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Dobre samopoczucie to podstawa pozy-
tywnego funkcjonowania. Niestety coraz
szybsze tempo życia, pogoń za sukcesem
i ciężka praca pozbawiają nas możliwo-
ści odpowiedniego odpoczynku i relaksu.

Jednak jest coś bezcennego, bez czego
nie zrealizujemy planów i nie osiągnie-
my żadnych sukcesów niezależnie jak
bardzo będziemy się starać – to nasze wła-
sne zdrowie. Niewątpliwie poprawie
zdrowia służą pobyty w uzdrowiskach sa-
natoriach, a ostatnimi czasy w coraz
modniejszych ośrodkach SPA&Wellness.
Takim miejscem, w którym udało się
połączyć wieloletnią tradycję lecznic-
twa uzdrowiskowego z ideą nowocze-
snego SPA jest Hotel „Malinowy Zdrój”
w Solcu Zdroju.

„Malinowy Zdrój” to prawdziwa uciecz-
ka od zgiełku, wielkomiejskiego hałasu,
stresów i napięć cywilizacyjnych. Tu moż-
na dosłownie zanurzyć się w cudowniej ci-
szy urokliwej miejscowości lub oddać
się zabiegom leczniczym, przynoszącym
ukojenie zarówno ciału jak i umysłowi.

W Solcu-Zdroju natura podarowała nam
cudowne lekarstwo w postaci źródła wody
siarczkowej („Malina”). Jest to unikatowa
w skali świata solanka o zawartości związ-

ków siarki ok. 900 mg/l wykorzystywana
w najczystszej postaci w leczeniu schorzeń
reumatycznych, pourazowych, schorzeń
kręgosłupa, neurologicznych, chorób kobie-
cych, chorób skóry oraz układu krążenia.
Najlepsze efekty terapeutyczne uzyskuje
się w chorobach zwyrodnieniowych sta-
wów, reumatoidalnym zapaleniu stawów,
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgo-
słupa, dyskopatiach z towarzyszącymi ob-
jawami jak rwa kulszowa i barkowa, w sta-
nach pourazowych narządów ruchu
z uszkodzeniem wiązadeł, zwichnięciach
oraz po operacjach ortopedycznych.

Zabiegi balneoterapii wspierane są
profesjonalną terapią ruchową z ele-
mentami Metody McKenziego i koncep-
cją PNF, pozwalając pacjentom osią-
gnąć znakomite rezultaty.

Wszystko to w powiązaniu z odpowiednim
żywieniem, troskliwą opieką i edukacją
prozdrowotną, a także szeroką gamą usług
kosmetycznych, spa oraz zajęć sportowo-re-
kreacyjnych sprawia, że Malinowy Zdrój to
miejsce gdzie można skutecznie zadbać
o swoje zdrowie i zdrowie swojej rodziny.

Połączenie optymalnie dobranych zajęć
ruchowych, zabiegów oraz właściwych
diet pozwala na szybką regenerację sił, peł-

ną odnowę biologiczną przy zachowaniu
dobrego samopoczucia. Serie zabie-
gów m.in. na czekoladzie czy czerwonym
winie dają widoczne rezultaty zarówno
przy kosmetyce twarzy jak i ciała, które ob-
jawiają się doskonale napiętą, nawilżoną,
jędrną i elastyczną skórą, stymulacją mi-
krokrążenia, redukcją tkanki tłuszczowej,
głęboką odnową całego ciała, relaksem
i poprawą stanu psychicznego, spowolnie-
niem procesu starzenia oraz likwidacją
zmarszczek. Ponadto uspokajające i relak-
sujące działanie zabiegów daje uczucie
komfortu i pomaga zwalczać stres.

Pobyty w „Malinowym Zdroju” są
przede wszystkim szkołą zdrowego funk-
cjonowania. Przekazywana jest tu wiedza
na temat racjonalnego odżywiania się
oraz unikania błędów w prowadzonym
przez siebie trybie życia, a wysiłek wło-
żony w kształtowanie własnego ciała,
wynagradzany jest poprawą zdrowia oraz
kondycji fizycznej i psychicznej.

Jakość proponowanych usług została
potwierdzona europejskim (pierwszym
w Polsce) certyfikatem Niemieckiego In-
stytutu Wellness, gwarantującym wysokie
standardy proponowanych usług i lecze-
nia, a także certyfikatem jakości
ISO 9001:2000 oraz nagrodą SPA Presti-
ge Awards 2007 za najlepsze Medyczne
Wellness & SPA. Ponadto hotel otrzymał
certyfikat jakości SPA Prestige Quality

Standard oraz Godło w konkursie Forum
Jakości 2009 Quality International.

