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Dziesiątki atrakcyjnych 
nagród w konkursie  
Spółdzielni Bocianek
Kilkadziesiąt prac wpłynęło na kon-

kursu ogłoszony przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową Bocianek na projekt 
pocztówki bożonarodzeniowej oraz 
kalendarza na 2018 rok. Wzięło w nim 
udział ponad trzydzieści osób, wśród 
których znalazło się nawet kilkoro 
dzieci mieszkających poza terenem 
naszego osiedla. Kto wygrał i co było 
nagrodą w konkursie?

Czytaj na stronie 4

To od nas w dużej  
mierze zależy, ile  
płacimy za ogrzewanie
Sezon grzewczy mamy w pełni, a 

zima coraz bardziej daje nam znać o 
sobie. Każdy z nas wie, że powietrze 
ciepłe - ogrzane jest lżejsze od zim-
nego i ucieka do góry. Ciepło ucie-
ka również przez szyby w oknach, 
zwłaszcza, kiedy na dworze jest zim-
no. Co robić, aby nasze rachunki za 
ogrzewanie były niższe?

Czytaj na stronie 9

Zbigniew Boniek  
na Bocianku
Zbigniew Boniek, prezes Polskiego 

Związku Piłki Nożnej, w przeszłości 
świetny piłkarz otworzył 24. Turniej 
Grudniowy o Puchar APH Do-centa i 
„Echa Dnia”. Mecz pokazowy na inau-
gurację imprezy odbył się w SP 1 na 
osiedlu Bocianek. Z tym obiektem fut-
bolowe trójki są związane od momen-
tu powstania, czyli od roku 1994. 

Czytaj na stronie 10

Harmonogram  
odczytu wodomierzy
W ostatnich dniach grudnia mo-

żemy się spodziewać wizyty osób 
dokonujących odczytu wodomierzy. 
Przypominamy, że dwukrotny brak od-
czytu, zgodnie z regulaminem, spowo-
duje rozliczenie wody według ryczałtu. 
Dlatego warto sprawdzić w jakim dniu i 
w jakich godzinach będą dokonywane 
odczyty w naszym bloku. Publikujemy 
szczegółowy harmonogram odczytów 
wraz z numerami telefonów do osób 
odczytujących liczniki.

Czytaj na stronie 10
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Prezes Bocianka 
przewodniczącym  
forum spółdzielczości

Eryk Wilkoński, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bocianek został prze-
wodniczącym Forum Kieleckich Spół-
dzielni Mieszkaniowych. Funkcję peł-
ni się społecznie, jest ona wyrazem 
dużego uznania i wysokiej pozycji 
naszego prezesa w branżowym śro-
dowisku.

Forum Kieleckich Spółdzielni Miesz-
kaniowych powołane zostało do życia 11 
kwietnia 2000 roku. Zawarto wówczas 
porozumienie o wzajemnej współpracy. 

Obecnie w Forum zrzeszonych jest dwa-
naście kieleckich spółdzielni mieszkanio-
wych, w tym także Bocianek. 

Przez ostatnich kilkanaście lat prze-
wodniczącym Forum były osoby związa-
ne z Kielecką Spółdzielnią Mieszkaniową. 

W grudniu 2016 roku Eryk Wilkoński 
zasiadał w kolegium Forum. Od 1 grudnia 
2017 jest jego przewodniczącym. Będzie 
tę funkcję pełnił przez cztery lata - tyle 
trwa kadencja. 

Gratulujemy.

Czekamy na
Wasze opinie

Drodzy Czytelnicy. Dziś oddajemy 
w Wasze ręce kolejne „Echo Bocianka”.

Mamy nadzieję, że poruszane 
przez nas tematy sprawią, że będzie-
my gościć w Państwa domach. Cze-
kamy na Wasze opinie i propozycje 
tematów, którymi powinniśmy się za-
jąć. Piszcie na adres: „Echo Bocian-
ka”, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce, 
e-mail: smbocianek@interia.pl.

