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EKSTREMALNIE TESTOWANE

NIE WSZYSTKIE POWŁOKI ANTYREFLEKSYJNE SĄ TAKIE SAME. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION JEST 
WYJĄTKOWO ODPORNA NA ZARYSOWANIA. NIE MUSISZ SPRAWDZAĆ JEJ WYTRZYMAŁOŚCI – ZROBILIŚMY TO ZA CIEBIE, 
NIE COFAJĄC SIĘ PRZED NICZYM. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION ZAPEWNIA PERFEKCYJNĄ OCHRONĘ, 

DZIĘKI KTÓREJ TWOI KLIENCI MOGĄ CIESZYĆ SIĘ NIESKOŃCZENIE KRYSTALICZNYM OBRAZEM.

SUPER ODPORNA NA ZARYSOWANIA POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

LOCATION _ :/ SCRATCHTEST-CENTER #1 DATE _ :/ 28-10-2008 : TIME _ :/ 10:30am
4732819_248//3468:6782

STATUSRAPPORT.08WWW.HOYANET.PL

4732819_248//3468:6782

TESTED&APPROVED

SHV_OKO_EkstremTest_LEW.indd   1 2009-07-18   11:37:49



Zapraszamy do: Poznania, Wrocławia, Katowic, Gdańska,
Białegostoku, Łodzi i Lublina

Szczegóły dotyczące dni otwartych (daty i adresy miejsc)

będą podane w wysłanych do Państwa zaproszeniach.

Dni otwarte Essilor

z i już wkrótce…Mr Blue Visioffice

Mr Blue

Visioffice

- zestaw szlifierski najnowszej generacji

– uniwersalne urządzenie wspierające sprzedaż
(szybki i precyzyjny system dokonywania pomiarów, interaktywne
symulacje i animacje, pomoc i doradztwo przy wyborze opraw)
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Promocja!

Tylko teraz  
do 30 września 2009
przy zakupie opraw
Rodenstock prezent 
o wartości nawet do
*2800 zł !

Przy zakupie:
19 opraw – 4 oprawy w prezencie
15 opraw – 3 oprawy w prezencie
12 opraw – 2 oprawy w prezencie
7 opraw – 1 oprawa w prezencie

Przy zakupie powyżej 19 opraw 
dodatkowo 2 prezentery 
do ekspozycji opraw 
w prezencie!

 *Sugerowana wartość detaliczna.

Szczegóły w regulaminie 
promocji dostępnym 
u Przedstawicieli 
Handlowych lub w Biurze 
Obsługi Klienta Rodenstock.

Widzieć lepiej.



Promocja!

Nowe magazynowe 
soczewki Perfalit 1,50 
z wyjątkową powłoką 
Solitaire TopCoat® 
dostępne w 24 h.

Przy jednorazowym 
zakupie 10 sztuk 
wyjątkowa cena !!! 

– Najwyższej jakości 
zintegrowana powłoka 
antystatyczna, hydrofobowa
i oleofobowa

– Niezwykła odporność 
na zarysowania

– Łatwość i wygoda 
czyszczenia

– Oczy są wyraźnie widoczne 
przez okulary

– Rekomendowane do pracy
przy komputerze

22 740 70 05
22 740 70 15
22 740 70 16 
22 740 70 06

Biuro:
Tel.:

Fax:

Rodenstock Polska sp. z o.o.
04-190 Warszawa, 
ul. Jubilerska 8
www.rodenstock.pl

Promocja!

0801 60 97 16
0800 14 64 34

Zamówienia:
Tel.:
Fax:
biura@rodenstock.pl
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W lipcu SZAJNA Laboratorium Optyczne z Gdyni 
odświeżyło szatę graficzną swojego serwisu do 
zamówień internetowych. 

Zamówienia On-line to aplikacja służąca do zamawiania soczewek (magazynowych i recepturowych) dro-
gą elektroniczną z poziomu strony internetowej. Korzyścią dla osób korzystających z tego rozwiązania 
jest z pewnością szybkość składania zleceń, które automatycznie trafiają do systemu informatycznego 
firmy. 