Niewątpliwy sukces „Malinowego Zdro-
ju” zrodził pomysł otwarcia kolejnego
obiektu, w którym połączona zostanie
idea SPA z profilem leczniczym i jedną
z najdłuższych w Polsce tras narciarskich.
Jako drugi w Polsce (po „Malinowym
Zdroju”), a jedyny w tamtym regionie bę-
dzie oferował kąpiele w najsilniejszej
na świecie leczniczej wodzie siarczkowej
pochodzącej ze źródła „Malina”. Obok
szerokiej oferty z zakresu rehabilitacji
i leczenia schorzeń w ofercie znajdą się
propozycje specjalnych pobytów kosme-
tycznych, SPA i Wellness oraz odchu-
dzających. Uroku Hotelowi „Malinowy
Dwój” dodają otaczające go lasy i Góry
Izerskie, a wszystko to w jednym z najstar-
szych kurortów na Dolnym Śląsku – zwa-
nym też perłą uzdrowisk dolnośląskich
– Świeradowie-Zdroju.

Po zdrowie do wód

www.malinowyzdroj.pl

PPKKEE SSAA  EElleekk  ttrrooww  nniiaa  ŁŁaa  zzii  sskkaa  aakk  ttyyww  --
nniiee  ppoo  sszzuu  kkuu  jjee  mmoożż  llii  wwoo  śśccii  ddoo  sskkoo  nnaa  --
llee  nniiaa  sswwoo  jjeejj  oorr  ggaa  nnii  zzaa  ccjjii,,  ddzziięę  kkii  ttee  --
mmuu  ssttaa  llee  ppoodd  nnoo  ssii  jjaa  kkoośśćć  ooffee  rroo  wwaa  --
nnyycchh  uussłłuugg..  PPoodd  ssttaa  wwąą  pprroo  wwaa  ddzzoo  nneejj
ppoo  llii  ttyy  kkii  jjeesstt  ddąą  żżee  nniiee  ddoo uuttrrzzyy  mmaa  nniiaa
ddyyss  ppoo  zzyy  ccyyjj  nnoo  śśccii,,  cciiąą  ggłłoo  śśccii  ddoo  ssttaaww
oorraazz  ppaa  rraa  mmee  ttrróóww pprroo  dduu  kkoo  wwaa  nneejj
eenneerr  ggiiii..  SSyyss  tteemm  ZZaa  rrzząą  ddzzaa  nniiaa  eelleekk  --
ttrrooww  nnii  zzoo  ssttaałł  wwyy  rróóżż  nniioo  nnyy  SSrreebbrr  --
nnyymm  GGoo  ddłłeemm  QQII 22000099..

Zpo cząt kiem bie żą ce go ro ku
Elek trow nia Ła zi ska roz po -

czę ła udział w kon kur sie Fo rum
Ja ko ści Qu ali ty In ter na tio nal,
od by wa ją cym się pod pa tro na -
tem Mi ni ster stwa Roz wo ju Re -
gio nal ne go, Klu bu Pol skie Fo -
rum ISO 9000 i Pol skiej Agen cji
Roz wo ju Przed się bior czo ści.
Kon kurs był przed się wzię ciem
skie ro wa nym do dzia ła ją cych
na te ry to rium Pol ski in sty tu cji,
pro du cen tów i usłu go daw ców,
po sia da ją cych czy tel ną po li ty -
kę ja ko ści w od nie sie niu do pro -
duk tu/ usłu gi lub/i sys te mu za rzą -
dza nia – or ga ni za cji, mo gą cych
po szczy cić się osią gnię cia mi
na naj wyż szym pol skim i świa to -
wym po zio mie.

Elek trow nia Ła zi ska star to wa -
ła w naj licz niej (po nad 100 firm)
ob sa dzo nej ka te go rii QI or der
– za rzą dza nie naj wyż szej ja ko -
ści. 3 czerw ca dy rek tor elek trow -
ni – Jo achim Adam czyk, z -ca dy -
rek to ra ds. pra cow ni czych „Ła -
zisk” – Je rzy Mo ryc i peł no moc nik
dy rek to ra – To masz Ka li now ski
ode bra li tę pre sti żo wą na gro dę.

