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Lokatorzy z ul. Elekcyjnej 33 
na Woli mogą już spać spokoj-
nie. Miasto wydało decyzję 
umarzającą roszczenia do tej 
nieruchomości. 

Mała ustawa reprywatyzacyjna 
działa i kolejna warszawska nieru-
chomość wraca do zasobów miasta. 
Pod koniec sierpnia podpisano decy-
zję umorzeniową dotyczącą nierucho-
mości przy ul. Elekcyjnej – obecnie 

część ul. Monte Cassino, część przy 
ul. Elekcyjnej, w tym działka zabu-
dowana budynkiem mieszkalnym przy 
ul. Elekcyjnej 33, w którym znajduje 
się 160 lokali mieszkalnych, w tym 
74 miejskie.

We wrześniu 2016 r. weszła w życie 
mała ustawa reprywatyzacyjna która 
wprowadziła m. in. możliwość za-
kończenia postępowań dotyczących 
tzw. „śpiochów, czyli nieruchomości, 
co do których wiele lat temu został 
złożony wniosek, ale wnioskodawcy 
zaprzestali później dalszych działań 
zmierzających do ich odzyskania.

W lutym ubiegłego roku rozpoczę-
to publikacje ogłoszeń o „śpiochach”. 
Łącznie ukazały się ogłoszenia doty-
czące 210 takich nieruchomości. 

W styczniu br. w Biurze Spraw 
Dekretowych rozpoczęto wydawanie 
decyzji umarzających postępowania 
reprywatyzacyjne. Ogółem wydano 
51 decyzji dotyczących tzw. śpiochów, 
dzięki czemu miasto odzyskało 43 nie-
ruchomości, w których znajdują się 
192 lokale miejskie.  

Od wejścia w życie małej ustawy 
reprywatyzacyjnej wydano już 320 de-
cyzji, w tym 152 odmowne. 

Na Woli

Odzyskana nieruchomość

b  Wybory samorządowe 2018  b  Poznaj kandydatów  b  Idź na wybory 21 października  b

WYBORY SAMORZĄDOWE 
21 października 2018 r. 

SZANOWNY KANDYDACIE!
STARTUJESZ  

W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?
PRZEDSTAW SIĘ SWOIM WYBORCOM

Proponujemy atrakcyjną reklamę wyborczą  
na wyjątkowych promocyjnych warunkach.

Reklama wyborcza w gazecie i na naszej stronie 
internetowej zamówiona i opłacona w czasie trwania 
promocji może kosztować Państwa o połowę taniej.

 
Na dodatkowe pytania chętnie odpowiemy  

telefonicznie 
22 877 25 66, 22 877 25 67, 517 329 998

lub mailowo 
reklama@nasza-gazeta.pl

Jestem skuteczny
O DOKONANIACH INWESTYCYJNYCH 

OSTATNICH LAT ROZMAWIAMY  
Z ZASTĘPCĄ BURMISTRZA MARKIEM LIPIŃSKIM

•  Panie Burmistrzu, kończy się ka-
dencja. To jest czas przeglądu, 
co zostało zrobione. Jest Pan go-
towy?
– Oczywiście. Pamiętajmy tylko, 

że to była niepełna kadencja. Rozpo-
cząłem pracę we władzach Dzielnicy 
w styczniu 2015 roku, po tzw. aferze 
bemowskiej. Moja kadencja to niecałe 
cztery lata, dla mnie bardzo intensyw-
ne i pracowite. Mam dużą satysfakcję 
z tego czasu.

Więcej czytaj na str. 4

Nasza strona:
www.nasza-gazeta.pl

Więcej czytaj na str. 2
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Po drodze z Krzysztofem Woźniakiem
Krzysztof Woźniak jest fundatorem i zarazem prezesem Fundacji „Po drodze”. Jej najważniejszym celem 
jest aktywizacja dawnych pracowników warszawskiej komunikacji miejskiej, którzy przeszli na zasłużo-
ne emerytury.

O celach fundacji mówi Krzysztof 
Woźniak: – Uruchomiliśmy fundację, 
której celem jest pomoc emerytom 
i rencistom Tramwajów Warszaw-
skich i Miejskich Zakładów Auto-
busowych, a także – w dalszej per-
spektywie – również przedsiębiorstw 
takich jak SKM, Metro, czy nawet fir-
my taksówkowe. Założenie Fundacji 
to pomysł Pana Leszka Grzechnika, 
Przewodniczącego NSZZ „Solidar-
ność” w MZA i TW, który można 
powiedzieć „zaraził” mnie tą ideą.

Fundacja ma swoją przestrzeń, 
w której emeryci będą mogli się spo-
tykać. Dysponuje zapleczem rekre-
acyjnym w postaci ośrodka „Wiseł-
ka” w Warszawie, w którym można 
bez problemu organizować spotkania 
środowiskowe emerytów i rencistów, 
a także inne imprezy kulturalne. 
Emerytowani pracownicy i ich rodzi-
ny mogą też tam po prostu przyjść 
wypocząć w swoim gronie, na przy-
kład wspominając dawne czasy.