Obsługa serwisu jest bardzo prosta i nie powinna być problemem nawet dla mniej wprawnych użytkowni-
ków Internetu. Wszystkie zlecenia (przed ich zatwierdzeniem) trafiają do Koszyka Zamówień, który umoż-
liwia weryfikację ich poprawności przed przekazaniem ich do realizacji. Każde zamówienie jest następnie 
potwierdzane e-mailem zwrotnym, tak więc mamy pełną kontrolę nad naszymi zleceniami.

Jak zapewniają przedstawiciele firmy Zamówienia On-line są ciągle rozwijane. W najbliższym czasie ser-
wis zostanie rozbudowany o nowe funkcjonalności. Dostęp do serwisu przeznaczony jest wyłącznie dla 
zarejestrowanych Klientów SZAJNA Laboratorium Optyczne. Aby uzyskać login i hasło należy skontakto-
wać się z Działem Sprzedaży lub Marketingu SZAJNA:
 - zamowienia@szajna.com.pl, marketing@szajna.com.pl lub 058 624 77 47.

Informacja Szajna Laboratorium Optyczne

W okresie 06.04. - 31.05.2009 r. firma Transitions Optical Inc. wspólnie z legendarnym 
magazynem National Geographic organizowała wspaniały konkurs fotograficzny.

Właściciele i Pracownicy Zakładów Optycznych oraz ich Klienci zaproszeni byli do umieszczania zdjęć 
przedstawiających osobiste spojrzenie na piękno świata w 3 kategoriach: Natura, Życie w kolorze, Ludzie 
i kultura. 

Ocena nadesłanych zdjęć została dokonana w czerwcu 2009 r. przez słynnego fotografa National Geo-
graphic Steve’a Wintera.

Nagrodą główną (we wszystkich kategoriach) jest 13-dniowa ekspedycja do Bhutanu wspólnie z fotogra-
fem National Geographic (daty: od 9 do 21 października 2009). Pozostałe 3 wspaniałe nagrody: aparat 
cyfrowy (1 w każdej kategorii).

Więcej informacji: www.transitions.com

Zamówienia On-line 
w nowej szacie 
graficznej

Konkurs fotograficzny National Geographic 
2009 zakończony 1 czerwca 2009
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Opatentowana światowa premiera ColorMatic® Contrast 
1,60: fotochromowe oraz podnoszące kontrast soczewki Ro-
denstock w nowych kolorach.

Rodenstock przedstawia prawdziwą światową premierę – in-
nowacyjne soczewki ColorMatic® Contrast 1,60. Nigdy jesz-
cze nie było możliwe wyprodukowanie soczewki fotochromo-

wej ze wstępnym zabarwieniem na materiale z wyższym współczynnikiem załamania. Rodenstock osiągnął 
to w dwóch kolorach: pomarańczowym i unikalnym zielonym dostępnych na soczewkach jednoogniskowych, 
progresywnych i sportowych. Umożliwiają one szybkie i doskonałe dostosowanie do wszystkich warunków 
nasłonecznienia i zapewniają 100% ochronę UV.
W kontakcie z promieniowaniem UV, inteligentny ColorMatic® Contrast dostosowuje się odpowiednio do 
warunków oświetlenia. Subtelne szczegóły są lepiej widoczne poprzez zwiększenie kontrastu w soczewkach. 
Jednocześnie soczewki gwarantują 100% ochrony przed promieniowaniem UV do 400 nm. Niezależnie od 
tego czy w kabriolecie na drogach czy na rowerze na górskich wycieczkach – ColorMatic® Contrast 1,60 
pozwala na relaksujące i wolne od odbić, a więc po prostu lepsze i komfortowe widzenie.
Bazowe zabarwienie soczewki w kolorze zielonym wynosi 50%. Ten kolor posiada efekt działania uspokajają-
cego ponieważ najwyższa czułość oka w warunkach dziennych odpowiada długości fali koloru zielonego. To 
sprawia, że zabarwienie soczewki jest szczególnie przyjemne, gdy np. prowadzimy samochód lub motocykl. 
Przy nasłonecznieniu soczewki automatycznie dobarwiają się od 50% do 85% w przyjemnym szaro-zielonym 
kolorze.
Wstępne 40% zabarwienie w kolorze pomarańczowym powoduje lekką, ale bardzo komfortową absorpcję 
światła. W ten sposób szybko kompensuje zmiany między światłem i cieniem w dowolnym momencie, co 
czyni je bardzo popularnymi przy uprawianiu sportów na otwartej przestrzeni. Przy dużym nasłonecznieniu 
soczewki dobarwiają się automatycznie w ciepłym kolorze brązu do 85%.

