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Włocławek•	
Baruchowo•	
Boniewo•	
Brześć	Kujawski•	
Choceń•	
Chodecz•	
Fabianki•	
Izbica	Kujawska•	
Kowal	Miasto	i	Gmina•	
Lubanie•	
Lubień	Kujawski•	
Lubraniec•	
Włocławek	Gmina•	

D ocieramy:

SKŁAD OPAŁU
SUPER CENA!

EKO-GROSZEK
WORKOWANY

CZESKI - 650 zł/tona
POLSKI - 850 zł/tona

Pińczata 18, Włocławek
tel. 513 129 160, 509 633 543

Dziękuję wszystkim włocławianom i włocławiankom, którzy 21 października poszli 
do urn. Cieszy mnie wysoka frekwencja, bo zależy mi na Włocławku, w którym 
mieszańcy są aktywni obywatelsko. Od 4 lat konsekwentnie do tego namawiam. 
Dotychczasowe wyniki wyborów samorządowych utwierdziły mnie w przekonaniu, 
że mieszkańcy oczekują konkretnego programu i spokojnej, merytorycznej dysku-
sji. Czerwoną kartkę dostali Ci, którzy dali się ponieść politycznym emocjom, dla 
których programem była krytyka i brak jasnej wizji. Wierzę, że ponad 11 tysięcy 
Państwa głosów w pierwszej turze, to głosy na Włocławek, w którym wszystkim żyje 
się lepiej, w którym stawiamy na zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia. 
Bardzo dziękuję za Państwa poparcie i proszę o oddanie na mnie głosu 4 listopada. 
Nie zawiodę. Pokażmy, że Włocławek ma przyszłość!

Wybieramy prezydenta!

Marek
Wojtkowski

Jarosław
Chmielewski

Pragnę serdecznie podziękować za każdy głos oddany na mnie w wyborach na Prezy-
denta  Włocławka. Zaufanie, którym obdarzyliście mnie Państwo w I turze wyborów to 
akceptacja i uznanie mojego zaangażowania oraz dotychczasowej pracy na rzecz nasze-
go miasta. Włocławek to moje miasto - miasto  w którym żyję i dla którego chcę działać. 
31 755 osób powiedziało „NIE” obecnemu włodarzowi. Teraz jest właśnie czas na zmia-
ny! Czas, aby Włocławek rozwijał się pod względem społecznym, ekonomicznym i go-
spodarczym. Pragnę przekonać do siebie tych, którzy głosowali na moich kontrkandyda-
tów oraz tych, którzy nie wzięli udziału w wyborach. Wierzę, że razem możemy -  krok 
po kroku - ULEPSZAĆ WŁOCŁAWEK. Jestem pewien, że z Państwa pomocą będzie 
to możliwe. Dlatego proszę o głos dla mnie, o głos dla Włocławka. Proszę o zaufanie 4 
listopada 2018r. Razem zbudujmy DYNAMICZNY I LEPSZY Włocławek!
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Reklama	i	ogłoszenia:																																		
sekretariat@tvkujawy.pl

Renata Kończyńska
tel. 608 - 359 - 798

Sławomir Mistera 
tel. 537 - 055 - 003

Medialne Centrum Kujaw
ul. Piaski 9 
87 - 800 Włocławek
tel. 54 231 17 77
e-mail: sekretariat@tvkujawy.pl
www.kujawy.info

Wydawca:

54	231	17	77
608	359	798
sekretariat@tvkujawy.pl

Dane	kontaktowe:

Skład	i	grafika:
Piotr Kędzierski

Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydz. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000306552 
NIP 8882998854
REGON 340462591

Prezes zarządu:
Joanna Lewandowska
Członkowie Zarządu
Renata Kończyńska
Barbara Szmejter