Kolegium redakcyjne
„Echa Bocianka”

Eryk Wilkoński, prezes SM 
Bocianek został wybrany na 
przewodniczącego Forum Kie-
leckich Spółdzielni Mieszka-
niowych.



Echo Bocianka • nr 34  • GRUDZIEŃ 2017

W Y D A R Z E N I A 3

Święty Mikołaj pojawił 
się 6 grudnia na osiedlu Bo-
cianek w Kielcach. Napot-
kanym mieszkańcom życzył 
wesołych świąt i częstował 
cukierkami. 

- Wszędzie, gdzie się po-
jawiał wywoływał uśmiech 
na twarzach. Witały go z 
ogromną radością dzieci w 
przedszkolach, cieszyli się 
nauczyciele. Machali do nie-
go przechodnie na chodni-
kach i ludzie wyglądający 
przez okna swoich mieszkań. 
Wszyscy cieszyli się na jego 
widok. Niektórzy nawet robi-

li sobie z nim selfie. Mikołaj 
wszystkim życzył zdrowia 
oraz wesołych świąt, a każ-
dego kto był grzeczny czę-
stował cukierkami.

Najwięcej radości sprawił 
swoimi odwiedzinami dzie-
ciom w przedszkolach. Malu-
chy tańczyły z nim, śpiewały 
mu piosenki i deklarowały, 
że będą grzeczne przez cały 
przyszły rok. Święty Mikołaj 
przybył na nasze osiedle za-
proszony przez władze spół-
dzielni. Prezentujemy foto-
relację z pobytu Mikołaja na 
Bocianku.

Rozdawał cukierki i niósł 
radość napotkanym ludziom

Od pierwszego stycznia przyszłe-
go roku więcej będziemy musieli 
zapłacić za nasz garaż. Powodem 
jest wzrost podatków od nierucho-
mości ustalanych przez władze mia-
sta. Kolejna podwyżka czeka nas w 
marcu. 

W 2018 roku właścicieli garaży znaj-
dujących się na terenie osiedla Bocia-
nek dotkną dwie podwyżki. 

Pierwsza zacznie obowiązywać już 
od 1 stycznia 2018 roku. Stawka za 
podatek od nieruchomości i opłata za 
wieczyste użytkowanie gruntu wzrośnie 
o 83 grosze i wynosić będzie 2,06 zło-
tego za każdy metr kwadratowy.

- Podwyżka jest podyktowana decy-

zją władz miasta, które zmieniły stawkę 
opłaty jaką odprowadzaliśmy za garaże 
do miejskiej kasy - tłumaczy Eryk Wil-
koński, prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bocianek w Kielcach. 

- Decyzją Urzędu Miasta dotych-
czasową stawkę 1%, odpowiednią dla 
gruntów wykorzystywanych na cele 
związane z zamieszkiwaniem, zastą-
piono stawką 3%, tj. odpowiednią dla 
gruntów kwalifikowanych jako „pozo-
stałe nieruchomości gruntowe”, do któ-
rych zalicza się grunty zabudowane 
garażami - informuje prezes Wilkoński.

Dwa miesiące później - 1 marca 
2018 roku wejdzie w życie kolejna pod-
wyżka dla właścicieli garaży. Tym ra-

zem wzrośnie opłata eksploatacyjna. 
Ta jednak będzie na szczęście dużo 
mniejsza. To wzrost wynoszący zale-
dwie 15 groszy za metr kwadratowy. 
Oznacza to, że właściciel przeciętnego 
garażu zapłaci około 2 złote miesięcz-
nie więcej.