W jaki sposób przejawia się ak-
tywizacja seniorów? Poprzez orga-
nizację wspólnych spotkań, imprez 
integracyjnych, jak również niesie-
nia pomocy prawnej, medycznej, 
organizowania aktywnej rehabilitacji 

czy dokształcania np. przez kursy 
komputerowe. Fundacja organizuje 
również wyjazdy do ośrodków wypo-
czynkowych i rehabilitacyjnych nad 
morze i na Mazury. – Tak napraw-
dę naszą wyobraźnię, jeśli chodzi 
o możliwości rozwijania i realizacji 
statutowych celów Fundacji, ograni-
cza głównie zainteresowanie ze stro-
ny osób, do których kierujemy swoje 
przesłanie – dodaje Krzysztof Woź-
niak. – Jeśli będzie zainteresowanie 
i chęć uczestniczenia w organizo-
wanych przez nas przedsięwzięciach, 
jesteśmy w stanie stopniowo rozwi-
jać różne formy aktywizacji i inte-
gracji emerytów. Chcemy wciągnąć 
we współpracę z nami różne firmy 
i organizacje, możemy razem wiele 
zdziałać – kwestia głównie w tym, 
czy emerytom i rencistom spodobają 
się nasze inicjatywy i czego ewen-
tualnie będą sobie życzyć od naszej 
Fundacji.

Aby zostać członkiem Fundacji 
„Po Drodze” emerytowany pracow-
nik komunikacji warszawskiej powi-
nien wypełnić jedynie ankietę, którą 
można pobrać ze strony www.podro-
dze.org i wysłać na adres: Fundacja 
„Po drodze”, ul. Wał Miedzeszyński 

391, 03-975 Warszawa lub dostar-
czyć osobiście.

Prezes Fundacji „Po drodze” 
Krzysztof Woźniak od lat żyje 
i pracuje na terenie Warszawy i wie, 
z jakimi problemami stykają się jej 
mieszkańcy. Wywodzi się z rodzi-
ny o tradycjach powstańczych. Jego 
ojciec – wieloletni działacz Solidar-
ności uhonorowany Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski  
– wychował go w duchu szacunku 
do osób starszych. 

Krzysztof Woźniak chciałby 
wspomóc seniorów w ich codzien-
nym życiu. Zadbać o miejsca im 
dedykowane, gdzie odnajdą fachową 
pomoc, opiekę medyczną i wspar-
cie. Budowa nowego basenu na Be-
mowie, utworzenie poradni geria-
trycznej, wprowadzenie darmowej 
komunikacji miejskiej dla emerytów 
– to działania, które wspomogą osoby 
starsze, a których Krzysztof Woźniak 
chce się podjąć jako Radny m.st. 
Warszawy.

Krzysztof Woźniak  
k.wozniak@podrodze.org 

www.sustravel.pl

Od 1 października 2018 r. każ-
dy, kto używa telefonu komórkowe-
go  może korzystać z karty z kodem 2D 
w postaci obrazka (aplikacji) na ekranie 
telefonu lub tabletu. Oznacza to, że je-
śli nie chcecie używać karty bibliotecz-
nej lub zapomnieliście jej zabrać mo-
żecie za pomocą telefonu  uzyskać 
dostęp do konta bibliotecznego. „Wy-

dawaniem” karty zajmuje się… katalog 
na stronie internetowej biblioteki. Jak 
„wyrobić” sobie taką kartę z kodem 
2D? Wystarczy zalogować się na swoje 
konto biblioteczne (http://www.bemo-
wo.e-bp.pl/opac/logowanie_konto.php) 
i po przeczytaniu krótkiej instrukcji 
wprowadzającej wygenerować ją sa-
modzielnie.

W październiku podpisana została 
umowa dotycząca powstania nowej 
filii bibliotecznej na Chrzanowie. Już 
na początku grudnia mieszkańcy  Be-
mowa będą mogli korzystać ze zbio-
rów nowej placówki przy Batalionów 

Chłopskich 87. W swojej ofercie po-
siadać będzie książki z wielu dzie-
dzin  dla dorosłych, dzieci i mło-
dzieży. 

Pełna oferta pracy fili dostępna bę-
dzie na  www.bemowo.e-bp.pl.

W bemowskiej bibliotece

Nowa oferta

Punkt biblioteczny
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NOWYCH 
WOLSKICH 
BIBLIOTEK

Burmistrz Krzysztof Strzałkowski 
wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 
zapraszają do:

„Odolanaka” 
przy ul. Ordona 12F 
(zapraszamy od: 15.10)

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 11, 
przy ul. Ciołka 20
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Jestem skuteczny
O DOKONANIACH INWESTYCYJNYCH OSTATNICH LAT  

ROZMAWIAMY Z ZASTĘPCĄ BURMISTRZA MARKIEM LIPIŃSKIM
• Panie Burmistrzu, kończy się 

kadencja. To jest czas przeglą-
du, co zostało zrobione. Jest Pan 
gotowy?
– Oczywiście. Pamiętajmy tylko, 

że to była niepełna kadencja. Roz-
począłem pracę we władzach Dziel-
nicy w styczniu 2015 roku, po tzw. 
aferze bemowskiej. Moja kadencja 
to niecałe cztery lata, dla mnie bar-
dzo intensywne i pracowite. Mam 
dużą satysfakcję z tego czasu.

