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Podczas dializ dostępne napoje oraz przekąska;
Wygodne łóżka, Wi-Fi i smart TV podczas dializ; 
Rezerwacji transferu z/na lotnisko; 
Możliwość wypożyczenia auta;
Informacja Turystyczna po polsku. 

Trzy różne formuły noclegowe: - apartamenty,
- rezydencje, - hotele;
Noclegi dostępne w TRZECH NADMORSKICH
MIE�SCO�O�CIACH  na  Sycylii:
Trapani, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo;

�rak znajomo�ci języka włoskiego to nie przeszkoda -
od pierwszego telefonu, po rezerwację, a także podczas
dializ, pomoże Państwu nasz polskojęzyczny personel.

sztuczne  nerki Fresenius 5008;
najnowsze techniki dializacyjne:

wykwalifikowany personel medyczny.
                                          - HD high-flux, HDF online;  

1 MIESIĄC

€ 0,00*ceny od:
dla pacjenta i jego 1 os. towarzysz.

Nocleg

DialIzy - bezpłatne
z kartą EKUZ

Zwrot kosztów przelotu
100 €*

€ 140,00*ceny od:

2 TYGODNIE

dla pacjenta i jego 1 os. towarzysz.

Zwrot kosztów przelotu
50 €*

Nocleg

Dializy - bezpłatne 
z kartą EKUZ
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Stacja Dializ Mucaria

Przedstawiciel w Polsce

Wywiady DIALIZY MUCARIA ze swoimi gośćmi

Pani Zdzisława Ciechanowicz, Wrocław

DM: Czym są dla Pani Dializy Wakacyjne?
Z.C.: Dla mnie to wybawienie. Wiedziałam, że można 
wyjechać na dializy wakacyjne w Polsce, ale kiedy okazało 
się, że można również wyjechać za granicę, na Sycylię, to 
bardzo się ucieszyłam. Byłam wniebowzięta! 

Czy miała Pani jakieś obawy?
Przede wszystkim bałam się bariery językowej. Myślałam, 
że na stacji dializ mówi się wyłącznie w języku obcym, 
więc poprosiłam córkę, by dowiedziała się o możliwości 
wyjazdu. Pamiętam, że byłyśmy bardzo zaskoczone, kiedy po 
drugiej stronie telefonu odezwał się po polsku pan Przemek. 
Uzyskaliśmy informację o programie dializy oraz pomoc 
przy wyszukaniu biletów lotniczych. Bałam się, że sobie nie 
poradzę, jak się okazało - zupełnie niepotrzebnie. 

A dzisiaj? Czy są jakieś obawy?
Dziś nie boję się wyjazdów. Dializa nie jest przeszkodą! 
Jak najbardziej można zorganizować wyjazd będąc 
dializowanym. Wielokrotnie korzystałam z dializ wakacyjnych 
w Polsce, m.in. w Kołobrzegu, a na Sycylii byłam już 5 razy. 
Mój ostatni pobyt spędziłam w dwóch miejscowościach – 
Trapani i Castellammare del Golfo. 

Co sprawiło, że podjęła Pani decyzję o wyjeździe?
Cieplutki klimat, piękno Sycylii, wiele ciekawych miejsc...  
Sprawdziłam również opinie o takich wakacjach i nie było 
nikogo, kto by nie zachwalał tych wyjazdów na Sycylię. 

A jak na urlopie radzi sobie Pani z językiem 
włoskim? 
Korzystam z tłumacza w telefonie i jeśli coś potrzebuję, 
mogę zawsze sobie przetłumaczyć. Zapisuję wtedy wszystko 
na karteczce i mogę ją zawsze pokazać lub po prostu 
komunikujemy się na migi. Wszystko udaje się załatwić. 

Jakiej rady udzieliłaby Pani innym pacjentom by 
najlepiej się przygotować się do takiego wyjazdu? 
Ważne by pamiętać o odpowiednim zapasie leków na cały 
okres naszego pobytu zagranicą.  Należy sobie również 

zabezpieczyć pewną kwotę na wyżywienie, ale Sycylia nie 
jest droga. Świetną sprawą jest apartament z aneksem 
kuchennym, dzięki któremu można samemu sobie gotować. 
To pozwala też zakosztować produktów włoskich, które 
są wprost przepyszne i pachnące, a u nas w Polsce nie 
smakują tak samo. 

