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Ist nie nie fir my za po cząt ko wa ła in na
dzia łal ność pod szyl dem OR TO -
-RES, czy li sieć skle pów me dycz -
nych dzia ła ją cych już od koń ca lat
90. ubie głe go wie ku.

- Wy twa rza my i sprze da je my pod
mar ką ART -REH me di cal or te zy or to -
pe dycz ne, czy li wy ro by słu żą ce sta bi li -
za cji cho rych czę ści cia ła u pa cjen tów,
np. po ar tro sko piach sta wu ko la no we -
go, ura zach sta wu sko ko we go czy nad -
garst ka. Je ste śmy w Pol sce je dy nym li -
czą cym się pro du cen tem te go ty pu wy -
ro bów. Du żo pro duk tów eks por tu je -
my, m.in. spo rym po wo dze niem cie szą
się te słu żą ce do pio ni za cji i re ha bi li ta -
cji osób nie peł no spraw nych, głów nie
dzie ci. Eks por tu je my już do 37 państw
na świe cie – mó wi Sła wo mir Wroń ski,
wła ści ciel fir my Re h4Mat.

CO DA JE PIO NI ZA CJA
Wy ro by przed się bior stwa słu żą za -

rów no dzie ciom, jak i do ro słym. Pio -
ni za cja osób nie peł no spraw nych jest
ko niecz na, po nie waż po zy cja le żą ca u
cho re go nie sprzy ja je go or ga ni zmo -
wi. Sys te ma tycz na pio ni za cja po pra -
wia m.in. funk cje ukła du ser co wo-na -
czy nio we go, za po bie ga po wsta wa niu
od le żyn oraz po pra wia ru cho mość
sta wów. Dzie ci po win no się pio ni zo -
wać przy naj mniej przez 2, 3 go dzi ny
dzien nie. Wszyst ko po to, aby za pew -
nić pra wi dło wy roz wój mię śni, sta wów
i ukła du kost no-szkie le to we go.

DAL MA TYŃ CZYK DLA DZIE CI
Fir ma Re h4Mat dys po nu je róż no -

rod nym sprzę tem pio ni zu ją cym dla
cho rych dzie ci, wy stę pu ją cym pod
mar ką AK CES -MED.

- Do pio ni za cji dzie ci ma my w swo -
jej ofer cie m.in. pio ni za tor re ha bi li ta -
cyj ny z funk cją fo te li ka, na zy wa ny
Dal ma tyń czy kiem. Pro duk ty dla dzie -
ci na szej fir my są ręcz nie zdo bio ne
przez pra cu ją cą w fir mie ab sol went kę
Aka de mii Sztuk Pięk nych. W przy -
pad ku te go urzą dze nia ro dzic nie mu -
si in ge ro wać fi zycz nie w sfe rę pio ni za -
cji. Dziec ko przy po mo cy pi lo ta mo że
spio ni zo wać się do po zy cji sto ją cej,
przy czym każ de na sze urzą dze nie po -
sia da za bez piecze nie przed przy pad -
ko wym je go uru cho mie niem przez
dziec ko – wy ja śnia wła ści ciel fir my.

- War to pod kre ślić, że na sze wy ro by
dla dzie ci są w peł ni eko lo gicz ne. Zro -
bio ne są z drew na oraz po kry te eko lo -
gicz nym la kie rem. Pio ni za tor Dal ma tyń -
czyk cie szy się du żym za in te re so wa niem
w kra jach Eu ro py Za chod niej – do da je.

Po przez Dal ma tyń czy ka dziec ko
utrzy ma ne jest w po zy cji sie dzą cej, a
tak że moż na wy ko rzy stać go do pio ni -
za cji sta tycz nej. Oso by upraw nio ne
mo gą pio ni zo wać dziec ko, nie wy cią -
ga jąc go z fo te li ka.

LI FTER DLA STAR SZYCH 
MAŁ ŻEŃSTW
W ofer cie fir my moż na zna leźć tak -

że no wo cze sny sprzęt re ha bi li ta cyj ny
dla star szych.

- Dla do ro słych ma my przy go to wa -
ne wy so kiej kla sy pio ni za to ry. Dzię ki
np. jed ne mu z nich o na zwie Li fter
pa cjent sam jest w sta nie się pio ni zo -
wać. Po le ga to mniej wię cej na tym, że
pod jeż dża się wóz kiem z ty łu urzą dze -
nia, po czym wjeż dża na nie. Wkła da
się no gi w spe cjal ne uchwy ty i za po -
mo cą pi lo ta sa me mu moż na się pio ni -
zo wać. Urzą dze nie to jest do sko na łe

np. dla star szych mał żeństw – opi su je
pio ni za tor Sła wo mir Wroń ski.