• Czym się może Pan pochwalić? 
Co uważa Pan za największe 
swoje osiągnięcia?
– Jeśli miałbym wymienić rzeczy, 

które uważam za swój największy 
sukces, to zacząłbym od tego, że zo-
stała uporządkowana sytuacja lokali 
komunalnych. Na Bemowie nie cze-
ka się w kolejce po mieszkanie ko-
munalne!

• To rzeczywiście świetnie brzmi. 
Jak Pan to osiągnął?
– To były dwa działania. 

Po pierwsze sfinalizowałem budowę 
400 mieszkań komunalnych przy uli-
cy Pełczyńskiego. Kiedy wszedłem 
tu jako komisarz, zastałem bałagan 
inwestycyjny na placu budowy. Trze-
ba to było wszystko uporządkować, 
zinwentaryzować, ogłosić przetarg 
na dokończenie prac budowlanych 
i doprowadzić do finału. To był cięż-
ki proces, ale przeprowadziłem go 
i zakończyłem. 400 rodzin otrzymało 
klucze do mieszkań. 

• Czy z tymi działaniami związane 
było oddanie przedszkola w jed-
nym z nowych budynków przy 
Pełczyńskiego?
– Tak,  w jednym z bloków przy 

ul. Pełczyńskiego mieści się też 
przedszkole. Znalazło w nim miejsce 
150 dzieci.

• Co jeszcze zaliczy Pan do swoich 
sukcesów?
– Drugim przedsięwzięciem in-

westycyjnym, które uważam również 
za swój osobisty sukces jest pozyska-
nie środków na kompleks szkolno-
-przedszkolny na Chrzanowie. Zdo-
byłem na to łącznie 70 mln złotych, 
z czego na zakup gruntu wydaliśmy 
36 mln. To ogromna ponad trzyhek-
tarowa działka.

• Kupienie działki na Chrzanowie 
to Pana pomysł?
– Tak. Widząc, co się dzieje w tym 

rejonie Dzielnicy, w jakim kierun-
ku są wydawane warunki zabudowy, 
uświadomiłem sobie, że za chwilę 
będzie to teren z 30-40 tysiącami 
mieszkańców. W 2015 roku posze-
dłem do Pani Prezydent i powiedzia-
łem, że na Chrzanowie właśnie teraz 
trzeba kupić ziemię, że to ostatni mo-
ment, by kupić ją w rozsądnej cenie, 
bo niebawem te działki będą koszto-
wały u dewelopera krocie. Prezydent 
mi zaufała i dostaliśmy te pieniądze. 
Kupiliśmy ziemię w samym centrum 
Chrzanowa, niedaleko stacji metra, 
która tam będzie. W tej chwili jest 

tam przysłowiowe klepisko, niemal 
nic, ale za kilka lat będzie to zupełnie 
nowy kawałek miasta.

• A jak ma wyglądać ten kom-
pleks szkolny?
– Będzie to wielki zespół złożo-

ny ze szkoły, przedszkola i żłobka. 
Znajdzie tam opiekę 
i edukację ponad 1600 
dzieci.
• Jest jakiś termin 

realizacji tej inwe-
stycji?

• 
– Budowa jest 

przewidziana na lata 
2019-2021.
• Co jeszcze, Panie 

Burmistrzu?
• 

– Trzecim moim 
inwestycyjnym sukce-
sem jest zainicjowanie 
budowy nowej sie-
dziby Bemowskiego 
Centrum Kultury, przy 
skrzyżowaniu ulic Ra-
diowej i Powstańców 
Śląskich. Pozyskałem 
środki na rozpoczęcie 
tej inwestycji. Zebra-
na kwota umożliwia 
prace przygotowawcze 
i projektowe – wkrótce 
będzie ogłoszony kon-
kurs architektoniczny 
na ten budynek. Zro-
biliśmy już tzw. ana-
lizę chłonności terenu, 
która dała nam wiedzę 
o zakresie możliwości 
zagospodarowania tej 
działki.
• I co tam będzie?

– Okazało się, 
że potencjał gruntu 
jest taki, że można 
tam posadowić dwa budynki. Po-
wstanie zatem okazały, dwubryłowy 
kompleks życia kulturalnego i so-
cjalnego Dzielnicy. Będzie to cen-
trum kultury połączone z Mediate-
ką, biblioteką oraz powierzchniami 
na działania socjalne i kulturalne 
związane z oddolnymi inicjatywami 
mieszkańców. Będzie tam ogromna 
sala widowiskowa na 400-500 osób, 
nowoczesna, z takimi rozwiązania-
mi konstrukcyjnymi, które pozwolą 
zmieniać ją w zależności od potrzeb 
– wysuwane siedzenia, przesuwalne 
ściany wewnętrzne itp. Będzie też 
miejsce na usługi, typu kawiarnia, 
sale na eventy – po to, by miejsce 
zarabiało też trochę na swoją eks-
ploatację.