Niezrealizowane obietnice Wojtkowskiego
1. 1200 miejsc pracy w ciągu 4 lat – BRAK.
2. Przedszkole na Kaliskiej koszt 10 mln zł miało być 5 mln zł.
3. Basen Delfin nieczynny od 3 lat.
4. Remonty po terminie i z usterkami - np. Hala OSiR, Przedszkole 

na Kaliskiej, Basen Delfin, ul. Grodzka.
5. Remont Hali OSiR - koszt blisko 10 mln zł – odpadające elementy 

elewacji, HALA WYŁĄCZONA Z UŻYTKOWANIA.
6. Budownictwo - „zero” nowych mieszkań. Wydano miliony 

na spółkę, która nie wybudowała żadnego. 
7. Pozyskanie nowych inwestorów - NIESKUTECZNE.
8. Obniżenie podatków – BRAK – Wojtkowski wnioskował 
   o podwyżki podatków  – Rada Miasta nie wyraziła zgody.
9. Większe fundusze europejskie – SĄ MNIEJSZE NIŻ BYŁY.
10. Miała być aktywna polityka w zakresie szkolnictwa wyższego – 

jest praca dla prezydenta i jego zastępcy na uczelni. 
11. Program promocji Włocławka w Polsce o charakterze kulturalnym 

i sportowym – NIESKUTECZNY, BRAK „Festiwalu Wisły”.
12. Rewitalizacja Śródmieścia – na papierze tak, 
   rzeczywistych działań brak.
13. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzanie ruchem - BRAK.

publikacja płatna

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość Pełną odpowiedzialność za treść materiałów wyborczych ponoszą komitety wyborcze
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Szanowni	Państwo	!!!

Już dość zmarnowanych szans 
i rozbudzonych nadziei. Czas by realizować 

działania ponad lokalnymi podziałami 
i uprzedzeniami. 

 
Drodzy Włocławianie macie prawo 

i przywilej głosować jak chcecie, ale proszę Was 
nie głosujcie przeciwko Włocławkowi.

Sami Państwo dobrze wiecie jak wiele szans 
zostało zaprzepaszczonych przez obecnego 

Prezydenta. Jak wiele pieniędzy zostało 
zmarnowanych. 

Czas	powiedzieć	dość	obecnemu	Prezydentowi!
Czas	na	wspólną	pracę	bez	podziałów! 

Chcę być prezydentem wszystkich
Włocławian, bez względu na opcje polityczne.

Dziękuję za oddany głos

M
ateriał w

yborczy K
W

 P
raw

o i S
praw

iedliw
ość

DYNAMICZNY	I	LEPSZY	WŁOCŁAWEK

DWORZEC,	NA	KTÓRY	CZEKAMY
OTWARTY	PRZEJAZD	NA	KALISKIEJ

PRZYSZŁE	MIESZKANIA
OSIEDLE	DLA	SENIORÓW

CENTRUM	OBSŁUGI	BIZNESU
ROZWÓJ	GOSPODARCZY

NOWOCZESNE	ŚRÓDMIEŚCIE
INTELIGENTNE	MIASTO

publikacja płatna

Pełną odpowiedzialność za treść materiałów wyborczych ponoszą komitety wyborcze
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Stanisław Pawlak
12 865 głosów
9,26%

Nasi reprezentanci w Sejmiku
Wojciech Jaranowski 
14129 głosów
10,17 % 

Aneta Jędrzejewska 
15 014 głosów,
10,80%

Rafał Sobolewski
7989 głosów 
6,75%

Sławomir Kopyść 
13 352 głosów, 
9,61%

Marszałek 
Województwa
Piotr Całbecki 
68 542 głosy
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Energia Włocławka. Przestrzeń, 
która połączy tradycję z nowocze-
snością. Nowy projekt, na który z 
zazdrością patrzeć będą nie tylko 
inne miasta naszego wojewódz-
twa, ale i Polski. Energia Wło-
cławka to nazwa dla Rodzinnego 
Centrum Wiedzy i Rozrywki, któ-
re powstanie u zbiegu ulic Płoc-
kiej i Leonida Teligi w sąsiedz-
twie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej.  