Moż li wo ści, ja kie da je Li fter, zwięk -
sza ją sa mo dziel ność i nie za leż ność pa -
cjen ta od oto cze nia. Ma to du ży wpływ
nie tyl ko na spraw ność fi zycz ną, ale i
po pra wia kon dy cję psy chi ki. Urzą dze -
nie wy po sa żo ne jest w czte ry skręt ne
ko ła, któ re umoż li wia ją je go prze wo -
że nie w ob rę bie miesz ka nia bądź pla -
ców ki szpi tal nej.

OR TE ZY DLA SPOR TOW CÓW
Od po cząt ku przy szłe go ro ku fir ma

wpro wa dza do pro duk cji in no wa cyj ną
gru pę or tez spor to wych pod mar ką
Reh4Mat, któ re słu żyć ma ją spor tow -
com wie lu dys cy plin. War to zwró cić
uwa gę na ko lek cję sta bi li za to rów dla
nar cia rzy.

- Ko rzy sta my z kom po zy cji su row -
ców, dzię ki któ rym pa cjent nie od czu wa,
że ma za ło żo ne ja kie kol wiek urzą dze nie
wspo ma ga ją ce lub chro nią ce przed
urazem – mó wi wła ści ciel Re h4Mat.

Klien ta mi fir my są skle py me dycz -
ne na te re nie ca łej Pol ski, któ re ma ją
pod pi sa ne kon trak ty z NFZ.

- My ja ko fir ma pro duk cyj na nie ma -
my kon trak tu z NFZ. Nie pla nu je my
sta rań o ta ką umo wę. Spo wo do wa ne
jest to fak tem, iż na sze wy ro by me dycz -
ne speł nia ją wszel kie na rzu co ne wy mo -
gi, po sia da ją roz ma ite cer ty fi ka ty (są
za strze żo ne w eu ro pej skim urzę dzie pa -
ten to wym). Mo gą przez to pod le gać re -
fun da cji w ca łej Unii Eu ro pej skiej –
kon ty nu uje wła ści ciel. Fir ma za trud nia
po nad 100 osób i wszyst kie jej urzą dze -
nia wy twa rza ne są na te re nie wo je -
wódz twa pod kar pac kie go.

Agniesz ka I. Skow ron

Re h4Mat Sła wo mir Wroń ski w  Gło go wie Młp.

Wy ro by eks por tu je my do 37 kra jów
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW 
ORTOPEDYCZNYCH

KRY STY NA BA RA NOW SKA

Wy ro by po wsta ją ce w Re h4Mat eks por to wa ne są do kil ku dzie się ciu kra jów świa ta. 

Nie czę sto zda rza się w na szym
re gio nie, aby mia sto po wia to we
dys po no wa ło no wo cze snym
ośrod kiem spor to wym. A wła śnie
Strzy żów po sta wił na ta ką in we -
sty cję. In we sty cję, któ ra oka za ła
się strza łem w dzie siąt kę.

Mi ło śni cy spor tu i re kre acji znaj -
dą tu do sko na łe wa run ki do ak tyw -
ne go wy po czyn ku. Star si mo gą zre -
ge ne ro wać swój or ga nizm po cięż -
kim dniu czy ty go dniu pra cy. A mło -
dzież spo tka tu sze ro kie moż li wo ści
atrak cyj nej za ba wy po łą czo nej z
gim na sty ką i re kre acją.

Co waż ne, strzy żow ski ośro dek
tęt ni ży ciem przez ca ły rok. Ta kie
moż li wo ści stwa rza kom pleks kry -
tych, no wo cze snych ba se nów z
pod grze wa ną wo dą, a tak że łaź nie i
sau ny. La tem cze ka ją bo iska i kor -
ty te ni so we. Zaś zi mą sztucz ne lo -
do wi ska i bar dzo po pu lar ny wśród
pod kar pac kich mi ło śni ków szu so -
wa nia po śnie gu stok nar ciar ski.

Cen trum Spor tu, Tu ry sty ki i
Re kre acji w Strzy żo wie za pra sza
od po nie dział ku do piąt ku, od
godz. 6 do 22. W so bo ty i nie dzie -
le od godz. 7 do 22. Dla osób po -
wy żej 65 lat zniż ki, dzie ci do lat 4
gra tis.

PARK WOD NY JAK MA RZE NIE
Cen trum dys po nu je sze re giem

atrak cji. Park wod ny OTY LIA gwa -
ran tu je do sko na łe wa run ki re lak su:
ba se ny – spor to wy i re kre acyj ny, 60
-me tro wa zjeż dżal nia, ja cuz zi,  łaź -
nia pa ro wa i sau na.