• Piękna wizja. Przy intensywnym 
życiu kulturalnym Bemowa ta-
kie miejsce to perspektywa no-
wych możliwości.
– To nie jest wizja. Ta inwestycja 

po prostu się rozpoczyna. Wpisanie 
tego zadania do załącznika inwe-
stycyjnego miasta Warszawy to mój 
wielki sukces. W dodatku ten pomysł 
bardzo spodobał się kandydatowi 
na prezydenta miasta, Rafałowi Trza-

skowskiemu i został wpisany do jego 
programu głównego dla Warszawy. 

• Ma Pan opinię skutecznego łow-
cy środków na inwestycje. W 
ciągu swoich niespełna czterech 
lat urzędowania na Bemowie 
przyniósł Pan dodatkowe 104 

miliony. Jak Pan te dodatkowe 
pieniądze zdobywa dla Dzielni-
cy?
– To na pewno nie jest tak, że idę 

do władz miasta stołecznego, mówię, 
że potrzebuję 50 milionów na taką 
a taką inwestycję i dostaję te pienią-
dze. To są miesiące żmudnej pracy, 
spotkania z radnymi, rozmowy z de-
cydentami Warszawy, prace w komi-
sjach Rady Miasta. To przekonywa-
nie, dlaczego te pieniądze powinny 
wpłynąć tu, a nie do innej dzielnicy. 
Przedkładanie argumentów meryto-
rycznych, danych demograficznych, 
petycji mieszkańców, po to, by Rada 
Miasta przyjęła te racje i przyznała 
środki. Jeśli nazwę to walką, to raczej 
będzie to dobre słowo.

• Jakimi argumentami zdobył 
Pan pieniądze na rozbudowanie 
Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej Nr 20 przy Powstań-
ców Śląskich?
– Tu sytuacja lokalowa była dra-

matyczna, za to aktywność zawo-
dowa dyrekcji i pracowników pla-
cówki na poziomie rzadko spoty-
kanym. To jest jedna z najprężniej 
działających warszawskich poradni, 

to placówka wzorcowa, jeśli chodzi 
o poziom usług dla dzieci, młodzie-
ży i rodziców oraz poziom dbało-
ści o kwalifikacje kadry pracującej 
z dziećmi. Rozbudowa Poradni spo-
wodowała, że nastąpił skok cywili-
zacyjny w XXI wiek. To jest bardzo 
istotna inwestycja ze strony społecz-

nej, dla dzieci, które 
tam przychodzą. Od-
danie nowego skrzy-
dła, z rozbudowaną 
bazą sal do pracy dia-
gnostyczno-terapeu-
tycznej i wygodnym 
zapleczem szkolenio-
wym spowodowało, 
że ta praca odbywa 
się w godnych i wy-
godnych warunkach. 
A wiadomo, jakie 
to jest ważne, kiedy 
pracuje się z dziećmi 
wymagającymi do-
datkowej pracy – za-
pewnienie schludno-
ści i intymności jest 
tu priorytetem. Pienią-
dze zostały przezna-
czone także na zakup 
nowoczesnego sprzętu 
diagnostyczno-tera-
peutycznego. Myślę, 
że jeśli chodzi o ten 
temat, nowa kadencja 
powinna się pochy-
lić nad modernizacją 
starej części, żeby 
to wszystko ładnie 
współgrało. 

• Dzieci to jedno z 
najważniejszych wy-
zwań dla władz Be-
mowa.

– Tak. Infrastruk-
tura dla dzieci jest 
tu rzeczywiście zada-

niem i wyzwaniem, bo przez lata te 
kwestie były zaniedbane. Przybywa-
ło mieszkań – nie nadążały za tym in-
westycje dla opieki i edukacji dzieci. 
Mnie udało się w czasie tej kadencji 
wybudować żłobek na 150 dzieci  
przy Obrońców Tobruku. Będzie lada 
moment otwarty – właśnie trwa re-
krutacja do tego żłobka. 

• I nie zapominajmy o nowym 
skrzydle Szkoły Podstawowej 
Nr 350 przy Irzykowskiego. To 
do Pana przyszła delegacja ro-
dziców z prośbą o pomoc dla 
pękającej w szwach szkoły.
– Tak. Przyszli do mnie, kiedy 

jeszcze urzędowałem na Placu Ban-
kowym. Przedstawili sytuację, obie-
całem zająć się tym problemem. W re-
zultacie zdobyłem 15 mln złotych i ten 
rok szkolny rozpoczął się w nowych 
salach dobudowanej części budynku. 
To była wspaniała akcja pokazują-
ca, jak owocna może być współpra-
ca na linii dzielnica-szkoła-rodzice. 
Tu chyba widzę też moją najmocniej-
szą stronę jako samorządowca: bycie 
blisko mieszkańców i ich problemów, 
a potem skuteczne prezentowanie ich 
potrzeb na forum Rady Miasta.