Centrum tworzyć będą strefa 
wiedzy i strefa rozrywki zlokali-
zowane na prawie 8 tysiącach me-
trów kwadratowych. – W strefie 
wiedzy chcemy nawiązać do prze-
mysłowych tradycji Włocławka – 
mówi Marek Wojtkowski, prezy-
dent Włocławka. – Znajdą się tu 
tematyczne ekspozycje i wystawy 
podane w nowoczesnej, multime-
dialnej formie. To będzie historia 
Włocławka w pigułce z akcen-
tem na to, co dla naszego miasta 
charakterystyczne: fajans, papier, 
drut. 

Strefa rozrywki będzie miej-
scem dla każdego. Dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Powstanie 
tu wodny plac zabaw z fontanna-

mi, zjeżdżalniami i piaskowni-
cami wodnymi. Będą boiska do 
piłki nożnej oraz pierwsze we 
Włocławku boisko do piłki fre-
estyle. Oprócz tego sala multi-
medialna dla fanów gier kompu-
terowych, gdzie pojawi się m.in. 
gra strategiczna nawiązująca do 
historii włocławskiego przemy-
słu, a także escape room i ścianka 
wspinaczkowa.

Energia Włocławka to także 
energia, która daje ciepło i jest 
przy tym ekologiczna i zielona. 
Dlatego projekt powstanie przy 
współpracy z Miejskim Przedsię-
biorstwem Energetyki Cieplnej. 
Misją MPEC jest przecież tak-
że edukacja i wyrabianie ekolo-
gicznych nawyków. Te wszystkie 
zadania będą realizowane w Ro-
dzinnym Centrum Wiedzy i Roz-
rywki.

Lokalizacja Energii Włocławka 
nie jest przypadkowa. Po pierw-
sze działka przy Płockiej i Teligi 
jest własnością miasta, co znacz-
nie usprawni kwestie formalne. 
– Zależało mi, by zlokalizować 
Centrum na terenach poprzemy-
słowych i dobrze skomunikowa-

nych – zapewnia Marek Wojt-
kowski, prezydent Włocławka i 
dodaje: - Od początku kadencji 
mieszkańcy Kazimierza Wielkie-
go zwracają uwagę, że ich osiedle 
przez lata było niedoinwestowa-
ne. Projekt Energia Włocławka 
doskonale wpisuje się w ich ocze-
kiwania.  

Zaproponowana dla Energii 
Włocławka koncepcja zagospo-
darowania przestrzeni nie jest 
koncepcją ostateczną. Dzięki 
konsultacjom społecznym włocła-
wianie będą mogli zdecydować o 
konkretnych rozwiązaniach, za-
proponować własne pomysły do 
wykorzystania.  

Rodzinne Centrum Wiedzy i 
Rozrywki powstanie w ciągu 5 
najbliższych lat. Szacowany koszt 
to ok. 40 milionów złotych, przy 
czym miasto liczy na dofinanso-
wanie m.in. z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz innych 
źródeł zewnętrznych. 

Więcej o projekcie na 
energiawloclawka.pl 

W ciągu 5 lat powstanie we Włocławku miejsce, 
którego będą nam zazdrościć inne miasta. 

Z Energią Włocławka w przyszłość
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RADNI RADY MIASTA WŁOCŁAWEK KADENCJI 2018-2023
Katarzyna Zarębska
Koalicja Obywatelska 
(Platforma Obywatelska) 
990 głosów

Piotr Zwoliński
Koalicja Obywatelska 
(Platforma Obywatelska) 
188 głosów

Piotr Kowal
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
515 głosów

Krzysztof Kowalski 
Prawo i Sprawiedliwość 
667 głosów 

Józef Mazierski
Prawo i Sprawiedliwość 
656 głosów

Okręg 
Małe Południe:

Okręg 
Kazimierza Wielkiego i Zawiśle:

Agnieszka Walczak
Koalicja Obywatelska 
(Nowoczesna) 
819 głosów

Joanna Hofman-Kupisz
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
455 głosów