Jak w kilku słowach opisała by Pani Sycylię?
Po prostu bajka! Sycylia jest bajeczna, ciepła... Morze 
przepiękne, roślinność kwitnąca... (po chwili pani Zdzisia 
dodaje) - aż teraz na wspomnienie ciarki mnie przechodzą. 
Miło wspominam też wycieczki, które były rewelacyjne. 
Pamiętam wciąż wspaniałe krajobrazy, przepyszne jedzenie, 
miłych ludzi...

Gdyby mogła się Pani teraz teleportować na 
Sycylię, gdzie chciałaby się Pani znaleźć?
Z.C.: Na pierwszym miejscu – w San Vito lo Capo, a na 
drugim – w Castellammare Del Golfo. Uwielbiam takie piękne, 
spokojne i ciche miejsca. 

Pani Zdzisia w  ukochanym San Vito Lo Capo
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Aż wreszcie - co chciałaby Pani przekazać innym 
pacjentom dializowanym?
Trzeba odwagi na pierwszy taki wyjazd, ale za to łatwo 
zakochać się w Sycylii. Chciałabym zachęcić innych 
pacjentów, aby nie bali się języka czy finansów. Poradzą 
sobie. Można na taki wyjazd wyjechać z osobą towarzyszącą, 
z kimś kto nam jest bliski, kto nam pomoże, a zmiana klimatu 
jest bardzo pozytywna. 

Ze słonecznej Sycylii dzwonimy do Polski. Pragniemy przeprowadzić nietypowe rozmowy. Kontaktujemy się z dializowanymi 
pacjentami, którzy skorzystali z dializ gościnnych w ramach programu „Dializy Wakacyjne” przy naszej Stacji Mucaria. 
Wywiady, które przeprowadziliśmy były całkowicie spontaniczne. Nikt nie spodziewał się od nas telefonu. W tych 
rozmowach, z perspektywy kilku miesięcy czy nawet roku, które minęły od wspólnego spotkania, chcielibyśmy dowiedzieć 
się o wrażeniach pacjentów przebywających w naszej Stacji. Intencją wywiadów było również zapytanie,  jakich rad 
udzieliliby uczestnicy programu wszystkim tym, którzy planują skorzystać z Dializ Wakacyjnych na Sycylii? 
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Pan Artur Grabowski, Olkusz

DM: Czym dla Pana są Dializy Wakacyjne?
A.G.: Dla mnie to swojego rodzaju odskocznia, radość. 
Dializy Wakacyjne pozwalają się odprężyć i oderwać od 
codzienności.

Jaka była Pana pierwsza myśl, kiedy dowiedział 
się Pan o naszych ofertach i o Dializach Mucaria? 
Pamiętam, że pomyślałem: – To jest niemożliwe! Nie 
wierzyłem, że uda mi się jeszcze gdzieś daleko pojechać, 
polecieć samolotem... Kiedyś dużo podróżowałem. 

Co sprawiło, że podjął Pan decyzję o wyjeździe?
Do wyjazdu przekonała mnie moja koleżanka ze stacji 
dializ, która dzisiaj jest już po przeszczepie. Otrzymanie 
informacji z pierwszej ręki, od kogoś kto już tam był – to 
mnie przekonało.

Jakie mogą mieć obawy przed wyjazdem 
dializowani? 
Myślę, że wielu z nas obawia się zmiany. Dializowani 
nie mają nawyku wyjeżdżać i przyzwyczajeni są do 
swojego miejsca zamieszkania i swojej stacji dializ. Przez 
to zamykają się na nowe doświadczenia i nowych ludzi. 
Obawiają się także, że nie poradzą sobie w nowej stacji, 
gdzie nie ma ich doktora, oddziałowej, pielęgniarek,  
a także, że może być problem z dostępnością dializ. 

Jak przygotować się do takiego wyjazdu? 
Po wstępnej rezerwacji pobytu należy złożyć wniosek 
o kartę EKUZ, poprosić swojego lekarza prowadzącego 
o przygotowanie dokumentacji medycznej i nastawić się  
pozytywnie. I to tylko tyle! Wszystko się uda. To naprawdę 
nie jest takie trudne.

