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Będą leczyć więcej?
Na koniec stycznia stopa bezrobocia wpowiecie
strzelecko-drezdeneckim wynosita prawie 26 proc.
i była jedną z najwyższych w województwie.

•

Crytj ju120 w Sazacie Lub~

W 2010 r. powiatowy urz ąd pracy na tzw. aktywizacj ę bezrobotnych
miot 16 mln É. W tym dostanie... 4,6 mln zt. Urz ąd nie ma już
pieniędzy na staże, szkolenia i prace interwencyjne. Co to oznacza?
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• Czytaj jutm w Buele Lubuaki4

TYDZIEŃ

W ierakowie zawieszono dzia łainość oddziałów ginekologiczno-po łożniczego i noworodkowego. Opiek ę nad pacjentkami z Wielkopolski chce przej ąć nasz szpital. Zeby zarabia ć .
W Sierakowie były dwa oddziały szpitala powiatowego
w Międzychodzie. Oba od 1
kwietnia są zamknięte. Wbudynku czynna jest ty łko poradnia gjnekologoczno-polożnicza. Oddziały zostały zawieszone. Na razie do końca
września, ale nie wiadomo,
czypo tym okresie znówbędą
przyjmować. Powody są dwa:
kadrowe i finansowe. - Fundusz wprowadził obowiązek
całodobowe; obecno4ci anestezjologa na oddziale ginekologiczno-po ł o ż niczym
oraz dyżury pediatryczne. Ze
względu na różne lokalizacje
szpitala mieliśmy problem,
by spełnić wymogi - tłumaczy
dyr. międzychodzkiej placówki Maciej BaIc.
Dlatego dyrekcja postanowiła zawiesić lbnkcjonowarole placówki w Sierakowie i
poprosić o zabezpieczenie W sali zabiegowej w szpitalnym Centrum Kompleksowej Opieki nad
opieki nad pacjentkami oko- Kobietą jest m.in. nowoczesna lampa operacyjna i monitoring sali
liczne szpitale. Lecznica z wpbudze ń . Na zdjęciu połuina Iwa Osipowicz.
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Drezdenka natychmiast odpowiedziała. - Wysłaliśmy do
szpitala w Międzychodzie i
starostwa międzychodzkiego
ofertę. Możemy zapewni ć pacjentkom pełen zakres usług mówi dyrektor ds. medycznych Piotr Dębicki. Drezdenecki szpital wysłał też odpowiednie informacje do gabinetów lekarsldch i zorganizował godziny konsultacji i
opieki dla kobiet z powiatu
międzychodzkiego.
Szefowie naszego szpitala
podkreślają, że ich placówka dzięki ostatnim inwestycjom
- jest gotowa na przyj ęcie dodatkowych osób. Argumenty
są konkretne: Centrum Kompleksowej Opieki nad Kobietą
(poradnia ginekologiczno-położnicza z nowoczesnym
gabinetem zabiegowym o
standardzie sali operacyjnej),
sala porodów rodzinnych,
nowoczesny fotel do porodów, wyremontowane i bar-

dzo dobrze wyposażone pokoje oddziału położniczego,
gaz rozweselaj ący" Do tego
działająca przy szpitalu szkoła rodzenia. - W Sierakowie w
ciągu roku przyjmowano 250
porodów. W naszym szpitalu
jest ich 600. Chcielibyśmy, by
rodziło u nas nawet tysi ąc kobiet rocznie - podkre śla Dębicki.
Anna Płusa, kierowniczka
oddziału położniczego, przyznaje, że po remontach zainteresowanie porodami w
Drezdenku jest coraz większe. - 8 marca urodzi ło się u
nas aż 10 dzieci - podkreśla.
We wtorek na oddziale przyszło na świat pięcioro maluchów. Wszystkie mamy by ły z
Gorzowa. W lecznicy zwracają też uwagę, że dzięki przejęciu pacjentek z powiatu międzychodzkiego za ich pobyt
będzie płacił wielkopolski
fundusz zdrowia.
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STREFA IMPREZ
Kogo rozsmleszy
Marche"ka
Odrzutowa?
DORADZAMY
Jak uzyskaĆ
wytkrwą
emeryturę
oraz rentę?
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13 kwietnia sąd ma wydać wyrok w procesie Bronislawa K.
To jedna z najbardziej wstrząsających spraw ostatnich lat
6TR7LI KBA). Nie odby- tek. Do przesiuchania poła się planowana na wczoraj ostatnia rozprawa przeciwko Bronisławowi K. Z
Trzebicza Nowego w gminie Drezdenko. M ężczyzna
jest oskarżony o zn ęcanie
się ze szczególnym okrucieństwem nad członkami
rodziny, doprowadzenie
maloletniej wnuczki oraz
nieletniej córki do obcowania płciowego i kazirodztwo. Córk ę miał gwałcić przez ponad 30 lat.
Sprawa w strzeleckim sądzie Rejonowym finał misIa mie ć już w zeszły czwar-