Krzysztof Grządziel
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
878 głosów

Mariola Gawłowska
Prawo i Sprawiedliwość 
654 głosy

Janusz Ziółkowski
Komitet Wyborczy 
Wyborców Włocławianie,
bezpartyjny 340 głosów

Okręg 
Śródmieście:

Ewa Szczepańska 
Koalicja Obywatelska 
(Platforma Obywatelska) 
873 głosy

Daniel Tobjasz 
Koalicja Obywatelska, 
bezpartyjny 
271 głosów

Wanda Muszalik 
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
606 głosów

Dariusz Jaworski
Prawo i Sprawiedliwość 
758 głosów

Andrzej Gołębieski
Prawo i Sprawiedliwość, 
bezpartyjny 367 głosów

Okręg 
Duże Południe i Michelin:

Krystian Łuczak
Koalicja Obywatelska 
(Platforma Obywatelska) 
1104 głosy

Arkadiusz Piasecki
Koalicja Obywatelska 
(Platforma Obywatelska) 
835 głosów

Stanisław Wawrzonkoski
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
561 głosów

Janusz Dębczyński
Prawo i Sprawiedliwość 
1094 głosy

Zbigniew Lewandowski 
Prawo i Sprawiedliwość 
503 głosy

Barbara Moraczewska 
Koalicja Obywatelska 
(Platforma Obywatelska) 
903 głosy

Krzysztof Kukucki
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
1158 głosów

Jarosław Hupało
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
777 głosów

Stanisław Krzemieniewski
Prawo i Sprawiedliwość 
754 głosy

Jacek Buława
Prawo i Sprawiedliwość 
531 głosów 

Okręg 
Zazamcze:
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Tel:	668	284	408

BUDUJ, REMONTUJ - MIESZKAJ PIEKNIE
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www.elbud-wysz.pl

•	ARTYKUŁY	MALARSKO	-	
REMONTOWE
•	WYPOSAŻENIE	
ŁAZIENEK	I	MEBLE	
ŁAZIENKOWE
•	ARMATURA	

HYDRAULICZNA,
	CO.	GAZOWA
•	GRZEJNIKI	
ŁAZIENKOWE	
I	POKOJOWE

•	ZLEWOZMYWAKI
•	ART.	METALOWE	
I	WENTYLACYJNE

•	I	INNE

LICZN
E	PR

OMO
CJE	

PRZY
JDŹ	I

	SPR
AWDŹ	S

AM
pn-pt			8:00-17:00				
sob.					8:00-13:00

ELBUD-WYSZ	
Zbigniew	Wyszyński
ul.	Pogodna	9,	87-800	

Włocławek
tel:	54	236	92	32

NOWOŚĆ!!!	-	GRZEJNIKI	CO.	
HYBRYDOWE	PODTYNKOWE	
SUPER	ENERGOOSZCZĘDNE!

Podgląd:Podgląd:Podgląd:

KUPON

RABATOWY

DO	10%

Panele dla Twojego domu!
Duży	wybór	paneli	podłogowych	już	od	15	zł	za	m2

Podkłady,	listwy	i	inne	akcesoria

Karnisze	metalowe

oraz	panele	z	montażem	gratis!!!
Zapraszamy	ul.	Wiejska	38,	u	zbiegu	Lotniczej	i	Łubnej

oraz	Chełmica	Cukrownia	7E

Dzwoń	608	533	214
Chełmica	Cukrownia	7E NOWOŚCI 2018

RENOWACJA MEBLI TAPICERSKICH

695 731 581
723 972 428

BUDUJ, REMONTUJ - MIESZKAJ PIEKNIE
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PRACOWNIA FIRAN I ZASŁON

AGA-STYL

PRACOWNIA:

UL. GRODZKA 12
87-800 WŁOCŁAWEK
TEL: 502 626 423

PUNKT PRZYJĘĆ:

HURTOWNIA „ŻAKARD”
UL. DZIEWIŃSKA 19 A
87-800 WŁOCŁAWEK
TEL: 661 193 326

KRÓTKIE TERM
INY

NISKIE CENY!

www.firanywloclawek.pl

ul.Jesionowa	1	
tel:54	444	77	80	

ul.Kruszyńska	3	
tel:54	233	64	48	

MEBLE
	BEZ	V

AT!!!	