Z naszych dializ wakacyjnych korzystał Pan już 
kilkukrotnie. Czy moglibyśmy poprosić, by w kilku 
słowach opisać naszą stację dializ?
 Wasza stacja dializ jest elegancka i oferuje wysokiej klasy 
sprzęt. Obsługa jest bardzo profesjonalna, a personel 
przyjazny i pomocny.  

Dziękujemy za miłe słowa! A z czym kojarzy się 
Panu Sycylia?
Słońce. Dzikie plaże. Uśmiechnięci mieszkańcy. 
Gdzie chciałby się Pan znaleźć, zakładając że 
możliwe by było teleportować się teraz z chłodnej 
Polski na Sycylię?
Erice. To magiczne miejsce, a widoki są przepiękne. 
Co chciałby Pan powiedzieć innym pacjentom?
A.G.: Jeśli tylko zdrowie na to pozwala i mają chęć 
do przeżycia czegoś nowego, to należy skorzystać ze 
sposobności wyjazdu bez jakiegokolwiek wahania. Nie  
trzeba się więcej zastanawiać. Wszyscy pacjenci, których 
poznałem podczas wakacji, byli bardzo zadowoleni z tych 
wyjazdów. Dowodem na to jest, że chętnie wracają 
i ponownie korzystają z wakacyjnych dializ na Sycylii. Tak 
więc – koledzy i koleżanki, wyjeżdżajcie!  

Erice - Pan Artur z żoną, panią Grażyną i Asią z Dializ Mucaria

Pana Pawła natomiast prosimy o udzielenie nam 
krótkiego wywiadu, podczas gdy jest tutaj z nami 
na Sycylii, w Trapani. Przyjechał do nas po raz 
pierwszy. Ponadto, to jego pierwsze wakacje 
jako pacjent dializowany i wybrał właśnie naszą 
stację na Sycylii.

 Pan Paweł Kutny, Wrocław

Czym dla Pana są Dializy Wakacyjne?
Wybawieniem, mówiąc krótko. Każdy dializowany na pewno 
czuje sie przywiązany do swojej stacji czy maszyny. Ja, 
z racji zawodu, wiele przemieszczałem się i podróżowałem 
w przeszłości. 

Czy wie Pan, że inna pacjentka, z którą 
rozmawialiśmy, też nazwała wakacyjne dializy  
„wybawieniem”? To niezwykłe, że użyli Państwo 
tego samego sformułowania. Czy brakowało Panu 
wakacji?
Tak, trochę tego brakowało. Gdy w Polsce jest jeszcze 
zima – a ta pora roku nie nastraja dobrze  – Sycylia oferuje 
ciepło i słońce. Jako przewlekle dializowani co drugi dzień 
jeździmy na dializy, niewiele można sobie zaplanować, 
spada codzienna motywacja. A tutaj – zmiana! Można 
pozwiedzać! A to bardzo wzmacnia, podnosi na duchu, 
motywuje. Człowiek czuje się lepiej, czuje się zdrowszy. 
Dodatkowo na Sycylii jest pięknie, jest pogoda i w tym 
okresie wyjątkowo ciepło.

A dlaczego Sycylia?
Zawsze chciałem pojechać na Sycylię. To było takie moje 
małe marzenie. I nagle się okazało, że akurat jest możliwość! 
Wiele o Sycylii słyszałem od mojego kolegi.  

Wspaniale, że udało się zrealizować marzenie.  
W takim razie, czy wyobrażenia o Sycylii pokryły się 
 z rzeczywistością, jaką u nas Pan zastał? 
Nie spodziewałem się wielu rzeczy (pan Paweł śmieje się). 
Człowiek sobie coś faktycznie wyobraża, ale jak się jest już na 
miejscu i doświadcza samemu... to nie jest to samo! Jeszcze 
wiele miejsc muszę zobaczyć, odkryć, dobrze zwiedzić. 
Chociaż muszę przyznać, że wobec sycylijskiej przyrody, 
zabytki stawiam na drugi plan. Zachwyca mnie głównie 
różnorodność przyrody i bajkowe krajobrazy. 

A jak w ogóle dowiedział się Pan o Dializach 
Mucaria?
Usłyszałem na stacji o takich dializach, ale na początku nie 
za bardzo w to wierzyłem. Nie chciałem wyjeżdżać. Ale 
w końcu pomyślałem sobie: - Może wakacje zmienią moje 
podejście? Wciąż byłem „świeży” na dializach i trudno mi było 
je zaakceptować. Przeczytałem w internecie, porozmawiałem 
z panem Przemkiem, z panią  Asią i … wyjechałem! Choć na 
początku nie wydało się to możliwe, realne, to jednak się 
zdecydowałem sprawdzić i jestem pozytywnie zaskoczony. 

