o herbacie hitem 
internetuChciałbyś zgłosić jakiś problem, 

interwencję, a może pochwałę? 
Czekamy na Twój telefon 

pod numerem 32 230-84-51

Telefoniczny Dyżur 
Redakcyjny

piątek 11.30 – 13.30
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W nocy do Sośnicy 
lub na Bojkowską
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Szpital Miejski nr 4, szerzej znany mieszkańcom 
jako dawny Wojskowy, nie udziela już nocnej i świą-
tecznej opieki zdrowotnej. Pacjenci, którzy przyzwy-
czajeni są, że tak było od lat, nie kryją zdziwienia.

We wtorek zamknięto dla 
ruchu kołowego fragmen-
ty ulic: Dolnych Wałów, 
Tkackiej, Białej Bramy, 

Kaczyniec, Pod Murami, 
Pod Raciborską Bramą, 
Średniej, Plac Wszystkich 
Świętych.

Będzie nowe
muzeum?

Niszczejący żydowski Dom 
Przedpogrzebowy wkrótce 

doczeka się remontu.

R E K L A M A . . . .

 – Cichaczem, bez jakichkol-
wiek wcześniejszych informacji 
dla społeczeństwa wprowadzo-
no rewolucyjne zmiany. Jest to 
prawdziwy skandal – wybrano 
poradnie świadczące usługi 
zdrowotne na peryferiach mia-
sta, gdzie trudno dojechać. 
Uczyniono to w miejsce do-
tychczasowych renomowanych 
ośrodków, np. dawnego Szpi-
tala Wojskowego – napisał do 
redakcji nasz Czytelnik.

Faktycznie, przychodnie, do 
których pacjent może zgłosić 

Od marca 
w dawnym Szpitalu 
Wojskowym nie ma 
dyżurów nocnych 
i świątecznych 
opieki zdrowotnej

się po pomoc lekarską są 
dwie – w Sośnicy i przy ul. 
Bojkowskiej, czyli z dala od 
centrum miasta. Przychodnia 
z ul. Bojkowskiej „przejęła” 
pacjentów Szpitala Miejskiego 
(dawnego Wojskowego). 

Wiadomość o zmianach 
nie dotarła do wszystkich 
mieszkańców – jak poin-
formowano nas w Szpi-
talu, szturmu pacjentów 
jednak nie było. 

– Na Izbę Przyjęć od piątku 1 
marca, zgłosiły się 4 osoby, 
które musieliśmy odesłać do 
odpowiedniej poradni. 
Pomoc lekarską w wymienio-
nych przychodniach można uzy-
skać od poniedziałku do piątku 
w godzinach 18.00 – 8.00 oraz 
w weekendy i wszystkie dni 
ustawowo wolne od pracy.

(kk)

Adresy 
i telefony 
poradni, w któ-
rych uzyskasz 
pomoc.

• Poradnia Lekarza POZ 
Fundacji „Unia Brac-
ka” przy ul. Błonie 3 
(tel.32/331-73-98)
• Poradnia Lekarza POZ 
Fundacji „Unia Bracka” 
przy ul. Bojkowskiej 20 
(tel. 32/231-14-90).
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