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BiletdoKonstantynowa
ŁÓDŹ I OKOLICE Od kwietnia
do Konstantynowa Łódzkiego
będzie można jechać tramwajem
linii nr 43, kasując tylko łódzki
bilet. Str. 7

Premiedlaurzędników
ŁÓDŹ Zatrudnieni w magistra-
cie dostali 400 lub 200 zł „kar-
piowego”. Pracownicy Urzędu
Wojewódzkiego otrzymali
400 lub 600 zł . Str. 4

Czekają na pierwsze skurcze, podjada-
jąc pierogi pod szpitalną choinką. Ma-
rzą tylko o jednym gwiazdkowym pre-
zencie. – Żeby dziecko było zdrowe
– mówi Marzena Fijałkowska z Łodzi,
która leży w szpitalu im. Pirogowa.

Pani Marzena nie może uwierzyć
w swoje szczęście. Dziś ma 29 lat, pięć
lat temu lekarze nie dawali jej żadnych
szans. Mogła nie żyć, a udało jej się za-
cząć nie tylko nowe życie, ale także
zajść w ciążę. Dziś jest w 33. tygodniu
ciążyiczekanaswojepierwszedziecko.

– To kolejny cud w moim życiu. By-
łam bardzo chora. Na przeszczep wą-
troby czekałam w niepewności dwa
długie lata – wspomina pani Marzena.

Łodzianka szybko dochodziła
do siebie, dlatego lekarze powiedzieli
jej, że może pomyśleć o ciąży.

– Udało się, ale bardzo się tego ba-
łam. Cały czas przyjmuję leki, żeby mój
organizm nie odrzucił nowej wątroby.
Poza tym czuję się świetnie. Nie spo-
dziewałam się tego, że tak dobrze
zniosę ciążę. Lekarze bardzo o mnie
dbają, bo jestem tak zwanym szczegól-
nym przypadkiem – mówi pani Ma-
rzena.

Pani Marzena wybrała już imię dla
swojego synka. Nazwie go Wiktor.
W tym roku to ona przyjmuje prezenty
za nich dwoje.

–Wiem,żerodzinaprzygotowałajuż
dla nas łóżeczko i nową pościel. Mam
też nadzieję na dobrą świąteczną kola-
cję – mówi pani Marzena.

Tylko w ostatnim tygodniu rodzi-
cami zostało prawie 200 łodzian. Byli
również tacy, którym trafiło się po-
trójneszczęście.WInstytucieCentrum
Zdrowia Matki Polki urodziły się tro-
jaczki.MłodemałżeństwozeZduńskiej
Woli zostało rodzicami Julki, Weroniki
iMarysi.Dzieciważyłyod1200do1380
gramów.

– Dziewczynki czują się coraz lepiej,
aleświętabędąmusiałyspędzićwszpi-
talu.Urodziłysięprzezcesarskiecięcie,
a ich mama czuje się bardzo dobrze.
Były wcześniakami, dlatego kilka ty-
godni spędzą jeszcze w naszej klinice.
Na pewno będą miały towarzystwo
– mówi prof. Ewa Gulczyńska, ordyna-
tor oddziału neonatologii w Szpitalu
im. Matki Polki.

Na porodówkach nie ma przerwy
świątecznej. – Porodu nie da się zapla-
nować. Wszpitalu zostało kilka ciężar-
nych, które muszą być pod naszą
opieką – mówi prof. Jarosław Kalinka,
ordynator oddziału perinatologii
w szpitalu im. Pirogowa. – Panie nie
będą same. Wigilię organizują pracow-
nicy kliniki, ale na pewno nie zabrak-
nie też rodzin.

Wigilijne
dzieci
łodzianek

Więcej na stronie 5

JoannaBarczykowska

PRAGA

Świat pożegnał
Vaclava Havla
W praskiej katedrze św. Wita odbyły
się wczoraj uroczystości pogrzebowe
Vaclava Havla, byłego prezydenta
Czech. Wzięli w nich udział rodzina,
przyjaciele, najwyżsi przedstawiciele
władz Republiki Czeskiej oraz 50 dele-
gacji z całego świata. Polskę reprezen-
towali Bogdan Borusewicz, marszałek
Senatu i Lech Wałęsa, były prezydent.
„Oddaję hołd wizjonerskiemu przy-
wództwu Vaclava Havla, dzięki które-
mu powstała nowa konstrukcja poli-
tyczna Czech” – napisał papież Bene-
dykt XVI w specjalnym liście. Uroczy-
stości rozpoczęły się minutą ciszy.
W całych Czechach zabiły dzwony
i zawyły syreny, na ulicach zatrzymy-
wali się przechodnie i auta.
Fakty24ŚwiatStrona9

FO
T.
A
R
C
H
IW

U
M

Zdrowych
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świąt Bożego
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