Antyczna świątynia w Segeście koło Trapani  – arch. Dializ Mucaria

Panie Pawle, jakie obawy mogą mieć pacjenci 
przed pierwszym wyjazdem na takie dializy 
wakacyjne? 
Myślę, że takich obaw jest trochę. Pacjenci mogą się pytać: 
- Czy tam będzie podobnie? W końcu, tutaj dobrze znam 
moje pielęgniarki, lekarza, innych pacjentów... Tutaj ludzie 
znają moją sytuację. Myślę, że są to obawy przed zmianą, 
nowym środowiskiem. Troszkę bezpodstawne, bo na miejscu 
także zostaną otoczeni opieką. Zawsze można o wszystko 
zapytać i problem – rozwiązać. 

Jak się przygotować do takiego wyjazdu?
Nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Ja jestem 
zapobiegliwy, ale okazało się to niepotrzebnie. Obsługa 
zarówno hoteli jak i dializ jest bardzo pomocna. Zaskoczeniem 
było, że podczas dializy był podawany posiłek i dostępna 
kawa. 

Jak Pan myśli o powrocie, z czym będzie Panu się 
kojarzyć ta Sycylia? Jaki jest Sycylijczyk?
Z wyprawami i z dobrą fachową opieką, a Sycylijczycy są 
bardzo otwarci. Udało mi się nawet podróżować autostopem. 
To dopiero przygoda! 

Pana wyjazd był zaplanowany na miesiąc, a jednak 
podczas urlopu zadecydował Pan przedłużyć swoje 
wakacje o dwa dodatkowe tygodnie. Dlaczego?
Trudno mi się było rozstać z Sycylią. To dlatego. Tutaj jest 
wspaniała pogoda, krajobrazy i bardzo smaczna kuchnia. 

Co udało się do tej pory zobaczyć na Sycylii? I co 
planuje Pan zwiedzić podczas tego weekendu 
kiedy wypożyczy Pan samochód ze stacji dializ? 
P.K.: Byłem w średniowiecznej Erice, na wyspie Favignana, 
w San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, Marsali, Palermo. 
Dotarłem też na drugą stronę Sycylii – do Katanii i na 
Etnę. Teraz wypożyczam samochód, będzie to wycieczka 
objazdowa do kilku miejsc – to dopiero będzie niespodzianka! 
Zaufam moim koleżankom z tutejszej stacji dializ. Ale na 
pewno zobaczymy Segestę – park archeologiczny. Mam 
nadzieję, że na wszystko starczy czasu, bo miejsc do 
zwiedzenia na wyspie jest wiele. 

Tak więc, czy możemy powiedzieć śmiało innym 
pacjentom, że warto wyjeżdżać na dializy 
wakacyjne?
P.K.: Oczywiście, że tak! Oczywiście warto wyjeżdżać. Kiedy 
spadła na mnie informacja, że będę dializowany, niby byłem 
przygotowany na to mentalnie... że to będzie w kiedyś, 
w przyszłości. Z perspektywy czasu zderzenie się z tak trudną 
sytuacją nie wspominam mile. Wakacje pomagają wrócić do 
dawnej aktywności – a nie ma nic gorszego, niż bezczynność. 
Tutaj człowiek jakby zapomina, że się dializuje. Nie traktuje 
dializy jako najważniejszej rzeczy w życiu! Ja dializuję się 
jakby ‘’przy okazji’’. 

Ostatnie pytanie, co by Pan ze sobą do Polski 
przywiózł?
Słońce! 
To zapakujemy na powrót! Bardzo dziękujemy za poświęcony 
czas i możliwość przeprowadzenia wywiadu.

