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eztroska polityka finansowa PO fatalnie odbije siê na
zasobnoœci naszych portfeli – alarmuje Rzeczpospolita.
Chodzi o ograniczenie deficytu bud¿etowego z 8 do 3 proc.
PKB. Gazeta wyliczy³a, ¿e ciêcia wydatków bud¿etowych,
ograniczenia, zamro¿enie progów podatkowych i podwy¿ki
podatków z tego tytu³u bêd¹ kosztowaæ statystycznego Polaka
ok. 3 tys. z³otych rocznie. Nie mówi¹c o znacznym os³abieniu
wzrostu PKB – nieuchronnej konsekwencji mniejszego popytu.

Szukaj¹ lokalu

J

ak siê okazuje, trójka znajomych kaliszan, chc¹c wzbogaciæ ofertê miasta o kolejne
kulturalne imprezy, na swojej
drodze napotyka przeciwnoœci. – Kaliszanie narzekaj¹,
¿e w mieœcie nic siê nie dzieje.
Chcielibyœmy organizowaæ tu
koncerty. Mamy ciekawe
pomys³y, posiadamy tak¿e
czêœæ funduszy na ten cel.
Najwiêkszy problem jest jednak z uzyskaniem lokalu –
mówijednazczytelniczek,która
wraz ze znajomymi chce „rozruszaæ” miasto. – Szukamy

jakiegoœ miejsca pod wynajem. Rozmawialiœmy m.in. w
MZBM-ie i nie ma raczej
szans na wynajem jakiegoœ
lokalu. Wystarczy nam choæby piwnica.
Spraw¹ postanowiliœmy zainteresowaæ Marzenê Œcis³¹,
naczelnik Wydzia³u Kultury i
Sztuki Sportu i Turystyki UM
w Kaliszu. – Miasto mo¿e pomóc, ale musimy wiedzieæ co
to za projekt. Proponujê, by
skierowaæ informacje o przedsiêwziêciu do naszego wydzia³u. Nie mo¿emy jednak
podejmowaæ decyzji w ciemno. Musimy poznaæ projekt, a
wówczas w miarê mo¿liwoœci postaramy siê wspomóc
inicjatywê, niezale¿nie od
tego, czy bêdzie to impreza
cykliczna czy jednorazowa.
Trzymamy zatem za s³owo.
(ab)
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Chc¹ stworzyæ w
naszym mieœcie
miejsce, w którym
odbywa³yby siê koncerty. Maj¹ fundusze,
pomys³y i... problem
ze znalezieniem lokalu

¯ycie Kalisza nr 14

www.zyciekalisza.pl

Z nieodp³atnych
badañ serca bêdzie
mo¿na skorzystaæ w
ramach 25. Edycji
Wielkopolskiej Projektu Zadbaj o swoje
serce! Badania
zaplanowano w
naszym mieœcie na
niedzielê 10 kwietnia

Zadbaj o swoje serce

A

kcja bezp³atnych badañ
serca trwaæ bêdzie w
Galerii Kalisz - Carrefour przy
ul. Poznañskiej od g. 10 do 18.
Jak informuj¹ organizatorzy,
akcje s¹ przeprowadzane w
najczêœciej odwiedzanych
punktach miasta, czyli du¿ych hipermarketach i centrach handlowych. Wybór
miejsc, w których odbêd¹ siê
bezp³atne badania, podyktowany jest przede wszystkim
powszechn¹ dostêpnoœci¹
dla odwiedzaj¹cych oraz
mo¿liwoœci¹ szerszego dotarcia do zainteresowanych.
G³ównym celem tej akcji jest
u³atwienie dostêpu do lekarzy oraz profilaktyka kardiologiczno-dietetyczna w zakresie wykonywania badañ EKG,
badañ cholesterolu, obliczania wskaŸnika BMI, pomiaru
ciœnienia têtniczego. Specjaliœci wska¿¹ ponadto w³aœciw¹ dietê, poinformuj¹ w
jaki sposób mo¿na zapobie-

Wiosenne
Dental Spa
Czy relaks w gabinecie dentystycznym
jest mo¿liwy? Okazuje siê, ¿e tak. Na
zabiegi w ramach
Dental Spa zaprasza
Klinika Stomatologii,
Implantologii i Ortodoncji Artdent przy ul.
Piekarskiej 11 - 13

N

ajdoskonalsze efekty w
postaci zdrowego, silnego uzêbienia i piêknego œnie¿nobia³ego uœmiechu pomaga osi¹gn¹æ prawid³owo stosowana profilaktyka. – Dla

gaæ nadciœnieniu têtniczemu
i nadwadze. Podczas akcji
pacjenci mog¹ tak¿e skorzystaæ z diagnozy czynników
ryzyka zachorowania na chorobê niedokrwienn¹ serca oraz
zawa³u miêœnia sercowego.
Niezwykle wa¿ne jest, by
uœwiadomiæ spo³eczeñstwu,

¿e niezbêdne s¹ regularne
badania, ale i wysi³ek fizyczny.
Akcje organizowane s¹
przez Telemedycynê Polska
S.A. od 2006 r. Obecny projekt – Zadbaj o swoje serce!
– jest najwiêkszym projektem
bezp³atnych badañ serca w

Polsce. Wielkopolska edycja
oprócz Kalisza obejmuje tak¿e Poznañ, Grudzi¹dz i Bydgoszcz. £¹cznie akcja obejmie szeœæ województw.
Szczegó³owe informacje na
temat akcji znaleŸæ mo¿na na
stronie internetowej www.zadbajoswojeserce.pl.
(ab)

wielu osób piêkny uœmiech
jest marzeniem. Dlatego zapraszamy do naszego Dental Spa, w którym pomo¿emy
sprawiæ, by zêby na wiosnê
prezentowa³y siê naprawdê
piêknie – mówi Artur Gatkowski, wspó³w³aœciciel kaliskiej Kliniki Stomatologii,
Implantologii i Ortodoncji
Artdent.
Samym leczeniem nie mo¿na zahamowaæ rozwoju chorób jamy ustnej, dlatego niezbêdne jest w³aœnie wielop³aszczyznowe dzia³anie:
edukacja, utrwalanie dobrych nawyków higienicznych, regularne wizyty kontrolne oraz systematycznie
wykonywane zabiegi scalingu (usuwanie kamienia na-

zêbnego), piaskowania i fluoryzacji. Dziêki nowoczesnym technikom przy okazji
wykonania tych zabiegów
mo¿na siê zrelaksowaæ, rozkoszuj¹c siê w ustach miêtowym smakiem pianek do fluoryzacji czy p³ynnym szkliwem smakuj¹cym jak owoce
lub ... czekolada. Piasek do
piaskowania równie¿ mo¿e
smakowaæ owocowo. Artdent proponuje tak¿e wybielanie zêbów zarówno metod¹

gabinetow¹ – lamp¹, jak i
metod¹ nak³adkow¹, domow¹. Zabiegi profilaktyczne s¹ punktem wyjœcia do
dalszego leczenia. Dziêki realizowanym w klinice programom osi¹gn¹æ mo¿na
znacz¹ redukcjê próchnicy i
chorób przyzêbia, a przy okazji odprê¿yæ siê. Warto to
sprawdziæ, tym bardziej, ¿e
na klientów wraz z nadejœciem wiosny czekaj¹ du¿e
promocje!
(ab)
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