- Wzrost stawki opłaty eksploatacyj-
nej związany jest ze wzrostem kosztów 
bieżącego utrzymania (w tym utrzy-
manie czystości, odśnieżanie, usługi 
konserwatorów i konserwacji). Obecnie 
obowiązująca stawka eksploatacyjna 
została wprowadzona od 01.04.2010 
r. i nie pokrywa kosztów związanych 
z utrzymaniem nieruchomości garażo-
wych - tłumaczy prezes.

Rosną opłaty za garaże – dlaczego?
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Dziesiątki nagród  
w konkursie spółdzielni

Kilkadziesiąt prac wpłynęło na 
konkurs ogłoszony przez Spółdziel-
nię Mieszkaniową Bocianek na pro-
jekt pocztówki bożonarodzeniowej 
oraz kalendarza na 2018 rok.

W pierwszych dniach listopada wła-
dze Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek 
ogłosiły konkurs dla dzieci na projekt po-
cztówki świątecznej oraz kalendarza na 
2018 rok. Na konkurs wpłynęły 32 prace, 
w tym 28 projektów pocztówek i cztery 
projekty kalendarzy.

– Wybór jednej – najładniejszej pracy 
był niemożliwy, ponieważ każdy projekt 
był piękny i na swój sposób wyjątko-
wy. Dlatego jury postanowiło nagrodzić 
wszystkich autorów równorzędną pierw-
szą nagrodą – mówi Paweł Kubicki, za-
stępca prezesa Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bocianek w Kielcach.

Laureaci już odebrali atrakcyjne pre-
zenty za uczestnictwo w konkursie. 
Dodatkową nagrodą jest to, że projekty 
zostały wykorzystane do stworzenia oko-
licznościowej pocztówki, którą władze 
spółdzielni wysyłały wraz z życzeniami 
bożonarodzeniowymi do Urzędu Miasta i 
innych ważnych instytucji w Kielcach.

Dla czytelników „Echa Bocianka” 

przygotowaliśmy mały noworoczny upo-
minek. 

Na kolejnych stronach znajdują się 
prace młodych mieszkańców naszego 
osiedla nadesłane na konkurs. Po wy-

rwaniu rozkładówki z gazety możecie 
Państwo uzyskać wiszący ścienny kalen-
darz na 2018 rok. Na marginesie strony 
piątej i szóstej znajduje się kółko, w któ-
rym należy zrobić otwór na wieszak.

Prace nadesłane na konkurs plastyczny Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek.

Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w 

środę, 13 grudnia, w spotkaniu wigilij-
nym w Klubie Seniora działającym na 
Bocianku.

Monika Zakrzewska, kierownik Świet-
lic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia 

dla Rodzin „Cztery Kąty” witając zebra-
nych złożyła im życzenia bożonarodze-
niowe, po czym rozdała opłatki. Później 
był czas na indywidualne składanie sobie 
życzeń, kolędy, rozmowy i degustację 
przygotowanych potraw.

W spotkaniu wigilijnym w świetlicy 
Cztery Kąty wziął udział także Eryk Wil-
koński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Bocianek.

My również życzymy wszystkim miesz-
kańcom osiedla wesołych świąt.











Echo Bocianka • nr 34  • GRUDZIEŃ 2017

W Y D A R Z E N I A 9

Możemy mieć wpływ  
na rachunki za ogrzewanie

Sezon grzewczy mamy w 
pełni, a zima coraz bardziej 
daje nam znać o sobie. Każ-
dy z nas wie, że powietrze 
ciepłe – ogrzane jest lżej-
sze od zimnego i ucieka do 
góry. Ciepło ucieka rów-
nież przez szyby w oknach, 
zwłaszcza, kiedy na dworze 
jest zimno.

Jest kilka prostych zasad, 
którymi powinniśmy się kie-
rować, jeżeli chcemy obniżyć 
rachunki za ogrzewanie, a 
jednocześnie nie marznąć w 
mieszkaniu. 