Informacja własna Rodenstock

Firma DAPP Ecoservice producent oprogramo-
wania do obsługi salonów optycznych DAPP Op-
tic, jako pierwsza dołączyła do programu pełne 
bazy produktów firm JZO i Hoya. W sumie jest to 
ponad 220 tysięcy produktów. Wkrótce zostanie 
dołączona również baza produktów Essilor Polo-
nia.

Dzięki tym bazom optycy pracujący na programie DAPP Optic mają ułatwione wprowadzanie towarów na 
magazyn oraz szybką sprzedaż za pomocą czytników kodów kreskowych produktów największych produ-
centów szkieł w Polsce.

Informacja własna Ecoservice

DAPP Optic 2.9 – 
ponad 220 tys. 
produktów
owania do obsługi salo-

Inteligentna ochro-
na przed słońcem 
i maksimum kon-
trastu

Fot. Ecoservice
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JZO OPTYK SERWIS

O szczegó³y pytaj 

w JZO Optyk Serwis:

tel. 075 64 14 452 • 075 64 14 453

      075 75 39 452 • 075 75 39 453

fax 075 64 14 460 • 075 75 39 460

opykserwis@jzo.com.pl • www.optykserwis.jzo.com.pl

JZO sp. z o.o., ul. Waryñskiego 12, 58-500 Jelenia Góra • www.jzo.com.pl

Urzàdzenia Smart 
do komputerowego doboru opraw
- profesjonalne urzàdzenia

wspierajàce sprzedaý

Smart Center Diament
NOWOŒÆ 2009

róýnorodne warunki 
finansowania zakupu

gwarantowane

korzyúci

19" ekran dotykowy (prosta, intuicyjna obsùuga;

nie potrzebna myszka ani klawiatura)

15 sekund (szybkoúã wykonania pomiarów)

10 róýnych parametrów (PD, HD, VD, parametry Box, kàt pantoskopowy,

krzywizna oprawy, minimalna úrednica)

3 kamery wysokiej rozdzielczoúci (precyzyjny i szybki pomiar)

1,25 - 2,05 metra (pomiar w naturalnej, stojàcej pozycji zarówno

dzieci, jak i osób wysokich)

nowoczesny design

przesy³anie danych przez sieæ komputerow¹

wsparcie sprzeda¿y soczewek okularowych

(prezentacje, porównania, dobór opraw)
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Na zwykłych soczewkach pojawiają się zarysowania. Nie ma ich na soczewkach Crizal.

• Największa odporność na zarysowania.
Dzięki nowej warstwie SR Booster™, soczewki z powłoką Crizal Forte są tak 
odporne na zarysowania, jak soczewki mineralne z antyrefleksem*.

• Największa odporność na zabrudzenia, łatwość czyszczenia, odpychanie
kurzu, dzięki unikalnym technologiom HSD Process™ oraz i-technology™.

• Nowa, udoskonalona efektywność powłoki antyrefleksyjnej.
Redukcja widocznych odbić światła i intensywności koloru odblasku szczątkowego.

Z Crizalem Forte Twoi klienci dostrzegą wszystkie szczegóły życia.
* Pomiar wykonany przy użyciu testu Bayer’a ISTM. ** Źródło: test sensoryczny, przeprowadzony wśród 100 użytkowników okularów 
w maju 2008r. Ostrość liter oceniana podczas patrzenia przez soczewki zarysowane przy użyciu testu Bayer’a ISTM.  A-B-C: najlepsze, 
z dostępnych na rynku, soczewki konkurencyjne z antyrefleksem. 

Crizal Forte. Wybierz najbardziej zaawansowany produkt na rynku.