3	-	14	l
istopad

	2018

HURTOWNIA 
CHEMICZNA

Makowski

P.H.U.P. Jerzy Makowski
ul. Słoneczna 44
87-800 Włocławek
tel./fax 54 234 17 36

* farby
* lakiery
* kleje
* listwy
* styropian, papa
* gazobeton, cegła
* artykuły malarskie
* kasetony styropianowe
* płyty kartonowo-gipsowe

BUDUJ, REMONTUJ - MIESZKAJ PIEKNIE
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BAL	
ANDRZEJKOWY BAL	

SYLWESTROWY	30.11.2018

31.12.2018

110	zł/osoba 450	zł/para

zagra

GOŚCIN IEC
Toruńska 	104A	

87 -800 	Włoc ławek
te l . 	 608 	057 	748
lub 	602 	215 	783

www.gosc in iec .w loc lawek .p l

       „ GRUPA 
SAKSO MUSIC”

Szkolny Skills Challenge to specjalny tor 
sprawnościowy przygotowany przez orga-
nizatorów łączący w sobie wiele dyscyplin 
sportowych, z którymi dzieci mają do czy-
nienia na codzień podczas lekcji wychowa-
nia fizycznego. Minihokej, koszykówka czy 
gimnastyka to tylko jedne z wielu elementów 
z którymi przyszło się zmierzyć dzieciom.  
Jednak było o co walczyć! Najlepsze dziec-
ko, które przykuło uwagę trenerów będzie 
miało okazję powalczyć o wyjazd do Los 
Angeles, by tam wziąć udział w treningu ko-
szykówki z swoim idolem i wspólnie z nim 
zjeść kolację.  Cała inicjatywa trwa już od 6 

lat i od samego początku jej głównym celem 
było oderwanie dzieci od komputerów, wy-
ciągnięcie ich z domu i pokazanie, że sport 
to fajna sprawa.

Wydarzenie to odbyło się dzięki współpra-
cy Fundacji Marcina Gortata, Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz Urzędu Miasta Wło-
cławek. Organizatorzy zgodnie podkreślali, 
że zainteresowanie wręcz przerosło ich ocze-
kiwania i Hala Mistrzów nie byłaby w stanie 
pomieścić wszystkich chętnych na udział w 
turnieju dzieci. Cóż, miejmy nadzieję, że to 
nie ostatnie takie wydarzenie sportowe we 
Włocławku.

Fundacja Marcina Gortata „Mierz wysoko” kolejny już raz w tym roku 
zawitała do włocławskiej Hali Mistrzów.  Mimo iż samego pomysłodaw-
cy nie było na miejscu, to 130 uczniów z włocławskich szkół podsta-
wowych miało okazję wziąć udział w treningu pod okiem specjalistów 
współpracujących z koszykarzem. 

Zajęcia	z	mistrzem	to	jest	to!
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Kredyty 

Zapraszamy codziennie

od 9.00 do 17.00

w soboty od 9.00 do 13.00

• BANKOWE i POZABANKOWE
  - GOTÓWKOWE
  - KONSOLIDACYJNE
• CHWILÓWKI

Włocławek, 
ul. Piekarska 5/7
(lokal przy aptece)
tel. 54 426 92 78
kom. 729 712 007
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Zapraszamy	
do	współpracy	

Już	nadajem
y!

