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Klinika ArtDent siê rozwija
Rok dzia³alno�ci i ponad 2 tysi¹ce pacjentów

Rozpoczynali z pewnym
dystansem. Maj¹c fach
w rêku (zdobywaliwie-

dzê i do�wiadczenie pracuj¹c
naAkademiiMedycznejorazw
du¿ym Centrum Medycznym
weWroc³awiu)ostro¿niebada-
li rynek.Zniecierpliwo�ci¹cze-
kali na pierwszych pacjentów,
którzyzklinikiwyszli zadowo-
leni. Przez rok dzia³alno�ci w
Kaliszu, ³¹cz¹c nowoczesne
wyposa¿eniekliniki zdo�wiad-
czeniem personelu, uda³o im
siê zagwarantowaæ pacjentom
us³ugi na wysokim poziomie.
Ugruntowali swoj¹ pozycjê na
kaliskim rynku us³ugmedycz-
nych.Wci¹¿, z powodzeniem,
pozyskuj¹ nowych pacjentów.

Wwachlarzu us³ug
ArtDent �wiadczy us³ugi

dentystyczne w zakresie pe³-
noprofilowej opieki stomatolo-
gicznej dla najm³odszych oraz
doros³ych pacjentów. W y -
ró¿nikiemArtDentu od same-
go pocz¹tku by³o leczenie ka-
na³owe, którewykonaæmo¿na
podczas jednejwizyty zgodnie
z najnowszymi standardami
europejskimi, miêdzy innymi
przyu¿yciumikroskopu iurz¹-
dzeñdo trójwymiarowegowy-
pe³niania kana³ów korzenio-
wych. Lekarze k³ad¹ równie¿
du¿y nacisk na leczenie wad
zgryzowych � ortodoncjê, za-
trudniaj¹c od pocz¹tku swojej
dzia³alno�ci specjalistê w tej
dziedzinie.
� Nasza oferta skierowana

jest do ka¿dego, kto ceni sobie
zdrowie i piêkny u�miech oraz

Wykwalifikowana kadra, nowoczesny sprzêt oraz ponad 2 tysi¹ce pacjentów. Klinika Stomatologii,
Implantologii i Ortodoncji ArtDent, dzia³aj¹ca w Kaliszu przy ul. Piekarskiej, obchodzi swoje pierwsze
urodziny

poszukuje gabinetu o mi³ym
klimacie i fachowej obs³u-
dze � zapraszaj¹ w³a�ciciele
kliniki,Ma³gorzata iArtur
Gatkowscy.
Oczywi�cie, klinika Art-

Dent nie osiada na laurach
stale podnosz¹c swoje kwa-
lifikacje oraz wyposa¿aj¹c
gabinet w coraz to nowe
urz¹dzenia poprawiaj¹ce
komfort pacjenta i jako�æ
�wiadczonych us³ug. W
najbli¿szymczasiepojawi siê
tor wizyjny do mikroskopu,
który umo¿liwi pacjentowi
ogl¹danie zabiegu w trakcie
jego trwaniaorazelektronicz-
ne urz¹dzenie do diagnosty-
ki próchnicy (wporównaniu
do badaniawzrokiemwyka-
zuje3krotnie lepsz¹ skutecz-
no�æ).

Czego jeszcze
dokona³a klinika?
Wci¹gu tego roku, klinika

poza leczeniem anga¿owa³a
siê tak¿e w wydarzenia kul-
turalne Kalisza. ArtDent
wspó³finansowa³ m.in.Festi-
walPianistówJazzowychczy
Dni Miasta Kalisza.

Film i strona
Wszystkich zainteresowa-

nych odsy³amy na stronê
internetow¹www.artdentka-
lisz.pl, gdzie oprócz pe³nej
ofertykaliskiejkliniki,znale�æ
mo¿na tak¿e film ukazuj¹cy
pracê lekarzy oraz niektóre
opiniepacjentówKlinikiSto-
matologii, Implantologii i
OrtodoncjiArtDent. (ab)

Klinika Stomatologii, Implantologii i Ortodoncji ArtDent ul. Piekarska 11-13
tel. 62 501-80-70www.artdentkalisz.pl
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odebra³ z r¹k Grzegorza Po-
niatowskiego � prezesa Za-
rz¹du Banku Spó³dzielczego
ZiemiKaliskiej. � Liczymy, ¿e
wygrana pana Andrzeja przy-
czyni siê do tego, ¿e klienci
regionu kaliskiego bêd¹ gro-
madziæ u nas jeszcze wiêcej
�rodków. �Lokata z nagro-
dami� nale¿y do jednych z
najwy¿ej oprocentowanych
na rynku. Przypomnê, ¿e w tej
edycji oprócz nagrody g³ów-