„Ła zi ska” to za kład in no wa -
cyj ny, gdzie sta le pro wa dzo ne są
pra ce ba daw cze. Do opra co wa -
nych i wdro żo nych pro jek tów wy -
na laz czych na le żą m.in. tech no lo -
gia re duk cji tlen ków azo tu oraz
ochro na ka to do wa po wierzch ni
ru ro cią gów wod nych. Elek trow -
nia, jak przy sta ło na li de ra prze -
mian eko lo gicz nych, po sia da cer -
ty fi kat eu ro pej skie go sys te mu za -
rzą dza nia śro do wi skiem EMAS.
Jest tak że lau re atem licz nych na -
gród, m.in. Ślą skiej Na gro dy Ja ko -
ści, Pol skiej Na gro dy Ja ko ści i go -
dła pro mo cyj ne go Te raz Pol ska.

OOpprraacc..  mmbb

FO RUM JA KO ŚCI QI 2009 / PKE SA
ELEK TROW NIA ŁA ZI SKA

Li der pol skiej ener ge ty ki
PRZY JA ZNA GMI NA 2009 – NO MI NA CJE / CZER WION KA LESZ CZY NY

Gmi na dla in we sto rów
GGmmii  nnaa ii MMiiaa  ssttoo  CCzzeerr  wwiioonn  kkaa  --
--LLeesszz  cczzyy  nnyy  ppoo  łłoo  żżoo  nnaa jjeesstt  ww ppoo  --
łłuu  ddnniioo  wwoo  --zzaa  cchhoodd  nniieejj  cczzęę  śśccii  wwoo  --
jjee  wwóóddzz  ttwwaa  śślląą  sskkiiee  ggoo..  SSąą  ssiiaa  dduu  jjee
zz dduu  żżyy  mmii  aagglloo  mmee  rraa  ccjjaa  mmii  mmiieejj  sskkii  --
mmii::  kkaa  ttoo  wwiicc  kkąą,,  ggllii  wwiicc  kkąą  ii rryybb  nniicc  --
kkąą..  TTaa  kkaa  lloo  kkaa  llii  zzaa  ccjjaa,,  ddoo  bbrraa  llii  nniiaa
kkoo  mmuu  nnii  kkaa  ccyyjj  nnaa ii wwooll  nnee  ttee  rree  nnyy  iinn  --
wwee  ssttyy  ccyyjj  nnee  ttyyll  kkoo  ppoo  ttwwiieerr  ddzzaa  jjąą
ffaakktt,,  żżee CCzzeerr  wwiioonn  kkaa  --LLeesszz  cczzyy  nnyy
ssttaa  nnoo  wwii  iiddee  aall  nnee  mmiieejj  ssccee  ddllaa  iinn  --
wwee  ssttoo  rróóww..

Z bur mi strzem Gmi ny,
WWiiee  ssłłaa  wweemm  JJaa  nnii  sszzeeww  sskkiimm,
roz ma wia Zu zan na Ży dek

– Ja kie są pla ny roz wo ju
Gmi ny na naj bliż sze la ta? 

– Zgod nie z mi sją okre ślo ną
w Stra te gii Roz wo ju, Czer -
wion ka -Lesz czy ny to miej sce,
w któ rym mo że my god nie żyć,
pra co wać i od po czy wać, z do -
bry mi wa run ka mi dla in we sto -
rów w róż nych dzie dzi nach
dzia łal no ści. Zrów no wa żo ny
roz wój spo łecz no -go spo dar czy
Gmi ny i Mia sta to cel nad -

rzęd ny sta no wią cy punkt od -
nie sie nia do wy zna cze nia pla -
nów roz wo ju w ob sza rach: go -
spo dar czym, spo łecz nym, śro -
do wi sko wym i cy wi li za cyj nym.

– Pro szę bli żej przed sta wić
pla ny roz wo ju w ob sza rze go -
spo dar czym?

– Roz wój go spo dar czy za le -
żeć bę dzie w du żej mie rze
od ro sną ce go po ten cja łu eko -
no micz ne go sek to ra
MŚP. Na te re nie
gmi ny funk cjo nu je
ok. 2,5 tys. pod mio -
tów go spo dar czych,
głów nie o dzia łal no -
ści han dlo wej, bu -
dow la nej i trans por -
to wej. Wiel ką szan są
dla gmi ny jest naj -
więk sza, cze ska fir -
ma gór ni cza – kon -
cern New World Re -
so ur ces (wraz ze spół ką za leż -
ną „Kar bo nia Pl”), któ ra otrzy -
ma ła kon ce sję na wy do by cie
wę gla z te re nów po zli kwi do -
wa nej Ko pal ni „Dę bień sko”.
Roz po czę ły się pierw sze pra ce,
któ re ma ją do pro wa dzić do wy -
do by cia i sprze da ży ok. 4 mln