99,4

tel.	608	359	798

radio@kujawy.info

www.kujawy.info
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HURTOWNIA	PŁYT	MEBLOWYCH
• Blaty Kuchenne
• Akcesoria Meblowe
• Cięcie płyt pod wymiar
• Systemy drzwi przesuwnych
• Usługi stolarskie

Włocławek, ul. Wronia 23/25 Budynek L.O.K.
tel./fax: 54 412 16 57, kom. 604 905 589

Okręg nr 3  
gm. miasto Kowal, gm. Kowal, 

gm. Baruchowo

Marek Jaskulski
Wspólnota Samorządowa
957 głosów

Roman Tomaszewski
Wspólnota Samorządowa
607 głosów

Wojciech Rudziński
PSL
473 głosów

Okręg nr 6  
gm. Lubraniec, gm. Izbica Kujawska

Jerzy Pawłowski
Wspólnota Samorządowa
854 głosów

Karol Matusiak
PSL
720 głosów

Grzegorz Śledziński
PSL
717 głosów

Okręg nr 2  
gm. Fabianki, gm. Włocławek

Roman Gołębiewski
PSL
1195 głosów

Tomasz Jezierski
Wspólnota Samorządowa
697 głosów

Barbara Wałęsa 
PSL
563 głosów

Jadwiga Błaszkiewicz
Porozumienie Samorządowe
376 głosów

Okręg nr 5  
miasto i gm. Chodecz, 
gm. Lubień Kujawski

Zygmunt Wierzowiecki
Wspólnota Samorządowa
1079 głosów

Bogdan Domżalski
PSL
796 głosów

Jan Ambrożewicz
PiS
613 głosów

Okręg nr 1  
gm. Brześć Kujawski, gm. Lubanie

Wojciech Zawidzki
Wspólnota Samorządowa
1270 głosów

Mariusz Bladoszewski
PSL
666 głosów

Jacek Jabłoński
Porozumienie Samorządowe
456 głosów

Okręg nr 4  
gm. Choceń, gm. Boniewo

Kazimierz Kaca
Wspólnota Samorządowa
945 głosów

Dawid Dalman
Wspólnota Samorządowa
810 głosów

Anna Kozłowska
PSL
709 głosów

Tak wygląda nowa Rada Powiatu

Ewa Kończyńska
Wspólnota Samorządowa
383 głosów

Włodzimierz Kaczmarek
PiS
537 głosów
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Zakład Medyczny DIAG MED PLUS sp. z o.o. na rynku 
usług medycznych funkcjonuje od roku 1997. Momentem 
przełomowym dla Zakładu był rok 2008. Wówczas powstał 
nowoczesny i doskonale wyposażony obiekt medyczny przy 
ulicy Okrzei 66 we Włocławku. Dysponujemy doświadczo-
ną kadrą specjalistów, a urządzenia medyczne jakie posiada-
my do diagnostyki i leczenia są najwyższej klasy. Naszym 
atutem jest to, że pacjent w jednym miejscu, nie tracąc czasu 
i pieniędzy na kosztowne dojazdy może zostać gruntownie 
zdiagnozowany i leczony. 

Rozumiejąc doskonale, jak ważna w przypadku choroby 
jest szybka i trafna diagnoza umożliwiamy Pacjentom do-
stęp do wysokiej klasy specjalistów, ale również do pełnej i 
nowoczesnej diagnostyki obrazowej. Posiadamy pracownię 
rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego, 
RTG, medycyny nuklearnej oraz pracownię endoskopową. 
Umożliwiamy także pacjentom kompleksową diagnosty-
kę kardiologiczną i okulistyczną za pomocą nowoczesnych 
urządzeń medycznych. W naszym zakładzie pacjenci mogą 
również  wykonać badania, USG, gastroskopię, kolonoskopię 
i bronchoskopię.  

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację na temat 
możliwości wykonania w naszej Palcówce badań diagno-
stycznych.