Drodzy Pacjenci,

Będąc dializowanym, podróżowanie jest możliwe. 
Na dowód tego są właśnie te krótkie wywiady z panią Zdzisią, 
panem Arturem i panem Pawłem (którym jesteśmy wdzięczni, 
że znaleźli czas, aby podzielić się swoimi wrażeniami i opinią). 
Istnieje wiele inicjatyw dla dializowanych. Pozwalają one na 
organizację wakacji dzięki, którym będziecie mogli Państwo 
odprężyć się, zrelaksować, zwiedzić nowe miejsca, cieszyć 
się wolnością podróżowania. Wakacje (te dializacyjne)  
nie tylko pozwalają spędzić urlop w przyjemnym, ciepłym 
klimacie, to też rodzaj terapii.

Oczywiście, należy się do takich wakacji 
odpowiednio przygotować. W przeciwieństwie do 
wielu innych wyjazdów, wymagają nieco większego 
planowania, niż wakacje, które znaliście dotychczas. 
Zapytajcie o opinię Waszego lekarza by upewnić się, 
czy stan zdrowia pozwala na podróż? Kolejno skontaktujcie 
się z koordynatorem wakacyjnym/ wakacyjną stacją dializ. 

W naszej Stacji Dializ Mucaria język nie jest barierą. Na 
miejscu pracujemy my – Polki – i przeprowadzimy Państwa 
przez cały proces projektu:  od pierwszego telefonu 
zaczynając, poprzez przyjazd, pierwszą dializę, i na powrocie 
do kraju – kończąc.  Wyjaśnimy wszystko, krok po kroku. 
Przeprowadzimy rezerwację, pomożemy w kompletowaniu 
potrzebnych dokumentów. Podpowiemy, jaki lot wybrać, 
a także - jak przygotować się do wyjazdu. 

W naszym programie  oferujemy gotowe pakiety w postaci 
dializy, transportu i zakwaterowania. A na miejscu 
– pomożemy językowo, podpowiemy, co warto zobaczyć, 
jakie wycieczki odbyć. Posiadamy bardzo różne promocje, 
i co ważne – jesteśmy  otwarci przez cały rok. Praktycznie 
wszystko gotowe, prawda?  

Więc skoro już wiecie, że zrealizowanie marzenia o pięknej 
podróży jest naprawdę możliwe i całkiem proste, to nie 
odkładajcie swojej decyzji na czas dalszy. To teraz jest Wasz 
czas, Twój czas, czas na Ciebie. Pamiętaj – dializy nie są 
przeszkodą!

Dializy Wakacyjne na Sycylii, 
www.dialisimucaria.it/pl/ 

Informacje po polsku -
tel. +39 338 710 3285
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Wiemy, że wyjazd wakacyjny dla osoby dializowanej to 
prawdziwe wyzwanie.

Stąd nasza stacja dializ Iblea Medica w Ragusie 
oferuje wysokiej jakości usługi, które pozwolą 

takim osobom spędzić fantastyczne wakacje na Sycylii. 
Dzięki naszej ofercie każdy pacjent może doskonale

połączyć dializy ze wspaniałym wypoczynkiem w jednym 
z najpiękniejszych zakątków południowej Sycylii: Ragusie. 

Nasz zespół w pełni zaopiekuje się każdym pacjentem.
Zadbamy o wszystko, czego potrzebujesz, 

łącznie z zakwaterowaniem w hotelu i wycieczkami. 
W czasie Twojego pobytu zaoferujemy Ci pełen serwis, 

nie martw się więc o nic, po prostu przyjedź!

Nasze oferty są bardzo atrakcyjne a ich cena uzależniona jest jedynie od klasy 
hotelu i długości Twojego pobytu. 

Spędź niezapomniane wakacje w jednym 
z najpiękniejszych regionów Sycylii!

DIALIZY WAKACYJNE 
W RAGUSIE

DIALIZY WAKACYJNE 
W RAGUSIE

DIALIZY WAKACYJNE 
W RAGUSIE

Przykładowe oferty:
wakacje  1-miesięczne w hotelu o standardzie ekonomicznym: pobyt bezpłatny
wakacje  3-miesięczne w hotelu o standardzie ekonomicznym: pobyt bezpłatny
plus dofinansowanie do biletów lotniczych. 

Kontakt w Polsce:
Tel.:  663 327 001
Email: rezerwacja@dializywakacyjne.pl 

Dialisi Ragusa

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów
 i dostosowania oferty do Twoich potrzeb

Wulkan Etna         

 

Wulkan Etna         

 

Katania Katania SyrakuzySyrakuzy

Sicilia
Sicilia

Amore Mio!