WYMIANA POWIETRZA
Regularna wymiana po-

wietrza w mieszkaniu jest 
niezbędna do zdrowego i pra-
widłowego funkcjonowania 
człowieka. Każdego dnia po-
winniśmy wietrzyć mieszka-
nie. Musimy jednak pamiętać, 
żeby przed otworzeniem okien 
zakręcić kaloryfery. Mieszka-
nie wietrzymy intensywnie, ale 
krótko – najlepiej przeciągiem. 

OKNA
Sprawdź, czy okna są 

szczelne. Zamknij wszystkie 
okna i sprawdź dłonią, czy 
gdzieś z nich nie wieje. Jeżeli 
tak - to warto dokupić uszczel-
kę i nakleić na brzeg futryny 
okiennej. 

Dużo ciepła ucieka przez 
samą powierzchnię szyb. 
Jeżeli dzień jest mroźny, ale 

słoneczny, powinniśmy od-
słonić okna, żeby szyby mo-
gły ogrzać się promieniami 
słonecznymi. Natomiast wie-
czorem zasłońmy rolety, czy 
zaciągnijmy grube zasłony, 
tak, żeby ciepło z mieszka-
nia nie uciekało nam przez 
wychłodzone szyby. Dobrym 
rozwiązaniem, ale niestety 
kosztownym jest zainstalowa-
nie rolet zewnętrznych, które 
opuszczane każdej nocy po-
zwalają znacznie ograniczyć 
ubytki ciepła.

GRZEJNIKI
Grzejników nie wolno za-

słaniać zasłonami, szafkami, 
kanapami, zabudowywać lub 
wieszać na nich pranie. Utrud-
nia to bowiem cyrkulację po-
wietrza powodując, że ciepło 
rozchodzi się za barierami, 
które sami utworzyliśmy, a 
nie na mieszkanie. Przy osła-
bionej cyrkulacji powietrza 
grzejniki muszą rozgrzać się 
do wyższej temperatury, co z 
kolei przełoży się na wyższy 
koszt ogrzewania.

Jeżeli kaloryfer słabo 
grzeje, jest letni lub na dole 
chłodny, a u góry ciepły 
i w pomieszczeniu jest zimno, 
należy go odpowietrzyć. 

FOLIA ODBIJAJĄCA
CIEPŁO
W sklepach z artykułami 

budowlanymi możemy kupić 

srebrną folię, która po zamon-
towaniu na ścianie za kalory-
ferem będzie odbijała ciepło, 
i przyczyni się w ten sposób 
do lepszego nagrzania po-
mieszczenia. Będzie ona rów-
nież zapewniała ograniczenie 
straty „uciekania” ciepła przez 
ścianę zewnętrzną. Koszt ta-
kiej folii to około 20 złotych.

TEMPERATURA
Obniżmy temperaturę w 

mieszkaniu, przykręcajmy ka-
loryfery, kiedy wychodzimy do 
pracy czy szkoły. Nie chodzi tu 
o całkowite zakręcenie kalory-
ferów, ale o ich przykręcenie. 
Przykręcajmy też kaloryfery 
na noc – w niższej temperatu-
rze lepiej się śpi. 

Powinniśmy dobrać odpo-
wiednią temperaturę do każ-

dego typu pomieszczenia. 
W kuchni czy sypialni – tem-
peratura może być niższa niż 
w pokoju dziennym. Warto też 
pamiętać o zamykaniu drzwi 
do pokoi, po to by ograniczyć 
wymianę powietrza z chłod-
niejszymi pomieszczeniami 
(np. korytarzem).

Pamiętajmy o tym, że pła-
cimy również za ogrzewanie 
klatki. Jeżeli na klatce nad 
rozgrzanym kaloryferem ot-
warte jest okno – zamknijmy 
je. Zmniejszmy temperaturę 
tych grzejników.

Aneta Ćwiek
źródło: opracowanie 

własne na podstawie danych 
tanie-ogrzewanie.pl,  meteo-

-system.pl, leroymerlin.pl, 
jakoszczedzacpieniadze.pl.

Sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia
Światowy Dzień Tablicz-

ki Mnożenia obchodzono w 
Szkole Podstawowej nr 1, 
funkcjonującej na terenie 
osiedla Bocianek. 

Uczniowie wraz z koordy-
natorami: paniami Anną Ma-
zur i Urszulą Sodel egzamino-
wali dorosłych ze znajomości 
tabliczki.

W imię hasła „młodsi pyta-
ją, czy starsi tabliczkę znają” 
delegacja ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 była w Kuratorium 
Oświaty Kielce, gdzie dzieci 
przepytały kuratora – Kazi-

mierza Mądzika i kilku wizyta-
torów.

Na terenie osiedla Bocia-
nek w ramach akcji dzieci 
odwiedzały sklepy, placówki 
usługowe, Spółdzielnię Miesz-
kaniową oraz świetlicę „Czte-
ry Kąty”. Zachęcali także do 
uczestnictwa w zabawie prze-
chodniów na Bocianku.

Wszyscy bardzo starali się 
poprawnie odpowiedzieć na 
wylosowane zadania. 

Jak podkreślają organizato-
rzy obchodów oraz ich uczest-
nicy - zabawa była super.Uczniowie z „Jedynki” odwiedzili także pracowników spółdzielni.
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Zbigniew Boniek, prezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, w przeszłości 
świetny piłkarz otworzył 24 Turniej 
Grudniowy o Puchar APH Do-centa i 
Echa Dnia. Mecz pokazowy na inau-
gurację imprezy odbył się w SP 1 na 
osiedlu Bocianek.

Z tym obiektem futbolowe trójki są 
związane od momentu powstania czyli 
roku 1994. Grudniowy przez 23 lata bar-
dzo mocno się rozwinął, w obecnej edy-
cji bierze w nim udział (na 3 halach – też 
Politechniki i na Wschodniej) ponad 200 
osób i roi się od znanych postaci. 

W tegorocznych trójkach na Bocian-
ku prócz Bońka zagrali już m.in. Dieter 
Burdenski - właściciel Korony i były re-
prezentant RFN, Gino Lettieri – trener 
Korony z Bartoszem Rymaniakiem, Ja-
kubem Żubrowskim, Goranem Cvijano-
viciem, Adnanem Kovaceviciem i innymi 
graczami, Leszek Ojrzyński – trener Arki 
z Sergiejem Kriwcem, Antonim Łukasie-
wiczem, Krzysztofem Pilarzem, Marcin 
Kuś – były reprezentant Polski, znani lu-
dzie ze świata mediów i polityki, mnóstwo 
dzieci i młodzieży. Kategorie dziecięce 
pod patronatem PZPN, Korony Kielce i 
Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek biją 
rekordy popularności, w tym roku odbywa 

się ich aż 10. Bardzo dobrze zaprezen-
tował się Nikodem Kuzera, syn Kamila, 
byłego zawodnika Korony, który wraz z 
kolegami triumfował w kategorii 2007. 
Grudniowy potrwa do 28 grudnia (finały 
na SP 1), tydzień wcześniej zaplanowano 
rywalizację w Grupie VIP im. Krzysztofa 
Retlikowskiego (z Dariuszem Dzieka-
nowskim, Ireneuszem Jeleniem, Pawłem 

Golańskim, Grzegorzem Piechną), ale 
już teraz można napisać, że impreza oka-
zała się udana. – To bardzo atrakcyjna 
odmiana futbolu, szybka, dynamiczna, 
bez przestojów. Grając w trójkach młodzi 
mogą tylko zyskać – powiedział Zbigniew 
Boniek, sternik PZPN. Więcej informacji 
na stronie www.kieleckifutbol.pl. 

