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ZAK¸ADU PRZYRODOLECZNICZEGO

Ju˝ prawie cztery lata kuracjusze w Ciechocinku
mogà korzystaç z zabiegów w Zak∏adzie Przyrodolecz-
niczym 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Re-
habilitacyjnego. Obiekt o powierzchni 7.800 m² i ku-
baturze 45.000 m³ jest jednym z najnowoczeÊniejszych
w kraju. Zak∏ad jest w stanie wydaç dziennie oko∏o
3000 zabiegów z zakresu balneoterapii, hydroterapii,
kinezyterapii, masa˝y i inhalacji. W ostatnim czasie
zakoƒczono tu szereg nowych inwestycji. PoprosiliÊmy
o kilka s∏ów na ten temat kierownika Zak∏adu, Pana
Mariana Gawineckiego.

- Faktycznie, nasz Zak∏ad funkcjonuje na ciechociƒ-
skim rynku ju˝ czwarty rok, ale w momencie jego
inauguracji nie mieliÊmy czynnych wszystkich zapla-
nowanych w dokumentacji urzàdzeƒ i dzia∏ów. Naj-
wa˝niejszym zadaniem ca∏y czas pozostaje uruchomie-
nie cz´Êci basenowej. Sk∏adaç si´ ona b´dzie z du˝ego,
krytego basenu ze s∏odkà, ozonowanà wodà z szerokim
zapleczem w postaci saun, solariów i komory kriotera-
peutycznej. Na terenie tej inwestycji prace ju˝ trwajà,
dyrekcja Szpitala ca∏y czas czyni intensywne zabiegi
majàce na celu pozyskanie Êrodków finansowych na
jej dokoƒczenie. JeÊli wszystko potoczy si´ zgodnie z
planem to ju˝ na jesieni zaprosimy goÊci do korzysta-
nia z basenu. B´dzie on udost´pniony równie˝ dla
mieszkaƒców Ciechocinka, m∏odzie˝y i osób starszych.
B´dzie to najwi´kszy taki obiekt w naszym mieÊcie.
Tymczasem zapraszamy do nas na inne atrakcje. Uru-
chomiliÊmy na parterze budynku zak∏adu nowoczesnà
si∏owni´ - Fitness Klub „OLIMP”. Do po∏udnia s∏u˝y
on naszym kuracjuszom, natomiast codziennie od
poniedzia∏ku do soboty, w godzinach od 16.00 do
21.00 zapraszamy do klubu wszystkich ch´tnych. W
si∏owni uruchomiliÊmy oko∏o 30 jednostanowisko-
wych urzàdzeƒ do çwiczenia wszystkich partii mi´Ê-
niowych. GoÊciom klubu zapewniamy profesjonalnà
opiek´ instruktora, a tak˝e mo˝liwoÊç skorzystania z
innych zabiegów - masa˝u na ∏ó˝ku wodnym, masa˝y
hydropowietrznych i kàpieli. Ceny w „OLIMPIE” sà
bardzo przyst´pne - godzinna jednostka treningowa
kosztuje 5 z∏otych, natomiast miesi´czny karnet to
wydatek tylko 50 z∏otych. Zapraszamy nie tylko m∏o-
dzie˝, ale równie˝ ludzi w Êrednim wieku i starszych.

Na zainstalowanych u nas urzàdzeniach mo˝na çwiczyç
z minimalnymi obcià˝eniami lub bez obcià˝eƒ. Na
zachodzie Europy si∏ownie oblegane sà przede wszys-
tkim przez osoby w Êrednim wieku, myÊl´, ˝e i u nas
tak b´dzie.

Przypomn´, ˝e w naszym Zak∏adzie Przyrodolecz-
niczym funkcjonuje równie˝ punkt apteczny, labora-
torium analityczne wykonujàce us∏ugi dla wszystkich
ch´tnych, poradnia rehabilitacyjna, a na samej górze
budynku galeria sztuki „Pod Dachem Nieba”. Na bazie
galerii, wykorzystujàc okresowe wystawy, planujemy
uruchomiç Art Terapi´, a tak˝e organizowaç pogadan-
ki na temat sztuki i spotkania z artystami. W naszych
planach jest tak˝e doprowadzenie do rozszerzenia
oferty zabiegowej o fangoparafin´, oraz w okresie
letnim, wykorzystujàc przyleg∏e tereny, prowadzenie
terenoterapii. Chcemy tak˝e otworzyç u nas specjalis-
tyczny zak∏ad kosmetyczny i fryzjerski.

Dzi´ki pomocy Paƒstwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe∏nosprawnych i przy wykorzystaniu
Êrodków w∏asnych zainstalowaliÊmy w Zak∏adzie trzy
nowoczesne windy. Dzi´ki temu w wi´kszym zakre-
sie mo˝emy obs∏ugiwaç kuracjuszy z zaburzeniami
uk∏adu ruchu. I na koniec podkreÊl´, ˝e wszyscy nasi
pacjenci obs∏ugiwani sà przez osoby z najwy˝szymi
kwalifikacjami i doÊwiadczeniem zawodowym - magis-
trów i techników fizjoterapii, piel´gniarki, masa˝ystów
i personel kàpielowy. Zapraszamy.

  Notowa∏ - J.W. Lebiedziewicz
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