Nawet po zarysowaniu Crizal Forte pozostaje najbardziej 
przejrzystą soczewką.**

CRIZAL FORTE

SOCZEWKA A

SOCZEWKA B

SOCZEWKA C

Ostrość widzenia rysunku
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Zaawansowany projekt indywidualnych soczewek progresywnych SEIKO NEO 1.74, łączący 
wewnętrzną progresję i zmienne strefy asferyczne, został nagrodzony Złotym Medalem Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich OPTYKA 2008.
Na tych targach Złotym Medalem nagrodzone zostały również podwójnie asferyczne soczewki 
jednoogniskowe SEIKO ĄZ 1.74.
SEIKO jako jedyna firma otrzymała dwa Złote Medale MTP OPTYKA 2008 za soczewki okularowe.

Typ A
przeznaczone głównie do odległości dalekich
Idealne dla:
- osób dużo podróżujących samochodem
- osoby pracujące na zewnątrz (np. geodeci)

Typ B
uniwersalne
Idealne dla:
- osób potrzebujących najbardziej komfortowych  
 soczewek progresywnych we wszystkich   
 strefach widzenia
- osób wymagających specjalnych rozwiązań  
 progresywnych (np. osoby jednooczne) 

Typ C
przeznaczone głównie do odległości bliskich
Idealne dla:
- osób czytających dużo dokumentów 
 (np. menadżerowie, księgowi, prawnicy)
- osób pracujących dużo przy komputerze 
 (np. architekci, informatycy)

Indywidualne soczewki progresywne SEIKO NEO
Dostosowane do ka˝dej sytuacji

312009/4
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Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele handlowi:

Paweł Wrocławski: 0505 197 224 (region północno-wschodni)

Albert Niechciał: 0505 197 226 (region południowo-wschodni)

Krzysztof Tylka: 0505 197 228 (region południowo-zachodni)

Oferta ważna do 30.11.2009 r.

•

•

•

•

•

Automat szlifierski 3D

Rowkowanie

Załamywanie krawędzi

Tarcza polerska

Obróbka poliwęglanu

Już teraz możesz cieszyć się

nowym zestawem szlifierskim

DELTA GC

Wystarczy, że będziesz kupować soczewki okularowe Essilor

za 6 000 zł miesięcznie.
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 Kurs komunikacji
W maju br. Cech Optyków w Warszawie przepro-

wadził dwustopniowy kurs komunikacji z klientem, uwzględ-
niający specyfikę funkcjonowania zakładów optycznych.     
W szkoleniach prowadzonych przez p. Szymona Grygierczy-
ka uczestniczyło łącznie 32 osoby. Zajęcia na kursie doty-
czyły zagadnień z zakresu psychologii sprzedaży, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kolejnych faz rozmowy z klientem, 
analizie jego potrzeb oraz umiejętności ich zaspokajania. fot. Cech Optyków w Warszawie
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 Kursy Refrakcji
Cech Optyków w Warszawie od 2003 roku organizuje kursy refrakcji dające możliwość zdobycia i posze-

rzenia wiedzy z zakresu refrakcji. Są to kursy doskonalenia zawodowego prowadzone pod patronatem Krajowej 

Rzemieślniczej Izby Optycznej.  Zajęcia na kursie I stopnia, to cykl sześciu sześciogodzinnych wykładów obejmują-

cych wiadomości teoretyczne jak również zajęcia praktyczne z zakresu podstaw refrakcji /łącznie 36 godzin/. Kurs 

drugiego stopnia stanowi uzupełnienie zagadnień z zakresu refrakcji, z uwzględnieniem ćwiczeń ortooptycznych 

oraz wiadomości dotyczących doboru soczewek kontaktowych - łącznie 25 godzin. Ćwiczenia praktyczne odbywają 

się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kursach, obejmujące 

wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez  lek. med. Andrzeja Styszyńskiego,           

w soboty lub w niedziele w zależności od grupy, raz w miesiącu w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie. 

 W związku z dużym zainteresowaniem optyków pogłębianiem wiedzy z zakresu badania refrakcji, dotych-

czasowa oferta szkoleniowa obejmująca kursy pierwszego i drugiego stopnia została rozszerzona o szkolenie trzecie-

go stopnia zawierające głównie ćwiczenia praktyczne, realizowane w małych grupach, z możliwością indywidualnych 

konsultacji z wykładowcą lek. med., mgr fizyki Andrzejem Styszyńskim. Celem kursu, stanowiącego łącznie 21 go-

dzin, są ćwiczenia praktyczne z zakresu badania refrakcji oraz sposoby postępowania z zastosowaniem procedur op-

tometrycznych. Organizowane przez Cech kursy cieszą się w dalszym ciągu dużym powodzeniem, dzięki stworzeniu 

gabinetu optometrycznego dającego możliwość przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu refrakcji. Zapraszamy na kolej-

ne edycje kursów rozpoczynające się we wrześniu. Poniżej prezentujemy program kursów refrakcji I, II i III stopnia.

