Ratunkowy patrol policji
8 grudnia br. w czwartek, na skrzy¿owaniu ulic Bohaterów Warszawy i Rakietników w Ursusie policjanci z tutejszego Komisariatu Policji zachowali czujnoæ podczas patrolu i umiejêtnie udzielili
pierwszej pomocy.
Dzieñ wydawa³ siê byæ
zwyczajny, policyjny patrol jecha³ spokojnie, kiedy zobaczy³ zbiegowisko
ludzi na skrzy¿owaniu.
Zainteresowani tym wydarzeniem postanowili zatrzymaæ siê i sprawdziæ,
co siê dzieje. Okaza³o
siê, ¿e podczas spaceru
z matk¹ nieletni ch³opiec
dosta³ zapaci i straci³
przytomnoæ.

Policjanci nie zastanawiali siê ani chwili i natychmiast przyst¹pili do
reanimacji. Pierwszej pomocy udzielali do przyjazdu karetki, która przyby³a dopiero po 20 minutach od zg³oszenia. A
przecie¿ przy ul. Sosnkowskiego znajduje siê
pogotowie i pieszo mo¿na dojæ szybciej.
Gdyby nie trzewy

umys³ patroluj¹cych policjantów, nie wiadomo jak
zakoñczy³aby siê ta historia. Na pochwa³ê zas³u¿yli
starszy sier¿ant £ukasz
Kawek oraz starszy
sier¿ant Maciej Czapnik. Mog³o dojc do tragedii, ale postawa funkcjonariuszy i szybka ich
reakcja doprowadzi³a do
uratowania dziecka.
Eliza Szeptycka

KRÓL BOCCE na rok 2011

Orodek Kultury ARSUS zaprasza:
05.01, godz. 18.00 (piwnica Arsus), koncert zespo³ów
rockowych w ramach Fina³u
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy, wstêp 10,-z³.
09.01, godz. 16.00 (sala
klubowa), warsztaty poetyckie w Klubie Literackim Metafora. Prowadzi Tadeusz
Maryniak (Zwi¹zek Literatów
Polskich). wstêp wolny.

plinie w Polsce. Profesjonalne podejcie i systematyczny trening Królabywa, ¿e i kilkanacie godzin tygodniowo - jest wzorem dla innych adeptów tej
gry.
Kolejne miejsca zajêli:
2. Andrzej Makowski
3. Andrzej Marasek
4. Zbigniew Stanecki
5. Stanis³aw Rogalski

Liczne tegoroczne turnieje, rozgrywki rodzinne i m³odzie¿y szkó³ rednich przyci¹gnê³y kilkadziesi¹t osób.
Jest szansa, ¿e w nastêpnym roku popularnoæ tej
dyscypliny w Piastowie
jeszcze wzronie i rywalizacja bêdzie ciekawsza i bardziej emocjonuj¹ca.
Leszek Grabarczyk

Hadyny z solistami, chórem,
baletem i orkiestr¹ Narodzi³a nam siê dobroæ, wstêp
60,-z³.
15.01, godz. 12.30 (sala
widowiskowa), bajka dla
dzieci (3-8 lat) pt. Królowa
niegu w wykonaniu aktorów Teatru Narwal w ramach cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem, Wstêp 10.

Warszawa-Ursus,
ul. Dzieci Warszawy 44, tel.: 22 662 20 02
www.bimedical.pl, e-mail:informacje@bimedical.eu

Miano KRÓLA BOCCE na 2011 rok otrzyma³ Pan Waldemar Chrastek za pokonanie wszystkich kilkunastu uczestników bior¹cych udzia³ w rozgrywkach - w
tym swoich kolegów z dru¿yny Piastowa, która zdoby³a Mistrzostwo Polski w
Kwidzynie.
Grano systemem ka¿dy
z ka¿dym na piaszczystych torach Piastowskiego
Towarzystwa Tenisa i Bocce.
Tytu³ KRÓLA BOCCE
tym bardziej nale¿y siê
Panu Waldkowi, gdy¿ wygra³ Otwarte Indywidualne
Mistrzostwa Piastowa, w
których startowali licz¹cy
siê zawodnicy w tej dyscy-

14.01, godz. 17.00 (galeria Ad-Hoc), Wernisa¿ wystawy rysunku, grafiki i malarstwa Marioli Pachnia pt.
Tajemnica sensytywizmu.
Wystawa czynna do 30 stycznia. Wstêp wolny.
14.01, godz. 18.00 (sala
widowiskowa),noworoczny
koncert Zespo³u Pieni i Tañca L¥SK im. Stanis³awa

Stomatologia w pe³nym zakresie
dla dzieci i doros³ych:
- diagnostyka cyfrowa, - pantomogram
- zdjêcia cefalometryczne, - Rtg
- zdjêcia zatok, - zdjêcia stawu skroniowego