• Ma Pan dużo bezpośrednich 
kontaktów z mieszkańcami 
Dzielnicy?
– Tak. Ja nie jestem urzędnikiem 

zamkniętym w gabinecie. Od inten-
sywnych kontaktów z mieszkańcami 
rozpoczęła się na przykład akcja, któ-
rą też uważam za sukces - rozpoczęcie 
procesu regulacji kwestii własności 
gruntów i lokali na Osiedlu Przy-
jaźń. Po raz pierwszy jako burmistrz 
spotkałem się z mieszkańcami tego 
osiedla w wakacje 2015 roku, a potem 
spotykaliśmy się cyklicznie co naj-
mniej raz w miesiącu. Wspólnie stwo-
rzyliśmy zespół, w którym znaleźli 
się przedstawiciele władz Bemowa 
odpowiedzialni za kwestie lokalowe 
i legislacyjne oraz przedstawiciele 
środowisk lokalnych i mieszkańców 
Osiedla Przyjaźń. Udało nam się wte-
dy zinwentaryzować problemy i wy-
typować możliwości ich rozwiązania. 
To jest osiedle, które ma niesamowity 
potencjał, w tym potencjał kultural-
ny. Tu jest legendarny klub Karuzela, 
który swój złoty wiek miał w latach 
80-tych i 90-tych – pamiętam, moje 
dziecko chodziło wtedy na zajęcia 
zespołu tanecznego Varsovia. Teraz 
klub popada w ruinę, wymaga dużo 
nakładów finansowych. Nieunor-
mowany stan prawny osiedla i jego 
obiektów blokuje aktywność inwe-
stycyjną władz Dzielnicy. Obecnie 
sprawa Osiedla Przyjaźń jest w ko-
lejnej instancji sądu, co daje nadzieję, 
że stan prawny zostanie uregulowany 
do przyszłego roku i Dzielnica bę-
dzie mogła administrować tym tere-
nem. Wtedy będzie można restauro-
wać Osiedle. To miejsce potrzebuje 
kapitalnych remontów, odświeżenia 
przestrzeni publicznej, uporządkowa-
nia zieleni i przede wszystkim zre-
witalizowania Karuzeli, którą widzę 
jako lokalne centrum kultury. W mojej 
wizji w nowym BCK-u odbywają się 
wielkie eventy kulturalne, a Karuzela 
specjalizuje się w kameralnych wy-
darzeniach, typu koncerty, spotkania 
literackie, klub filmowy.

• Kultura to przecież Pana ulu-
biony koń!
– Przez te lata rozkręciłem ży-

cie kulturalne na Bemowie, my-
ślę, że mieszkańcy to widzą i się 
ze mną zgodzą. Cykliczne spekta-
kle teatralne, Dni Bemowa, których 
pierwszą edycję zorganizowałem 
w 2017 roku, Letnie Sobotnie Po-
tańcówki. To są rzeczy, które stwo-
rzyłem tu od nowa. I oczywiście 
kontynuacja wszystkich wartościo-
wych tradycji kulturalnych, które 
tu zastałem. Kultura na Bemowie 
to nie tylko moja praca, ale to także 
osobista pasja. 

• A teraz, na co Pan zaprasza?
– W październiku zapraszam 

na rozpoczęcie jesiennego sezonu 
teatralnego, przedstawienie teatr Ca-
pitol w doborowej osadzie aktorskiej. 
Oraz oczywiście zapraszam do urn 
wyborczych 21 października.

Rozmawiała: Weronika Danecka
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Inwestycje  w Warszawie

planowana długość sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej
ponad 1200 km

2018 - 2025

wartość inwestycji w tym okresie:

 6,2 mld zł

wartość planowanych 
inwestycji w tym okresie:

 4 mld zł

2007-2017 modernizacja wszystkich stacji 
uzdatniania wody 
i oczyszczalni ścieków MPWiK, budowa i modernizacja: 

prawie 1000 km 
sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej

ponad 2000
zadań

Zaćma, po łacinie „cataracta”, to inaczej 
zmętnienie soczewki, która traci swoją 
przezroczystość i zaczyna przypominać 
matową szybę. Najczęściej proces ten 
dotyczy osób starszych. Zaćma może 
rozwijać się powoli i powodować stopnio-
we pogorszenie wzroku. Może również 
postępować bardzo szybko.

Jakie są objawy zaćmy?
Do charakterystycznych objawów za-
ćmy należą m.in. zamglone widzenie, 
widzenie tzw. poświaty podczas pa-
trzenia na źródło światła, złe widzenie 
kolorów, zdwojone widzenie, szybko 
pogarszający się wzrok, oraz pogorszo-
ne widzenie nocą. Niestety, wszystkie 
powyższe objawy mogą występować 
również w innych chorobach oka, więc 
aby mieć pewność z jaką chorobą ma 
się do czynienia, konieczna jest wizyta 
u lekarza okulisty.