Program kursu refrakcji 
- I stopnia

1. Podstawy optyki geometrycznej.
2. Układ wzrokowy.
3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt  
    bliski, refrakcja, amplituda akomodacji).
4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
8. Subiektywne (podmiotowe) metody okre-
    ślania refrakcji:
    - metoda Dondersa,
    - test czerwono-zielony
    - określenie astygmatyzmu z użyciem figu-

ry promienistej,
    - określenie astygmatyzmu za pomocą 

skrzyżowanego cylindra.

9. Obiektywne (przedmiotowe) metody okre-
    ślania refrakcji:
    - skiaskopia,
    - oftalmometr,
    - refraktometr,
    - autorefraktometr.
10. Badanie i korekcje prezbiopii.
11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne      
      działanie soczewek sferycznych.
12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia,  
       zez towarzyszący, zez porażenny).
13. Zależność między akomodacją a konwer-
       gencją.
14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowied-
   niej korekcji obuocznej za pomocą foropteru. 
15. Badanie refrakcji osób słabo widzących.
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PROGRAM KURSÓW REFRAKCJI
Cech Optyków w Warszawie zaprasza na kursy refrakcji I, II i III-go stopnia
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Program kursu refrakcji 
- II stopnia

I. Metody badania wad refrakcji
A. Metody subiektywne 
   - metoda Dondersa,
   - pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra  

skrzyżowanego,
   - badanie refrakcji za pomocą foropteru.
B. Metody obiektywne
    - skiaskopia,
    - refraktometr Hartingera,
    - utorefraktometr.
C. Korekcja starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego
1. Fizjologia widzenia obuocznego.
2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
3. Metody badania widzenia obuocznego.
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy  
    akomodacją  i konwergencją.
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń 
    widzenia obuocznego.
III. Korekcja wad wzroku soczewkami kon-
       taktowymi
1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budo-
    wa, materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór so-
    czewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek 
    kontaktowych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących 
    soczewki kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem socze-
    wek kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczy-
    ny zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu 
    wzrokowego utrudniające dobór korekcji  
    okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne 
    dla słabo widzących.

Program kursu refrakcji 
- III stopnia

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-
    nej korekcji wzroku:
     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
     b/ metody obiektywne /przedmiotowe/.
2. Metody badania i korekcji zaburzeń wi-
    dzenia obuocznego:
     a/ usprawnienie akomodacji i konwer-
    gencji.
3. Badanie i korekcja do bliży.
4. Wyposażenie gabinetu optometrycznego:
      a/ omówienie testów /m.in. w rzutniku/
5. Badanie refrakcji i korekcja osób słabo 
    widzących:
      a/ pomoce wzrokowe.
6. Optyk a choroby oczu, współpraca pomię-
    dzy optykiem a okulistą.
7. Korekcja przy pomocy soczewek kontak-
    towych:
      a/ soczewki miękkie,
      b/ soczewki twarde,
      c/ soczewki diagnostyczne.

Informacja własna 

Cech Optyków w Warszawie

Pełna informacja  wraz z pro-
gramami kursów I , II i III  
stopnia dostępna jest również 
na stronie internetowej Cechu 
- www.cechoptykwar.pl 

Zgłoszenia przyjmuje telefo-
nicznie lub pocztą elektroniczną  
Biuro Cechu - tel. 22/635 78 67, 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-13:00 e-mail: 
cech.optyk@interia.pl 
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V OGÓLNOPOSKI TUR-
NIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI 
SIATKOWEJ OPTYKÓW 
W GDAŃSKU

W dniu 6 czerwca 2009 r. w Gdańsku Jelit-
kowie został rozegrany V Ogólnopolski Tur-
niej Plażowej Piłki Siatkowej Optyków. 