Uroczysty odbiór nagro-
dy zorganizowano w

¯elazkowie.Tow³a�niewtam-
tejszymOddzialeBankuSpó³-
dzielczego Ziemi Kaliskiej
AndrzejDobrzañski za³o¿y³
szczê�liw¹ lokatê. PanAndrzej
jest rolnikiem iod lat prowadzi
11�hektarowegospodarstwo.
Specjalizuje siêwuprawie traw
nasiennych i buraków. Ponad-
to prowadzi chów opasów
(byków). �Klientem tutejsze-
go banku jestem ju¿ oko³o 30
lat. Promocja �Lokata z na-
grodami� wyda³a mi siê
atrakcyjna g³ównie z racji
wysokiego oprocentowania.
Zamierzamuczestniczyæw ko-
lejnych edycjach �Lokaty z
nagrodami� � mówiAndrzej
Dobrzañski.Kluczyki do czer-
wonego Renault �Twingo�

Andrzej Dobrzañski,
mieszkaniec Tykad³o-
wa (gmina ¯elazków),
sta³ siê szczê�liwym
posiadaczem samo-
chodu Renault �Twin-
go�. Auto stanowi³o
g³ówn¹ nagrodê
ubieg³orocznej edycji
�Lokaty z nagrodami�
organizowanej przez
Spó³dzielcz¹ Grupê
Bankow¹, do której
przynale¿y Bank
Spó³dzielczy Ziemi
Kaliskiej

nej klienci naszego banku
wygrali równie¿ notebook,
dwa rowery i trzy zestawy
�niadaniowe (ekspres do
kawy, toster, czajnik bezprze-
wodowy), a w ubieg³ym roku
klient sta³ siê w³a�cicielem
skutera �mówi Grzegorz Po-
niatowski. Aby uczestniczyæ
w losowaniu nagród, zaintere-
sowani powinni za³o¿yæ w
Banku Spó³dzielczym Ziemi
Kaliskiej lokatê na 3 lub 6

miesiêcy naminimaln¹ kwotê
500 z³. Do13kwietniamo¿na
zak³adaæ lokaty jeszcze na
aktualn¹ edycjê. Dowygrania
w ca³ej SGB jest 650 nagród,
w tym 4 Volkswageny. Nato-
miast od 23 kwietnia rusza
kolejnawiosenna edycja �Lo-
katy z nagrodami�. Nagrod¹
gwarantowanadlaklientówBS
Ziemi Kaliskiej bêdzie auto
markiHyundai i20.

(grz)

Przyjazd do naszegomiastaw³a�nie na studenckie ju-
wenalia zapowiedzia³a woka-
listka, Monika Brodka. �
Bêdzie ona jedn¹ z dwóch
gwiazd, które zapraszamy na
tegoroczne �wiêto Studen-
tów. Monika Brodka za�pie-
wa 11 maja oko³o g. 22.
Rozmowy z zespo³em, który
tak¿e ma wyst¹piæ s¹ wci¹¿
prowadzone, dlatego na ra-
zie jeszcze nie zdradzê szcze-
gó³ów � podaje£ukaszWy-
soczyñski, przewodnicz¹cy
Samorz¹du Studenckiego
UAM Wydzia³u - Pedago-
giczno - Arty-
stycznego w Ka-
liszu.
W programie

juwenaliów � po-
chód studentów,
który zpalanowa-
no 10 maja od g.
13.Na10i11maja
przewidziano
koncerty plene-
rowe. � Za wej-
�ciówkê na im-
prezy pos³u¿y
¿ywno�æ d³ugo-

Brodka za�piewa
na juwenaliach!
Tegoroczne juwenalia
w Kaliszu zapowia-
daj¹ siê wyj¹tkowo.
Wszystko za spraw¹
dwóch du¿ych
gwiazd, które zagraj¹
dla studentów

terminowa, która zostanie
nastêpnie przekazana na
cele charytatywne � dodaje
£ukasz Wysoczyñski.
Kaliskie juwenalia plano-

wane s¹ tym razem przy ul.
Nowy�wiat 28 - 30 - siedziba
UAM W-PA. � Mamy na-
dziejê, ¿e juwenalia w³a�nie
w tym miejscu siê sprawdz¹.
Cieszy fakt, ¿e w ich organi-
zacjê zaanga¿owali siê lu-
dzie pe³ni pomys³ów i zapa³u
do dzia³ania � mówi Kazi-
mierz Ko�cielny, dyrektor
administracyjny W-PA.
A dla spragnionych do-

brych d�wiêków ju¿ teraz
zapowied� najbli¿szej impre-
zy.WKlubie PodMuzami, w
czwartek, 7 marca od g. 20
rozpocznie siê impreza z oka-
zji Dnia Kobiet. Wstêp wol-
ny. Wspó³organizatorem im-
prezy jest Samorz¹d Studenc-
kiUMAW-PAwKaliszu. (ab)
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Od lewej: Andrzej Dobrzañski, Gra¿yna Miko³ajewska, dyr. oddzia³u ¯elazków
oraz Grzegorz Poniatowski, prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Ziemi Kaliskiej

Monika Brodka
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