Ba sen spor to wy z sze ścio ma to -
ra mi ma dłu gość 25 m. Dru gi – do

na uki pły wa nia, o zmien nej głę bo -
ko ści – ok. 90 cm.

Cią gle do po sa ża na si łow nia dys -
po nu je bo ga tym ze sta wem urzą -
dzeń.

W czę ści re kre acyj nej znaj du je
się od ci nek dzi kiej rze ki z sil nym
prą dem wod nym i pod wod ny mi
gej ze ra mi.

W dzia le od no wy bio lo gicz nej i
re ha bi li ta cji ośro dek ofe ru je za bie gi
z za kre su sau ny su chej i łaź ni pa ro -
wej, chro mo te ra pię.

Za bie gi w łaź ni po pra wia ją stan
emo cjo nal ny, dzia ła ją ko ją co, spra -
wia ją, że do sko na le od po czy wa my
po mę czą cym dniu, ob ni ża ją na pię -
cie mię śni, oczysz cza ją or ga nizm z
tok syn, na wil ża ją i re ge ne ru ją skó -
rę, po ma ga ją w le cze niu cho rób
dróg od de cho wych, ukła du krą że nia
oraz w do le gli wo ściach i scho rze -
niach reu ma tycz nych.

CO DA JE KĄ PIEL PA RO WA
To in we sty cja na przy szłość, spo -

sób na zdrow sze ży cie, praw dzi we
źró dło mło do ści dla cia ła, umy słu i
du szy. A tak że od re ago wa nie zmę -
cze nia, na pię cia i stre su, kom fort fi -
zycz ny i psy chicz ny, spo sób na
uwol nie nie się od co dzien nych pro -
ble mów. Ką piel wpły wa na roz sze -
rze nie na czyń krwio no śnych, do kr -
wie nie mię śni i ca łe go or ga ni zmu,
roz luź nie nie, od po czy nek mię śni,
wy da le nie z po tem sub stan cji szko -
dli wych, roz sze rze nie dróg od de -
cho wych.

DLA CZE GO WAR TO 
OD WIE DZIĆ SAU NĘ
Bo zba wien nie wpły wa na uro -

dę. Oczysz cza or ga nizm z tok syn,
wy so ka tem pe ra tu ra przy no si
zna czą cą ulgę przy za pa le niu
ścię gien, nad wy rę że niu mię śni, w
bó lach reu ma tycz nych i ko rzon -
ków.

Sau na przy wra ca for mę po zwich -
nię ciach i zła ma niach. Ko rzyst nie
wpły wa na na sze dro gi od de cho we.
Za spra wą wy so kiej tem pe ra tu ry w
sau nie nasz or ga nizm wy zwa la wię -
cej en dor fi ny. Wyj dzie my z sau ny
zre lak so wa ni i w do brym na stro ju,
tak że za spra wą fan ta stycz nej at -
mos fe ry, ja ka w niej pa nu je.

Łaź nia pa ro wa i sau na czyn ne są
od po nie dział ku do piąt ku, w go dzi -
nach do 13 do 21.45, w so bo ty i w
nie dzie le od 9 do 21.45.

Obok pły wal ni OTY LIA mie ści
się kom pleks bo isk: do siat ków ki,
ko szy ków ki, pił ki noż nej i te ni sa
ziem ne go o na wierzch ni ze sztucz -
nej tra wy, z któ rych moż na ko rzy -
stać w lecie.

Na to miast w zi mie in sta lo wa ne
jest tam sztucz ne lo do wi sko.

SZU SUJ PO STO KU 
NAR CIAR SKIM
W okre sie zi mo wym Cen trum

Spor tu, Tu ry sty ki i Re kre acji za pra -
sza na stok nar ciar ski dla po cząt ku -
ją cych - z wy cią giem or czy ko wym o
dłu go ści 100 m i róż ni cy po zio mów
25 m. Stok jest oświe tlo ny i sztucz -
nie za śnie żo ny.

Strzy żow skie cen trum gwa ran tu je
też mi ło śni kom spor tów zi mo wych
nie za po mnia ne prze ży cia pod czas
zjaz du na spe cjal nej dęt ce w ryn nie
śnież nej (snow tu bing).

Sta ni sław Si wak

Cen trum Spor tu, Tu ry sty ki i Re kre acji w Strzy żo wie

Ośro dek tęt ni ży ciem przez ca ły rok
TURYSTYKA 
I REKREACJA

AR CHI WUM

Na od wie dza ją cych strzy żow skie cen trum cze ka m.in. ba sen spor to wy z sze ścio ma to ra mi
o dłu gości 25 m.