ton wę gla kok su ją ce go rocz nie.
Do ce lo wo, Cze si chcą za in we -
sto wać w gmi nie oko ło 600-
800 mln eu ro i dać za trud nie -
nie pra wie 3 tys. lu dzi. W gmi -
nie usy tu owa ne są te re ny Ka -
to wic kiej Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej S.A. Pod stre fy
Ja strzęb sko -Żor skiej, lo kal ne
stre fy go spo dar cze z pod sta wo -
wym prze zna cze niem grun -

tów pod re ali za cję
usług ko mer cyj nych
oraz dla funk cji pro -
duk cyj no -prze my -
sło wej, baz i skła -
dów, jak rów nież
usług lo gi stycz nych,
re kre acyj no -spor to -
wych itp., ale tak -
że te re ny pod bu -
dow nic two miesz ka -
nio we. Czer wion ka -
-Lesz czy ny, to gmi -

na lu dzi mło dych. Prze wa -
ża w niej lud ność w wie ku
pro duk cyj nym, sta no wią ca
oko ło 65 proc. ogó łu miesz -
kań ców. Gmi na ma wie le atu -
tów, istot nych dla po ten cjal -
nych in we sto rów, po szu ku ją -
cych do brej lo ka li za cji dla

swo ich pod mio tów go spo dar -
czych. Po sia da roz bu do wa ną
sieć po łą czeń dro go wych,
umoż li wia ją cych do jazd
do oko licz nych miast: Ryb ni ka,
Knu ro wa, Gli wic, Żor. Atrak -
cyj ność gmi ny zwięk sza bu do -
wa au to stra dy A1 Pół noc -Po łu -
dnie, któ ra po łą czy Gdańsk
z Ostra wą, a da lej z po łu dniem
Eu ro py. Na to miast w na szej
gmi nie: Beł ku i Dę bień sku zlo -
ka li zo wa ne bę dą zjaz dy z au to -
stra dy.

– Na ja kich in we sto rów cze -
ka ją wol ne te re ny in we sty -
cyj ne?

– Chce my, aby fir my, któ re
bę dą pro wa dzić dzia łal ność
na te re nie na szej gmi ny, by ły
na sta wio ne na roz wój, stwa rza -
ły no we miej sca pra cy i wy ko -
rzy sty wa ły po ten cjał ludz ki na -
sze go te re nu. Je ste śmy otwar -
ci, za rów no na in we sto rów kra -
jo wych, jak i za gra nicz nych. In -
we sto rów, za in te re so wa nych
roz wo jem swo jej dzia łal no ści
na te re nie Czer wion ki -Lesz -
czyn za pra sza my do od wie dze -
nia stro ny in ter ne to wej gmi ny:
www.czer wion ka -lesz czy ny.pl

FO RUM JA KO ŚCI QI 2009 / SHAR -POL SP. Z O.O.

La se ro we sys te my me dycz ne
EEnneerr  ggiięę  śśwwiieettll  nnąą  ((llaa  ssee  rroo  wwąą))
ww cchhii  rruurr  ggiiii,,  ddeerr  mmaa  ttoo  lloo  ggiiii  ii mmee  ddyy  --
ccyy  nniiee  eess  ttee  ttyycczz  nneejj  wwyy  kkoo  rrzzyy  ssttuu  jjee
ssiięę  oodd ookk.. 3300  llaatt..  JJeedd  nnaakk  zzddee  ccyy  --
ddoo  wwaa  nnyy  rroozz  wwóójj  nnaa  ssttąą  ppiiłł  ddoo  ppiiee  rroo
ww oossttaatt  nniicchh  llaa  ttaacchh,,  ppoo wwpprroo  wwaa  --
ddzzee  nniiuu  uurrzząą  ddzzeeńń  cchhaa  rraakk  ttee  rryy  zzuu  jjąą  --
ccyycchh  ssiięę  wwyy  jjąątt  kkoo  wwąą  sskkuu  tteecczz  nnoo  --
śścciiąą  ii bbeezz  ppiiee  cczzeeńń  ssttwweemm  uużżyytt  kkoo  --
wwaa  nniiaa..  GGllii  wwiicc  kkaa  ffiirr  mmaa  SSHHAARR  --
--PPOOLL  ((IISSOO 99000011::22000000))  oodd ppoo  --
nnaadd 1155  llaatt  jjeesstt  wwiioo  ddąą  ccyymm  ddyyss  ttrryy  --
bbuu  ttoo  rreemm  ssyyss  ttee  mmóóww mmee  ddyycczz  nnyycchh
wwyy  ssoo  kkiieejj  tteecchh  nnoo  lloo  ggiiii..  DDoo ddzziiśś  ffiirr  --
mmaa  zzaa  iinn  ssttaa  lloo  wwaa  łłaa  kkiill  kkaa  sseett  uurrzząą  --
ddzzeeńń,,  ww kkllii  nnii  kkaacchh,,  sszzppii  ttaa  llaacchh
ii ggaa  bbii  nnee  ttaacchh  llee  kkaarr  sskkiicchh..  ZZaa sswwoo  --
jjąą  ooffeerr  ttęę  llaa  ssee  rroo  wweejj  tteecchh  nnoo  lloo  ggiiii
EELLOOSS  ssppóółł  kkaa  ooddee  bbrraa  łłaa  SSrreebbrr  nnee
GGoo  ddłłoo  QQII 22000099..  