PROMOCJA:
IMPLANTY 2000 z³

REWELACYJNIE POMAGA
Orodek medycyny manualnej NATURMED

Postêp medycyny akademickiej
jest niepodwa¿alny, lekarze czêsto dokonuj¹ niemal cudu, jednak
w obliczu bólu krêgos³upa warto
siêgn¹æ do naturalnych metod leczenia. Bo paradoksalnie w tych
w³anie dolegliwociach  rodki
przeciwbólowe, leki, blokady  to
na ogó³ walka z wiatrakami, bardzo ma³e efekty i bardzo du¿e
uboczne dzia³ania. Niemal zawsze
trzeba leczyæ powsta³e powik³ania.
Z powodu chorego krêgos³upa
 boli czêsto nie tylko krêgos³up,
ale wiele innych organów i zaczyna siê bieganie od gabinetu do
gabinetu, kolejne badania, kolejne leki, a wiêc wytwarza siê b³êdne ko³o.
Warto podj¹æ walkê z bólem
przez dowiadczonego chiropraktyka  je¿eli badania lekarskie
wykluczaj¹ inne choroby. W takiej
walce bardzo czêsto siê wygrywa, bez operacji i leków.
Doskona³y chiropraktyk  Lucjan
Zgorza³ek  zaczyna³ ponad 38 lat
temu u boku swojego ojca  krêgarza, którego wówczas bardzo
cenili lekarze.
To ojciec wprowadzi³ go w rodowisko lekarskie, do IZIS-u, a on
bardzo szybko wykona³ sw¹ pracê

tak dobrze, ¿e opinia wród wiata
medycznego by³a jednoznaczna:
per³a krêgarstwa.
Pacjenci za twierdz¹ bardzo czêsto, ¿e gdyby taki jak on by³ przy ka¿dym lekarzu rodzinnym  nie by³o by
tylu niepotrzebnych operacji i cierpienia.
Pan Zgorza³ek twierdzi, ¿e b³êdem jest leczenie krêgos³upa lekami przeciwbólowymi podobnie jak
leczenie bol¹cego zêba tabletk¹, a
nie u dentysty. Lubi powtarzaæ, ¿e
jeszcze nie wymylono leku, który
by ustawi³ wypadniêty dysk we
w³aciwe po³o¿enie, czy zmusi³ wiêzad³a (miênie) do utrzymania krêgos³upa.
Wypowiedzi pacjentów wybrane z
ksi¹¿ki podziêkowañ w orodku
NATURMED, to najlepsze wiadectwa efektów pracy p. Zgorza³ka:
 mam 71 lat, przepracowa³am
uczciwie ca³e ¿ycie, przykro jest mi
dzi stwierdziæ, ¿e to co prze¿ywam
w leczeniu to chyba ukryta eutanazja: uzyskaæ skierowanie, badania i
w koñcu leczenie  graniczy z cudem, terminy wielomiesiêczne lub
wcale. Gdyby nie p. Lucjan Zgorza³ek  pomocy bym nie mia³a, a dziêki niemu wróci³am do pe³nej sprawnoci, w dodatku bez laski - Wa-

c³awa Tokiñska l. 71

podejcie do bóli spowodowanych chorym krêgos³upem. Jest
rzeczywicie szalenie rozs¹dny i
skuteczny.- Lekarz internista l.

Ból parali¿owa³ mnie ponad 6 lat.
Drêtwia³y, bola³y rêce, nie mog³am
nawet drgn¹æ g³ow¹. Córka musia³a minie czesaæ i ubieraæ. Wci¹¿
nowe leki  metod¹ prób i b³êdów:
zniszczy³am w¹trobê i nerki, z niskiego cinienia  wesz³am w du¿e nadcinienie. Wykorzysta³am normalne leczenie, w ró¿nych sanatoriach
i szpitalu. Wszystko bezskutecznie.
Dopiero decyzja pomocy u pana
Zgorza³ka w Naturmedzie wyzwoli³a
mnie z bólu!- Maria W. Sochaczew

55

l. 49

Nigdy bym nie uwierzy³, ¿e mo¿na bez leków zlikwidowaæ ból bioder i barku trwaj¹cy 3 lata! Nie mog³em siedzieæ, prowadziæ samochodu, ani le¿eæ. Spa³em po 1-2 godziny! Jad³em na stoj¹co, bo tylko stanie i chodzenie by³o najmniej bolesne. Koszmar. A jednak p. Zgorza³ek
swymi metodami wyprowadzi³ mnie
z bólu. Jego umiejêtnoci zachwycaj¹!- Wac³aw Lisiecki l. 53
Jestem lekarzem od 27 lat. Zawsze by³em oburzony na tego typu
praktyki. Dzi jednak chylê czo³a
przed panem Lucjanem Zagorza³kiem. Ze wstydem stwierdzam, ¿e
metody szpitalne i ambulatoryjne
by³y bez efektu na bóle krêgos³upa
szyjnego i lêdwiowego.

Pracujê w szpitalu, mam dostêp
do wielu sposobów leczenia. Sam
sobie aplikowa³em leki  bezskutecznie.
Dzi wysy³am pacjentów do pana
Lucjana. Poszerzy³ mi spojrzenie i

Pan Lucjan Zgorza³ek jest niew¹tpliwie czo³owym polskim specjalist¹ usprawniaj¹cym krêgos³upy.
Ponad 38 lat dowiadczenia
mówi samo za siebie. Informacja
o tym orodku jest cenna i potrzebna, poniewa¿ cierpi¹cych na
krêgos³up wci¹¿ przybywa, a
prawdziwej pomocy  mimo
ogromnej iloci gabinetów  niewiele.
Dlatego kolejny raz informujemy Czytelników o tym renomowanym orodku, w którym od ponad
20 lat przyjmuje zespó³ doskona³ych specjalistów, usprawniaj¹cych krêgos³upy, m.in. p. Zgorza³ek.

Drodzy Czytelnicy,

to orodek bardzo wiarygodny, a zespó³ specjalistów w nim pracuj¹cych  wród nich w³anie
Lucjan Zgorza³ek, Wojciech Papajewski, mgr Apolonia Loeffler,  gwarantuje bezpieczn¹ pomoc.
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