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GOD¸O DLA SANATORIUM „POD T¢˚NIAMI”
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Sanatorium „Pod T́ ˝niami” otrzyma∏o presti˝owe
god∏o „Teraz Polska”. Na uroczystej gali, która odby∏a
si´ 31 maja w Teatrze Wielkim w Warszawie byli obecni
cz∏onkowie Zarzàdu Sanatorium oraz burmistrz Cie-
chocinka Leszek Dzier˝ewicz. W XV edycji Konkursu
„TERAZ POLSKA” wzi´∏o udzia∏ 117 firm, z czego 75
firm uzyska∏o nominacj´ do God∏a „Teraz Polska”, a
najwy˝sze laury przyznano ∏àcznie 25 produktom i
us∏ugom. Ciechociƒskie sanatorium otrzyma∏o god∏o
w kategorii us∏ug leczniczo-rehabilitacyjnych i hote-
larsko-gastronomicznych.

Sanatorium od lat ma w Ciechocinku opini´ obiek-
tu na bardzo wysokim poziomie, jako jedno z nielicz-
nych radzi sobie doskonale na rynku nie podpisujàc
kontraktów z NFZ. Pomimo to na brak ch´tnych nie
narzeka si´ tu niezale˝nie od pory roku. Panià dr Iza-
bel´ Kowackà - Wiceprezesa Zarzàdu zapytaliÊmy, w
jaki sposób sanatorium zdoby∏o tak silnà pozycj´?
Na wolnym rynku sanatorium funkcjonuje od 1996 r.,
od tego czasu najlepszà reklamà sà zadowoleni pacjen-
ci, którzy wracajà do nas. Poza tym organizowane kon-
ferencje i kursy te˝ przysparzajà pacjentów, bo widzàc
nasz standard wracajà prywatnie - zauwa˝a Izabela
Kowacka.

Jakub Giza: Sanatorium otrzyma∏o god∏o „Teraz

Polska”, jak wyglàda∏a procedura zdobywania tego
wyró˝nienia?

Izabela Kowacka: Starajàc si´ o god∏o przygotowa-
liÊmy ca∏y opis dzia∏alnoÊci medycznej i gastronomicz-
no - hotelarskiej. PrzedstawiliÊmy ca∏a ofert´, czyli
specjalistów, mo˝liwoÊci konsultacji. Idziemy w takim
kierunku, aby pacjent, który do nas przyje˝d˝a, móg∏
si´ przebadaç. Tu na miejscu zajmujemy si´ diagnos-
tykà, pacjent przyje˝d˝ajàcy do nas z bólem mo˝e li-
czyç na konkretnà pomoc. Oprócz kinezyterapii sto-
sujemy te˝ zabiegi balneologiczne, czyli kàpiele solan-
kowe, kwasow´glowe, borowiny, stosujemy hydro-
ceraty oraz pe∏en zestaw masa˝y zarówno podwodnych
jak i masa˝y r´cznych. To co najwa˝niejsze: nasi spe-
cjaliÊci jak i masa˝yÊci stale zdobywajà nowe doÊwiad-
czenia i umiej´tnoÊci.

J.G.: Oferta zabiegowa jest bardzo bogata, czy ka˝-
dy pacjent mo˝e skorzystaç z dowolnie wybranych
zabiegów?

I.K.: Je˝eli pacjent sugeruje,  ˝e szczególnie chcia∏-
by korzystaç z jakiegoÊ zabiegu, to musimy uwzgl´d-
niç, czy nie ma przeciwwskazaƒ do takiego stosowania.
Je˝eli stan zdrowia nie pozwala na dany zabieg, wtedy
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na zdj´ciu Zarzàd Sanatorium „Pod T́ ˝niami” oraz Burmistrz
Ciechcoinka - od lewej Izabela Kowacka, Leszek Dzier˝ewicz,
Wiktor Kolbowicz, Dorota Wojciechowska

Dnia 6 czerwca w galerii „Pod Dachem Nieba” w
22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym odby∏o si´
walne zebranie cz∏onków Zarzàdu TPC. Uczestnicy
spotkania wybrali cz∏onków Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 100 - lecia Towarzystwa Przyjació∏ Ciecho-
cinka.