Tech no lo gia ELOS (Elec -
tro -Opti cal Sy ner gy) łą -

czy dwie ener gie: świa tła
i prą du. Ener gia świetl na jest
se lek tyw nie ab sor bo wa -
na przez czą stecz ki, za war te
w skó rze czy wło sach (me la ni -
na, he mo glo bi na). W pro ce sie
tym świa tło prze kształ ca ne

jest w ener gię ciepl ną, któ ra
pod grze wa od po wied nią
tkan kę pod da wa ną za bie go -
wi. Pro ces od by wa się tuż
pod jej po wierzch nią (wcze -
śniej sze tech no lo gie po zwa la -
ły na do ko ny wa nie za bie -
gów tyl ko na po wierzch ni tka -
nek). 

Po nie waż wła sno ści elek -
trycz ne skó ry za le żą od jej

tem pe ra tu ry (im cie plej sza,
tym niż szy opór elek trycz ny),
prąd prze pły wa jąc przez skó -
rę, wy bie ra dro gę przez tkan -
ki pod grza ne świa tłem i se -
lek tyw nie je do grze wa. Tech -
no lo gia ta jest bez piecz na dla
wszyst kich ty pów skó ry (tak -
że opa lo nej). ELOS jest je dy -
ną tech no lo gią na świe cie,
któ ra po sia da me cha nizm
mo ni to ro wa nia tem pe ra tu ry
skó ry. Osią gnię cie nie bez -
piecz ne go po zio mu, au to ma -
tycz nie prze ry wa pro ces.

Apa ra tu ra z la se ro wym sys -
te mem ELOS wy ko rzy sty wa -
na jest w der ma to lo gicz nych
za bie gach es te tycz nych, np.
w re duk cji tkan ki tłusz czo -
wej, cel lu li tu, przy ujędr nia -
niu skó ry, fo to odm ła dza niu,
usu wa niu zmian na czy nio -
wych, trą dzi ko wych i od bar -
wień skó ry, de pi la cji owło sie -
nia a na wet usu wa nia ta tu aży. 

SHAR -POL Sp. z o.o. jest
wy łącz nym dys try bu to rem
w Pol sce apa ra tu ry me dycz -
nej o za awan so wa nej tech no -

lo gii ELOS. Kom plek so wa
ofer ta za wie ra dys try bu cję
urzą dzeń, szko le nie użyt kow -
ni ków oraz ser wis gwa ran -
cyj ny i po gwa ran cyj ny. Każ dy
no wy wy rób wpro wa dza ny
na ry nek jest spraw dza ny
w trak cie prób nej eks plo ata -
cji w wy bra nych kli ni kach.

Każ dy pro dukt do bie ra ny
jest in dy wi du al nie do okre -
ślo nych po trzeb kon kret ne go
szpi ta la, kli ni ki czy ga bi ne tu. 

Po ja wie nie się na ryn ku
urzą dzeń, pra cu ją cych w tech -
no lo gii ELOS by ło ewo lu cyj -
nym kro kiem w ich roz wo ju.
Od kil ku lat bran ża od no to wu -
je zde cy do wa ny roz wój w wy -
ko rzy sty wa niu la se rów w me -
dy cy nie, a ry nek usług sys te -
ma tycz nie ro śnie o kil ka na -
ście pro cent rocz nie.

MMaagg  ddaa  llee  nnaa ZZaa  ssttaaww  nniikk,,
JJaa  cceekk  MMaa  jjeeww  sskkii