Jakie są przyczyny zaćmy?
Pojawienie się zaćmy to naturalny proces 
starzenia się oka. Zmętnienie soczew-

ki pojawia się jak zmarszczki czy siwe 
włosy, u każdego, tylko w różnym czasie. 
Zaćma następuje na skutek „zużycia się” 
soczewki, choć zdarza się, że choroba 
jest spowodowana urazem oka, szkodli-
wym promieniowaniem lub innymi cho-
robami natury okulistycznej lub ogólnej 
(np. cukrzyca czy tężyczka). 

Czy istnieją krople, które hamują 
zaćmę?
Niestety nie ma obecnie ani kropli, ani 
tabletek hamujących zaćmę. Jedynym 
leczeniem jest zabieg operacyjny. 

Na czym polega operacja zaćmy?
Jedynym skutecznym sposobem leczenia 
zaćmy jest jej usunięcie. Operację prze-
prowadza się jednocześnie z wszczepie-
niem sztucznej soczewki. Podczas opera-
cji używa się specjalnej maszyny wytwa-
rzającej ultradźwięki. Ultradźwięki rozbi-
jają soczewkę pacjenta, czyli zaćmę, która 
potem jest odsysana. Na miejsce wyjętej 
soczewki wkłada się nową, sztuczną. Za-
bieg ten nazywa się fakoemulsyfikacją. 

Trwa zazwyczaj 20 minut. Przeprowadza 
się go przez mały 2 mm otwór. Pacjent po 
około godzinie może wrócić do domu. 

Czy operacja jest bolesna?
Operacja zaćmy jest całkowicie bezbole-
sna. Przed wykonaniem zabiegu pacjent 
otrzymuje znieczulenie miejscowe i leki 
uspokajające.

Co to jest soczewka standardowa?
Standardowo podczas operacji zaćmy 
wszczepia się soczewki jednoogniskowe, 
które pozwalają uzyskać dobre widzenie 
na jedną odległość (daleko lub blisko). 
Najczęściej pacjenci wybierają taka opcję, 
aby widzieć dobrze na odległość, a do czy-
tania i komputera używać okularów.  
Warto pamiętać, że dobranie soczewki 
jest zawsze sprawą bardzo indywidu-
alną. To, co jest dobre dla jednego pa-
cjenta, nie musi się sprawdzić u innego. 
Bardzo ważne jest, aby przy doborze 
soczewki uwzględnić choroby, na które 
cierpi pacjent, zarówno te okulistycz-
ne, jak i natury ogólnej. Zdarza się, że 

to stan zdrowia pacjenta determinuje 
wybór soczewki, a ostateczną decyzję 
należy podjąć zawsze po konsultacji z 
operującym chirurgiem.

Czy podczas operacji zaćmy można 
usunąć wadę wzroku, która była 
wcześniej?
W trakcie operacji zaćmy można nie tyl-
ko wymienić soczewkę na przezroczystą, 
czyli usunąć zaćmę, lecz także dobrać 
sztuczną soczewkę tak, aby skorygować 
wady wzroku istniejące przed operacją. 
Można nie tylko pozbyć się zaćmy, lecz 
także konieczności noszenia okularów 
do czytania, usunąć astygmatyzm czy 
zlikwidować krótkowzroczność i nad-
wzroczność. 

Czy zawsze po operacji zaćmy trzeba 
korzystać z okularów do czytania? 
Nie. Można wszczepić taką soczewkę, 
żeby ich nie nosić. Pacjenci, którzy z róż-
nych powodów nie chcą używać okularów 
do czytania, mogą zdecydować się na 
wszczepienie specjalnej soczewki.

Czy w trakcie operacji zaćmy można 
pozbyć się astygmatyzmu, który był 
wcześniej?
W trakcie operacji zaćmy można też tak 
dobrać soczewkę, aby nie trzeba było no-
sić okularów korygujących astygmatyzm 
czyli cylindrów. Widzenie po takiej ope-
racji jest jeszcze lepsze niż w okularach, 
ponieważ soczewka w oku – miejscu na-
turalnym – lepiej poprawia wadę niż oku-
lary na nosie. Taka soczewka nazywa się 
soczewką toryczną.