kę Elisabeth, sprawa by ła go nie zrobi ł. Ale przeciwko
zostawało jedynie czterech
szeroko opisywana i ko- niemu przemawia najpoświadków, było planowane
mentowana na całym świe- ważniejszy dowód - z badawydanie w roku. Lecz jedcie). Główną ofiarą Broni- nia DNA wynika, że jest ojna z osób nie dotar ła na
sława K. także była jego cem 7-1etniego syna Anny.
proces. Sprawa zosta ła odcórka - 41-letnia dzi ś Anna. Sąd pozbawił już oskarżoroczona najpierw do wczoWedług ustaleń jej dramat nego władzy rodzicielskiej
raj, a ostatecznie do 13
trwał od lat 80. Sprawa wy- nad chłopcem. Wiadomo,
kwietnia. Prawdopodobnie
sała na jaw dopiero w ze- że pokrzywdzona córka ju ż
wtedy Bronis ław K. dowie
szłym roku, kiedy dziadek wcześniej zgłaszała znęcasię , czy zostanie skazany.
miał gwałcić 16-1etni4 nie do prokuratury. Ale
On sam nie przyznaje si ę
wnuczkę, córkę pani Anny. później odmawiała składado winy.
Dziewczynka opowiedzia ła nia zeznań i sprawy musiaPrzypomnijmy. 65-1etni
wtedy wszystko partnerowi ły być umarzane. Teraz promężczyzna nazywany jest
swej matki. Ten doradził, kurator wróci ł do tych
„polskim Fritzlem (Auby zawiadomić policję. 65- przypadków. Mężczyźnie
striak losef Fritzl przez 24 Bronis ław K. jest doprowadzany latek twierdzi, że to rodzin- grozi nawet 12 lat pozbalata więzil i gwałcił swą cór- do sali rozprawa aresztu
ny spisek, a on sam nic złe- wienia wolności.
Ipaw)
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PRZEZ ZATKANY 1(0MlN
BYŁO BARDZO GRO ŹNIE
Chwilę grozy przeżyk mieszka ńcy
budynku przy Placu Wolno ści,
Straż pnżarnn dostała wezwanie
do pożaru poddasza. - Zapal! się
lamin - napisa ł do redakcji Czytelnik RadeŁ. . Faktycznie, dostaliśmy zgłoszenie. Pierwsze informacie mówiły o pozarze poddasza. PóźnIel okaza ło się jednak, że
winny jest zatkany przewód kominowy - mdai mł. bryg. Tomasz
OdmiaŁ z komendy powiatowej.
Skończyło się na zadymieniu,
okopconych cegłach nadpalonej
konstrukcji dachu. Administrator
oszacował straty na 3tys. zł.
Strazucy nie maj ą potwierdzenia,
jakoby w tym konkretnym budynku dochodziło ostatnio do zapaleniu się przewodu kominowego.
Ostatnie talio zdarzenie mia ło
miejsce siedem lat tomu. (pikI
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ŚwI ĄTEcuY
Opowieść
o 70-1etnim
zietonogórskim
barmanie,
który scat się
pustaci ą kultową
WTUREK
10 kwietniś
SPOOT
Inauguracja
ekstraklasy
żużlowej
R[CWMOTO
Mycie samochodu
po2mie.
DORADZAMY
[okatcrska
wtasność .
Jak kiedy
powst.aje
wspólnota
mieszkaniowa?