Boniek na Bocianku

Gałczyńskiego 1 28.12.2017 11:30-20:00 579550564
Gałczyńskiego 2 29.12.2017 8:30-20:00 579550564
Gałczyńskiego 3 29.12.2017 10:30-20:00 579550564
Gałczyńskiego 4 28.12.2017 16:00-17:30 501485181
Gałczyńskiego 5 29.12.2017 15:30-18:00 501485181
Gałczyńskiego 6 29.12.2017 9:00-20:00 501485181
Gałczyńskiego 8 29.12.2017 11:00-20:00 501485181
Kasprowicza 1 27.12.2017 8:30-19:00 579550564
Kasprowicza 3 27.12.2017 10:30-20:00 579550564
Staffa 1 27.12.2017 16:30-18:00 501485181
Staffa 3 28.12.2017 9:00-20:00 501485181
Staffa 4 27.12.2017 11:00-20:00 501485181
Staffa 5 28.12.2017 11:00-20:00 501485181
Staffa 6 27.12.2017 9:00-20:00 501485181
Staffa 8 28.12.2017 19:00-20:15 504106380
Konopnickiej 1 27.12.2017 18:15-20:00 504106380

Konopnickiej 3 27.12.2017 16:30-18:30 504106380
Konopnickiej 7 28.12.2017 16:30-19:15 504106380
Konopnickiej 9 27.12.2017 16:30-18:30 504106380
Konopnickiej 11 28.12.2017 8:30-19:00 579550564
Norwida 1 29.12.2017 19:00-20:15 504106380
Norwida 2 27.12.2017 18:15-20:00 504106380
Norwida 3 28.12.2017 15:30-16:30 504106380
Norwida 4 29.12.2017 17:00-19:00 504106380
Norwida 6 29.12.2017 15:30-17:30 504106380
Wyspiańskiego 1 27.12.2017 15:30-16:30 504106380
Wyspiańskiego 1A 27.12.2017 15:30-16:30 504106380
Wyspiańskiego 3 28.12.2017 16:30-18:30 504106380
Wyspiańskiego 4 28.12.2017 15:30-16:30 504106380
Wyspiańskiego 5 28.12.2017 18:30-20:00 504106380
Wyspiańskiego 6 29.12.2017 17:00-19:00 504106380
Wyspiańskiego 8 29.12.2017 15:30-17:30 504106380

Adres data godz. odczytu tel. odczytującego Adres data godz. odczytu tel. odczytującego

Harmonogram odczytów wodomierzy – grudzień 2017
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Zbigniew Boniek przybył na turniej odbywający się na naszym osiedlu.
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FIZJOTERAPIA-EWEMED
 zlokalizowana w lokalu nr  1 przy ul. Wyspiańskiego 1B  Kielce 
(NOWY BOCIANEK) -  tel. 509 665 712,  strona -  www.ewemed.pl  (czynna od. pn. do pt. w godz. 10-18)
informuje mieszkańców o możliwości korzystania z nowoczesnej niefarmakologicznej krioterapii na ciekły 
azot, o najlepszej skuteczności leczniczej wskazanej w wielu ciężkich i przewlekłych schorzeniach między 
innymi:

· Reumatoidalne zapalenie stawów,
· Zesztywniające zapalenie stawów,
· Łuszczycowe zapalenie stawów,
· Choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych i kręgosłupa,
· Dyskopatie,
· Zapalenia okołostawowe ścięgien, torebki stawowej, mięśni, 
· Urazy stawów tkanek miękkich - w fazie naprawczej,
· Zespól Sudecka,
· Niedowłady spastyczne,
· Odnowa biologiczna zmęczonych mięśni itd.

Ponadto warto skorzystać z innych naturalnych metod fizykalnych w celach profilaktycznych, leczniczych i re-
habilitacyjnych w laseroterapii, magnetoterapii, ultradźwięków, elektroterapii (galwanizacja, jonoforeza, 
prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, prądy Träberta, prądy Kotza, elektrostymulacja, TENS itd.), 
ciepłolecznictwa z różnymi filtrami i lampą Sollux.