Gdzie można wykonać operację 
usunięcia zaćmy?
Zapraszam do kliniki Dr Nowosielska. 
Okulistyka i Chirurgia Oka, ul. Gizów 1, 
Warszawa Wola. Więcej informacji o kli-
nice i zabiegach jakie są wykonywane 
znajdą Państwo na stronie: 
www.drnowosielska.pl
Jeśli maja Państwo więcej pytań, zachę-
cam do kontaktu telefonicznego 
(22) 598 78 98, 601 218 605 
lub mailowego 
klinika@drnowosielska.pl

Dr nauk medycznych Agnieszka Nowosielska jest doświadczonym chirurgiem okulistą. Ma specjalizację I i II stop-
nia z okulistyki. Wykonuje zabiegi usunięcia zaćmy metodą  fakoemulsyfikacji z wszczepieniem różnych rodzajów 
sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych. Do tej pory wykonała ponad 5 000 operacji zaćmy. Dr Nowosielska usu-
wa również zaćmę u  pacjentów w  trudnych sytuacjach klinicznych, takich jak: zaćma podwichnięta, zwichnięta 
soczewka do komory ciała szklistego, zaćma po witrektomii itp. Dr Nowosielska zdobywała swoje doświadczenie 
w renomowanych klinikach w kraju i za granicą. Szkolenie z techniki fakoemulsyfikacji odbyła u jednego z najlep-
szych chirurgów na świecie dr Ahbaya Vasavady w Ahmedabad w Indiach.

Zaćma, po łacinie „cataracta” 
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Wolskie Centrum Kultury
ul. Obozowa 85

w październiku:
•  6 października (sobota) godz. 18.00 

– Skwer im. Mieczysława Apfelbau-
ma – Jesteśmy tutaj WCK! Odcinek 
1. Postanowiliśmy odwiedzić naszych 
sąsiadów z Woli. W odcinku pierw-
szym spotykamy się na Muranowie. 
Wstęp wolny

•  9 października (wtorek) godz. 16.00 
– Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15 
– Super Senior – Pamięć semantyczna 
– co to jest i jak ją ćwiczyć? Zapozna-
nie się z pamięcią semantyczną. Ćwi-
czenia wymagające wydobywania 
informacji z pamięci semantycznej. 
Wstęp wolny

•  9 października (wtorek) godz. 17.00 
– Klub ToTu ul. Gibalskiego 10 – 
„W poszukiwaniu siebie” – Batik to 
technika polegająca na pokrywaniu 
woskiem bawełnianej tkaniny, a na-
stępnie zanurzaniu jej w barwniku. 
Wielokrotne powtarzanie tej czynno-
ści pozwala uzyskać bogata gamę ko-
lorystyczna. Serdecznie zapraszamy 
na wernisaż wystawy prac Krystyny 
Sachno. Wstęp wolny

•  9 października (wtorek) godz. 18.00 
– ul. Działdowska 6 – Prelekcja „Śla-
dami Marii Skłodowskiej-Curie – od 
Warszawy do Paryża”. Wstęp wolny

•  10 października (środa) godz. 12.00 
– ul. Działdowska 6 – Super Senior 
– Problemy z równowagą – z cze-
go wynikają problemy z równowagą 
i jak możemy zwiększyć swoje bez-
pieczeństwo. Wstęp wolny

•  12 października (piątek) godz. 18.00 
– Otwarta Kolonia ul. Górczewska 
15 – Dobranocka „O Kasi co gąski 
zgubiła” w wykonaniu Teatru „Cza-
rodziej”. Wstęp wolny

WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

•  ANTYCZNE MEBLE, 
OBRAZY, srebra, platery, książki, 
pocztówki, odznaki, odznaczenia, 
szable, bagnety. Gotówka.  
Tel. 504 017 418

•  KOREPETYCJE Z 
MATEMATYKI. EGZAMINY 
MATURALNE. Tanio, skutecznie, 
dojeżdżam. Tel. 504 125 044; 
502 583 141

•  ODDAM MONITORY DELL  
16 cali. Tel. 22 877 25 66

•  PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI 
meblowej, samochodowej.  
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 
505 593 654.

•  ZŁOTA RĄCZKA + 
ELEKTRYKA + składanie mebli. 
Tel. 503 150 991

Ogłoszenia drobne
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Horoskop
od 7 do 13 października 2018 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Znakomity okres w spra-
wach zawodowych: możesz 
walczyć o swoje – np. pod-

wyżkę czy awans, możesz rozpocząć 
nawet ryzykowną działalność, możesz 
liczyć na duże zyski. Korzystaj z okazji. 
W końcu miesiąca ogranicz aktywność 
i wypocznij, ale pójdź na wybory sa-
morządowe. W uczuciach – harmonia 
i uniesienia.

RYBY (19 II – 20 III)
Czeka Cię spore zamiesza-
nie, więc instynktownie sku-
pisz się na sobie i swoich 

sprawach. To ważne i wkrótce  przynie-
sie Ci korzyści. Korzystaj z każdej chwi-
li, by odpocząć. Kolejne miesiące będą 
intensywne i wymagające. Nabierzesz 
odwagi i śmiało zaczniesz realizować 
swoje marzenia. W uczuciach – roman-
tyczne chwile. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Nie spodziewaj się odpo-
czynku, wszystko wskazuje, 
że to przełomowy moment w 

sprawach zawodowych. Nie przestawaj 
się dokształcać i bądź uważny podczas 
spotkań towarzyskich. Nie zmarnuj żad-
nej okazji. Wkrótce znaczna poprawa w 
sferze finansów. W uczuciach – szaleń-
stwa i romanse. Ale nie przesadzaj…

BYK (21 IV – 21 V)
Jeżeli uda Ci się pracować 
wytrwale i cierpliwie zała-
twiać wszystkie bieżące i za-

ległe sprawy, to możesz się spodziewać 
samych sukcesów. Bliskim i znajomym 
okazuj zrozumienie i przede wszystkim 
zachowuj spokój. Finanse – dobre, ale 
nie szalej z wydawaniem. Dobry czas, 
żeby poćwiczyć i poprawić formę przed 
zimą. 
 