Sztuka	
trafnej	diagnozy	

Tomografia komputerowa
Angiografia TK
Tomografia komputerowa całego 
kręgosłupa 
Tomografia komputerowa głowy
Tomografia komputerowa głowy - 
przysadka
Tomografia komputerowa 
jamy brzusznej
Tomografia komputerowa klatki piersiowej
Tomografia komputerowa kości
Tomografia komputerowa kręgosłupa 
lędzwiowego
Tomografia komputerowa kręgosłupa 
piersiowego
Tomografia komputerowa kręgosłupa 
szyjnego/tkanek miękkich szyi
Tomografia komputerowa miednicy
Tomografia komputerowa nadgarstka
Tomografia komputerowa oczodołów
Tomografia komputerowa podudzia
Tomografia komputerowa przedramienia
Tomografia komputerowa ramienia
Tomografia komputerowa ręki
Tomografia komputerowa stawów
Tomografia komputerowa stopy
Tomografia komputerowa szyi
Tomografia komputerowa uda
Tomografia komputerowa uszu/piramid
Tomografia komputerowa wieloodcinkowa
Tomografia komputerowa zatok
Kolonoskopia wirtualna TK

Rezonans magnetyczny 
Rezonans magnetyczny całego kręgosłupa 
Rezonans magnetyczny głowy
Angiografia MR głowy
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 
lędzwiowego
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 
piersiowego
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 
szyjnego / tkanek miękkich szyi
Rezonans magnetyczny oczodołów
Rezonans magnetyczny przysadki
Rezonans magnetyczny kolana
Rezonans magnetyczny biodra
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej
Rezonans magnetyczny klatki piersiowej
Rezonans magnetyczny miednicy
Rezonans magnetyczny nadgarstka
Rezonans magnetyczny podudzia
Rezonans magnetyczny przedramienia
Rezonans magnetyczny ramienia
Rezonans magnetyczny ręki
Rezonans magnetyczny stawów
Rezonans magnetyczny stopy 
Rezonans magnetyczny uda
Rezonans magnetyczny zatok
Rezonans magnetyczny barku
Urografia MRI

Badania endoskopowe 
Gastroskopia 
Kolonoskopia 

DIAG	MED		PLUS	sp.	z	o.o.
Ul.	Okrzei	66

87-800	Włocławek
Tel.	(54)	411	11	11
(54)	411	12	22

www.diagmed.net

Podstawowe informacje 
dotyczące zaćmy.

Zaćma -  choroba ta polega na powstawaniu 
plamek lub zmętniałych obszarów w przezro-
czystej soczewce oka, co utrudnia promieniom 
świetlnym przedostanie się do siatkówki, a w 
konsekwencji prowadzi do upośledzenia ostro-
ści wzroku. Im większe zmętnienia soczewki 
oka, tym większe pogorszenie ostrości wzroku. 

Drogi Pacjencie, jeżeli gorzej widzisz:

1.Zapytaj okulistę, czy nie masz zaćmy
2.Nie czekaj z decyzją o zabiegu, aż zaćma 

„dojrzeje”
Zabieg chirurgiczny powinien być przepro-

wadzony jak najwcześniej. Celem leczenia za-
ćmy jest przywrócenie pacjentowi prawidłowe-
go widzenia. Jedyną uznaną i skuteczną metodą 
leczenia zaćmy jest chirurgiczny zabieg usunię-
cia zmętniałej soczewki i zastąpienie jej sztucz-
ną soczewką wewnątrzgałkową. W większości 

przypadków zabieg usunięcia zaćmy jest nie-
skomplikowany. Zwykle trwa 20-30 minut. 
Wykonywany jest zazwyczaj w znieczuleniu 
miejscowym, co pozwala na jego bezbolesny 
przebieg. Większość Pacjentów powraca do 
zwykłej aktywności w ciągu kilku dni. 

Więcej informacji na temat zaćmy można 
uzyskać w naszej Placówce.

Możliwość	wykonania	zabiegu	
usunięcia	zaćmy	prywatnie	!



        Puls Regionu        www.kujawy.infoWybory16 29 października 2018 publikacja płatna

Pełną odpowiedzialność za treść materiałów wyborczych ponoszą komitety wyborcze