 
Nowoczesne urządzenia łączą w sobie największe osiągnięcia w dziedzinie lecznictwa: pozwalają na uzyskanie 

lepszej skuteczności leczniczej, nawet bez zużycia leków, zapewniając pacjentom większy komfort i pełne bezpie-
czeństwo. Dobierając program indywidualny do schorzenia o odpowiednich parametrach działania uzyskujemy w 
szybkim tempie wymierne efekty w poprawie stanu zdrowia.

Nie zwlekajcie Państwo ze zdiagnozowaniem schorzeń, gdyż choroba szybko przechodzi ze stanu ostrego w 
stan przewlekły. Warto dla zdrowia szybko reagować na ból, nie wyczekując długo na zabiegi, gdyż wykonane 
natychmiast pozwolą uzyskać sprawność fizyczną. 

Proponujemy również:
· Dla pacjentów z objawami nerwicy, stanów wyczerpania psychicznego, nerwobóli, mięśniobóli, zani-

ków mięśni, dyskopatii, w chorobie Parkinsona itp. – masaże AQUAVIBRONEM w cenie 12 zł/szt oraz 
terapie pomocnicze oparte na akupresurze aquavibronem w leczeniu kończyn górnych i dolnych, np. w niedo-
władach, w zanikach mięśni, w nerwobólach, w rwie kulszowej.

· Dla relaksacji i leczenia poszczególnych schorzeń - MASAŻE LECZNICZE ręczne poszczególnych czę-
ści ciała; technikami rozszerzonymi: masaż klasyczny, izometryczny, kontralateralny, odchudzający, sportowy, 
relaksacyjny oraz terapie punktów spustowych w leczeniu bólów: lędźwiowo-krzyżowego, łokcia tenisisty, 
ból barku, ból kolan i stóp, w urazach powypadkowych, bóle stawów i mięśni, urazy sportowe, zespół bólu 
mięśniowo-powięziowego, zespół cieśni nadgarstka.

· Dla chorób wywołanych zakłóceniami miejscowego krwiobiegu, jak również zakłóceniem przewodni-
ctwa układu nerwowego (unerwienia) wskutek znacznego pogorszenia zaopatrzenia go w krew - VITAFON 
tzw. terapia wibroakustyczna, która wzmacnia kręgosłup, oczyszcza nerki i wątrobę z toksyn oraz leczy 
wiele chorób tj. cukrzyca, dna moczanowa, nadciśnienie tętnicze, zapalenie stawów, reumatyzm, rzs, zwy-
rodnienia kręgosłupa i przepukliny krążków międzykręgowych. 

· Dla uzyskania sprawności fizycznej - różnorodne ćwiczenia w wydzielonej salce ćwiczeń, wyposażonej w 
drabinkę typu „MISTRZ” z pełnym wyposażeniem oraz przyborami do ćwiczeń, również ćwiczenia usprawnia-
jące, kinezyterapia (bierne, czynno-bierne, samowspomagane, izometryczne, czynne w odciążeniu, czynne w 
odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, synergistyczne, rozluźniające, oddechowe), manualne 
rąk z oporem oraz terapie specjalistyczne: metodą neurofizjologiczną PNF, Mc Kenzie, itp.

· Dla dzieci i młodzieży - ćwiczenia korekcyjne wad postawy typu: plecy: okrągłe, wklęsłe,  okrągło-wklę-
słe, płaskie, boczne skrzywienia kręgosłupa (skoliozy), klatka piersiowa: beczkowata,  gruszkowata, kurza, 
kolana: koślawe, szpotawe, stopa: płaska, płasko-koślawa, wydrążona, szpotawa,  końsko-szpotawa, stopa 
końska, stopa piętowa.

Zapraszam: Ewelina Misztal

http://www.ewemed.pl
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