Na przewodniczàcego komitetu zebrani wybrali
wiceprezesa TPC Mariana Gawineckiego. Nowo wy-
brany przewodniczàcy razem ze Zdzis∏awem Zieliƒskim
- prezesem TPC wr´czyli nominacje cz∏onkom Komitetu
Organizacyjnego. Nominacje otrzymali: Jadwiga Alek-
sandrowicz, Józef Adamczyk, Kamilla Bolewicka, Adam
Czajka, Klara Drobniewska, Czes∏awa Florczak, Wiktor
Hibner, Marek Jakubczak, Wiktor Kolbowicz, Szymon
Kubiak, Barbara Lewandowska, Hieronim Lewandows-
ki, Teresa Mik∏aszewicz, Dorota Matynia, Aldona Nocna,
El˝bieta Pietrzykowska, Krystyna Paszkiewicz, Bo˝ena
Pietrzak, Wiktor Polak, Zbigniew Skorwider, Wojciech
Skotnicki, Jerzy Serafin, Jerzy Sobierajski, Anna Wo-
dzyƒska, Zdzis∏awa Zab∏ocka, Danuta Grunwald.

W ramach obchodów 100 - lecia powstania TPC
wydana zostanie monografia towarzystwa opracowy-
wana przez Aldon´ Nocnà, uka˝e si´ pierwszy numer
Zdroju Ciechociƒskiego z 1907 roku. Odb´dà si´ te˝
specjalne sesje naukowe i wystawy poÊwi´cone rocz-
nicy. Nie wykluczone, ˝e zostanie wmurowana tablica
pamiàtkowa. Za g∏ówny cel organizatorzy obchodów
postawili sobie upowszechnianie historii i dorobku
TPC.

W dalszej cz´Êci zebrania referat przybli˝ajàcy syl-
wetk´ Romana Ignatowskiego wyg∏osi∏a Aldona Nocna.
Swoje umiej´tnoÊci zaprezentowali m∏odzi ciechociƒscy
pianiÊci: bracia W∏odarscy i Kuba Paczkowski. Na zakoƒ-
czenie zebrania swoje wiersze o Ciechocinku recytowa∏
Czes∏aw ˚ywiczka.

      Red.
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TPCTPCproponujemy inne, które w konkretnym przypadku
pomogà bardziej.

J.G: Czy pod tym kàtem sanatorium te˝ by∏o
sprawdzane w trakcie ubiegania si´ o god∏o „Teraz
Polska”?

I.K: Tak, mieliÊmy kontrol´, o której dowiedzieliÊ-
my si´ po fakcie. Dwie panie przebywajàc w sanatorium
sprawdza∏y nas pod ka˝dym kàtem. Tak˝e pod kàtem
zabiegów. Jedna z paƒ sprawdza∏a, czy b´dzie mog∏a
skorzystaç z zabiegu bez zlecenia lekarskiego. Spraw-
dza∏y te˝ nas pod wzgl´dem zachowania si´ personelu
wobec pacjenta w sytuacja nierutynowych. Pod tym
wzgl´dem musimy byç bardzo elastyczni.

J.G.: Sanatorium „Pod T́ ˝niami” zawsze stawia∏o
na rozwój. Jakie sà zatem plany na najbli˝szy czas?

I.K.: Aby w pe∏ni mo˝na by∏o wykorzystaç mo˝li-
woÊci kadry i sprz´tu potrzebne sà nam nowe pomiesz-
czenia i dlatego myÊlimy o budowie zak∏adu przy-
rodoleczniczego, który pomieÊci ca∏a baz´ zabiegowà.
B´dzie to obiekt na miar´ XXI wieku z du˝ym base-
nem solankowym.

O to czy po otrzymaniu god∏a „Teraz Polska” pojawi-
li si´ nowi klienci, zapytaliÊmy Edyt´ Dondalskà - kie-
rownika dzia∏u marketingu.

Edyta Dondalska: Wniosek o przyznanie god∏a
sk∏adaliÊmy nie po raz pierwszy, za pierwszym razem
dotarliÊmy do fina∏u, ale niestety nie uda∏o si´. W tym
roku by∏o inaczej i otrzymaliÊmy god∏o. Nowi klienci
pojawili si´ niemal od razu, ju˝ nast´pnego dnia po
uroczystej gali rozdzwoni∏y si´ telefony. Wiele z gra-
tulacjami i pytaniami o mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc.
Z drugiej strony ka˝da nagroda zobowiàzuj´, tak wi´c
jest to i nobilitujàce i motywujàce do dalszego rozwoju.

J.G.: Dzi´kuj´ Paniom serdecznie za rozmow´ i
˝ycz´ kolejnych sukcesów. Mam nadziej´, ˝e nied∏ugo
b´dziemy mogli porozmawiaç o nowym zak∏adzie
przyrodoleczniczym.
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