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)

Dużo pracy, wiele spraw do 
załatwienia, nowe obowiąz-
ki – z tym  będziesz musiał 

się zmierzyć w najbliższych tygodniach. 
Nie daj się frustracji, tylko stwórz plan 
działania i dobrze się zorganizuj. Dasz 
radę. Pod koniec miesiąca poprawa 
finansów. W uczuciach – wiele emocji: 
dobrych i gwałtownie złych. Zrzuć kilka 
kilogramów.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
W najbliższych dniach skup 
uwagę na sobie i swoich 
sprawach. Rozwiąż pro-

blemy w pracy. Nadrób zaległości.  
Postaraj się ograniczyć wydatki. Nie 
lekceważ nawet drobnych dolegliwości 
zdrowotnych. Zadbaj o dobre samo-
poczucie i odpowiedni wypoczynek. W 
uczuciach – spokój i stabilizacja, ale 
tylko na razie.

LEW (23 VII – 23 VIII)
W pracy staraj się dokładnie 
wypełniać swoje obowiązki. 
Poczekaj do końca miesią-

ca, wtedy sytuacja się zmieni i będziesz 
mógł bez trudu załatwić ważne sprawy 
i przyspieszyć rozwój kariery. Z kolei 
w domu podziel się pracą i staraj się 
więcej odpoczywać. W miłości – sie-
lanka lub podboje. Zajmij się sprawami 
finansowymi. 
 
PANNA (24 VIII – 22 IX) 

W pracy czekają Cię suk-
cesy: podwyżka, dodatkowe 
zlecenie lub nowa praca z 

atrakcyjnym wynagrodzeniem. Dlatego 
walcz z ogarniającym Cię jesiennym 
zniechęceniem i pragnieniem zamknię-
cia się w domu z rodziną. W uczuciach 
– nowa ważna znajomość lub wiele 
flirtów. Zwróć uwagę na zdrowie. 

WAGA (23 IX – 23 IX) 
Postanowisz bardziej korzy-
stać z  życia: nawiązywać 
nowe znajomości, korzystać 

z ciekawych propozycji, proponować 
zmiany, ale i dbać o siebie i swoje zdro-
wie. Podejmowanie trudnych decyzji 
nie sprawi Ci problemu. To dobry okres 
na załatwienie wszystkich zaległych 
spraw. Finanse – w rozkwicie, ale nie 
przesadzaj z wydawaniem.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W pracy uda Ci się zachwy-
cić wszystkich swoim nowym 
pomysłem. Szukający zaję-

cia pod koniec miesiąca mogą liczyć 
na uśmiech losu. W uczuciach – roman-
tyczne nastroje w związkach i obiecują-
ca znajomość dla samotnych. Zamiast 
martwić się stanem zdrowia, weź się za 
siebie, zdrowo się odżywiaj i zadbaj o 
kondycję. 
 
STRZELEC (23 XI – 21 XII)

Dobry czas na rozwój ka-
riery, podejmowanie nowych 
obowiązków i rozprawianie 

się z zaległościami. Jedynym proble-
mem może być podjęcie ważnej decyzji. 
W uczuciach – wreszcie oczekiwana 
stabilizacja. W finansach – coraz lepiej, 
ale nadal postępuj ostrożnie. Ważne 
spotkania towarzyskie. Zdrowie – w 
porządku. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Korzystne dni, przede 
wszystkim w sprawach za-
wodowych. Pojawią się 

nowe możliwości i propozycje. Możesz 
podjąć się nawet przerażających Cię 
wyzwań, poradzisz sobie doskonale. W 
uczuciach los sprzyja samotnym Ko-
ziorożcom i tym w związkach. Finanse 
– zadowalające. Zadbaj o kondycję i 
odpowiednią, zdrową dietę. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 17 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) anuria, 7)  japońska mafia, 8) taniec do wywijania, 9) heretyk, 10) bohater baśni 
o magicznej lampie; 12) ziemniaczane prosto z patelni; 14) placek biszkoptowy 
przekładany bakaliami; 16) prelekcja; 19) wojaż; 21) płowy koń; 22) marka ro-
syjskich samochodów osobowych; 23) historyjki obrazkowe opatrzone tekstem.

Pionowo:
1) gryzie ziemię; 2) rzeka w azjatyckiej części Rosji, lewy dopływ Amuru;  
3)  jadalny mięczak; 4) profit; 5) robinia; 6) spodnie w prążki; 11) pachnie 
w ogródku; 13) izbica; 15) jaźwiec; 17) atrofia; 18) węgierskie wino; 20) kot 
najdalej w słowniku.
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