Do Turnieju przystąpiło 10 dwuosobowych 
drużyn z całej Polski. Gościem honorowym 
Turnieju był Starszy Warszawskiego Ce-
chu Optyków Pan Jerzy Wysocki. Pogoda 
dopisała i nie zabrakło również widzów. 
Rozgrywki przebiegały w dobrej atmosfe-
rze i bez zakłóceń. Zwycięzcami V Ogólno-
polskiego Turnieju zostały dwie drużyny ze 
Stargardu Gdańskiego zajmując dwa pierw-
sze miejsca. 

SPORT

PROGRAM

25.09.2009  Piątek 
– Dotarcie Uczestników do Jakuszyc (noclegi       
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich – ogra-
niczona ilość miejsc, oraz w Harrachowie około                  
3 km od miejsca zawodów) 
18.00 – 20.00  - pobieranie nr startowych i map, 
komunikaty, omówienie trasy

26.09.2009 Sobota
8.00 – 10.30  - pobieranie nr startowych i map, 
komunikaty, omówienie trasy, odprawa;
11.00 – start zawodników – dystans 10 km
12.30 – start zawodników – dystans 20 km
14.30 – zamknięcie tras
17.00 – ogłoszenie wyników, 

ceremonia dekoracji
18.00 – uroczysta kolacja

I OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI OPTYKÓW 
W KOLARSTWIE GÓRSKIM JAKUSZYCE 2009

Miło nam, że w drużynie która zajęła drugie 
miejsce znalazł się nasz członek Pan Sławo-
mir Stolc, optyk ze Starogardu Gdańskiego. 

Zwycięzcy otrzymali puchary i złote, srebrne 
oraz brązowe medale a wszyscy uczestnicy 
Turnieju medale pamiątkowe. Turniej w opi-
nii wielu optyków to dobra okazja na inte-
grację i odpoczynek.

Inf. Józef Chudzik

Koszty: wpisowe – 20 zł od uczestnika. 
Nocleg ze śniadaniem w Ośrodku Przyg. 
Olimp. w Jakuszycach - 65 zł od osoby. 
Uczestnictwo w uroczystej kolacji z muzyką 
na żywo dla uczestników zawodów gratis, 
osoby towarzyszące opłata 70 zł. os.

Ze względów organizacyjnych prosimy         
o zgłaszanie uczestnictwa do 12.09.2009

Kontakt i zgłaszanie uczestników
Tel: 071 399 93 88, 691 643 826
Fax 071 399 93 55
e-mail: amkrog@neostrada.pl
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Organizatorzy: Trio Wrocław 
i Dolnośląski Cech Optyków
Sponsor główny: Hoya Lens Poland
Patronat: KRIO – wyścig główny 
o puchar prezesa KRIO
Termin: 26.09.2009 Sobota
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ŚWIĘTO HIERONIMA

II KARNAWAŁOWY BAL
OPTYKÓW

KOMUNIKATY
WYDARZENIA

Na Uniwersytecie Medycznym im. Karo-
la Marcinkowskiego w Poznaniu do 11-go 
września br. trwa postępowanie kwalifika-
cyjne dla kandydatów na optometrystów.
 Zajęcia w ramach VII edycji dwu-
letniego Studium Podyplomowego Opto-
metrii rozpoczną się w październiku 2009 r. 
Więcej szczegółów można uzyskać w sekre-
tariacie Katedry Optometrii i Biologii Ukła-
du Wzrokowego tel. 0-61 8547362 lub na 
www.optometria.ump.edu.pl

Mamy wielką przyjemność, już dziś zapro-
sić Państwa, na organizowany przez Cech 
Optyków w Warszawie, w dniu 16 stycznia 
2010 r. - II Karnawałowy Bal Optyków, do 
Klubu Galop w Zielonce.
 Zorganizowana po raz pierwszy, 
w lutym br. impreza zebrała wiele po-
chlebnych opinii, co było dla nas sygnałem 
do rozpoczęcia działań zmierzających do 
przeprowadzenie kolejnego balu. Tak jak 
poprzednio, gwarantujemy szampańską 
zabawę z licznymi atrakcjami i konkursami. 
Całość poprowadzi wodzirej, a do tańca za-
gra Państwu profesjonalny zespół. 
 Chcielibyśmy, aby jedną z atrak-
cji balu był występ gwiazdy. Naszą ambi-
cją jest zorganizowanie udanej imprezy, na 
wysokim poziomie. Przypominamy, że bal 
ma otwartą formułę, dlatego serdecznie 
zapraszamy również Państwa znajomych               
i przyjaciół. Wstępny koszt uczestnictwa 
dla jednej osoby to 250 zł. 
 Zgłoszenia przyjmuje Biuro Cechu 
w godz. 9:00-13:00, tel./fax. 22/635 78 67 
22, e-mail: cech.optyk@interia.pl
 