Amore Mio!
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Sycylijskie wspomnienia

Andrzej Kandulski
Poznań 

Chciałbym przybliżyć i dedykować ją wszystkim dializowanym 
Państwu wiedzę o możliwości spędzenia świetnych wakacji 
na Sycylii. Razem z żoną miałem okazję skorzystać z takich 
pobytów dializacyjno-wypoczynkowych, i dlatego możemy 
Państwa do nich zachęcić. 
Z perspektywy pacjenta najważniejszą rzeczą są zapewnione 
na wysokim standardzie opieka medyczna oraz transport do 
ośrodka dializ, ale także zakwaterowanie. Czas i okres pobytu 
na Sycylii można wybrać spośród wielu propozycji, według 
własnych upodobań. My wybraliśmy dwie lokalizacje. Byliśmy 
w Trapanii i w Marina di Ragusa, oczywiście w różnych 
terminach. Każde miejsce ma specyficzny charakter i warunki 
pobytu. 
Trapani to miasto na północno-zachodnim wybrzeżu 
wyspy, pełne zabytków  architektonicznych zlokalizowanych 
w obrębie pięknej starówki. W trakcie wycieczek zwiedziliśmy 
Erice, Marsalę, rozległe saliny, park architektoniczny Selinunte, 
cudne Castellammare del Golfo i wyspy Egadzkie.
Marina di Ragusa jest malowniczą miejscowością 
o charakterze turystycznym, na wybrzeżu południowym. 
Stąd pojechaliśmy do Modici, Ragusy, Noto, Syrakuz, Katanii 
i na Etnę. 
Z każdego pobytu byliśmy bardzo zadowoleni. Dlatego 
namawiamy Państwa i dopingujemy  do odpoczynku na 
Sycylii. To wspaniałe miejsce oferujące nie tylko doskonale  
zorganizowane dializy wakacyjne, ale też wiele atrakcji 
turystycznych: niezapomniane krajobrazy, fascynującą 
architekturę i ciekawą kulturę. 

Wanda Maciaczyk
Bydgoszcz

Mam 82 lata, od 5 lat jestem dializowana. Choroba i dializy 
przewróciły  moje życie  całkowicie. Pomimo wieku całe 
życie byłam osobą aktywną, a dializy spowodowały, że 
wyłączyłam się z czerpania radości z życia.
Na  z stacji dializ zauważyłam czasopismo „Dializa i Ty”, które 
przy każdej okazji czytam  z wielkim zainteresowaniem. 
Zwróciłam uwagę na informację o dializach wakacyjnych na 
Sycylii. Zadzwoniłam do pana Przemka Grabowskiego, który 
w sposób zrozumiały przedstawił mi zasady wypoczynku 
na Sycylii. 
Pierwszy raz pojechałam na 2 tygodnie. Pomimo wielu 
wycieczek organizowanych przez panią Joasię, czułam 
ogromny niedosyt zwiedzania. Postanowiłam zatem, że 
muszę tam wrócić. Następny mój wyjazd zaowocował 
zwiedzeniem dużej, północno-zachodniej części Sycylii.
Dzięki wspaniałej opiece pani Joasi, która cały czas pobytu 
w Trapani troszczyła się o komfort pacjentów, dostarczając 
informacji co, gdzie i w jaki sposób trzeba zobaczyć! 
Personel Stacji Dializ Mucaria był przemiły. Na szczególną 
uwagę zasługiwał Mario, który -nie wiem jak to możliwe 
- każdego pacjenta zapamiętywał z imienia. Sympatyczne 
były także kolacje integracyjne z Dr Filippo Mucaria, które 
przy tradycyjnych potrawach sycylijskich upływały w miłej 
atmosferze.
Uwielbiam  Trapanii  z  jej  barokową  zabudową, wąskimi  
uliczkami, pięknymi parkami, a szczególnie park Villa 
Margherita z nadmorską promenadą, portem jachtowym 
i wieloma innymi obiektami.
Zachęcam wszystkie osoby dializowane do skorzystania 
z wakacji na Sycylii, życząc miłych wrażeń i cudownych 
przeżyć. Szczególnie dziękuję panu Przemkowi 
Grabowskiemu, który w sposób kompetentny doradził, jak 
przy normalnym trybie dializowania się zaplanować i miło 
spędzić niezapomniane wakacje! 
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