Małopolski Cech Optyków serdecznie zaprasza 
wszystkich chętnych do wspólnej zabawy w gro-
nie 120 osób z branży optycznej.

Plan obchodów Św. Hieronima
11 – 13.09.2009 r.

Ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy „CIENIA-
WA”, 33-333 Cieniawa 267, tel. (0-12) 445-32-
32, e-mail: biuro@cieniawa.pl

11.09.2009 r.
09.00  wyjazd z Krakowa do Cieniawy
13.00 – 15.00 zakwaterowanie w ośrodku
15.00 – 16.00 ciepły posiłek
16.10  wyjazd do Kąśnej na koncert do  
  Dworku Paderewskiego
17.00 – 18.00 koncert fortepianowy
19.15  Msza Św. w kościele w Cieniawie
20.00  powrót do hotelu
20.30  biesiada, grillowanie przy muzyce 

12.09.2009 r.
08.00 – 10.00 śniadanie
10.30 – 13.30 pobyt w skansenie pszczelarskim 
  w „Stróżach”
  zwiedzanie skansenu, degustacja  
  miodu, zakupy produktów
  pszczelich
14.00  powrót do ośrodka
14.00 – 15.00 obiad w Cieniawie
15.00 – 18.00 zwiedzanie wystawy optycznej
19.00  uroczysta kolacja i licytacja na  
  cele charytatywne

13.09.2009 r.
8.00 – 10.00 śniadanie do 12.00 
12.30  odjazd autokaru do Krakowa

Cena imprezy: 250 zł/os  +  45 zł/nocleg - doba

 
Więcej informacji Małopolski Cech Optyków       
w Krakowie; tel. (012) 430-03-88; tel./fax. (012) 
421-90-77; www.coit.com.pl/mco

OPTOMETRIA
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Zapraszamy do: Poznania, Wrocławia, Katowic, Gdańska,
Białegostoku, Łodzi i Lublina

Szczegóły dotyczące dni otwartych (daty i adresy miejsc)

będą podane w wysłanych do Państwa zaproszeniach.

Dni otwarte Essilor

z i już wkrótce…Mr Blue Visioffice

Mr Blue

Visioffice

- zestaw szlifierski najnowszej generacji

– uniwersalne urządzenie wspierające sprzedaż
(szybki i precyzyjny system dokonywania pomiarów, interaktywne
symulacje i animacje, pomoc i doradztwo przy wyborze opraw)
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EKSTREMALNIE TESTOWANE

NIE WSZYSTKIE POWŁOKI ANTYREFLEKSYJNE SĄ TAKIE SAME. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION JEST 
WYJĄTKOWO ODPORNA NA ZARYSOWANIA. NIE MUSISZ SPRAWDZAĆ JEJ WYTRZYMAŁOŚCI – ZROBILIŚMY TO ZA CIEBIE, 
NIE COFAJĄC SIĘ PRZED NICZYM. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION ZAPEWNIA PERFEKCYJNĄ OCHRONĘ, 

DZIĘKI KTÓREJ TWOI KLIENCI MOGĄ CIESZYĆ SIĘ NIESKOŃCZENIE KRYSTALICZNYM OBRAZEM.

SUPER ODPORNA NA ZARYSOWANIA POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

LOCATION _ :/ SCRATCHTEST-CENTER #1 DATE _ :/ 28-10-2008 : TIME _ :/ 10:30am
4732819_248//3468:6782

STATUSRAPPORT.08WWW.HOYANET.PL

4732819_248//3468:6782

TESTED&APPROVED

SHV_OKO_EkstremTest_LEW.indd   1 2009-07-18   11:37:49
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