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Po zdrowie z  Sanatorium  

Pałac na Wodzie ,,Falkowski” 

Nowoczesne sanatorium zlokalizowane w 
województwie podlaskim w Augustowie nad brzegiem 
rzeki Netta, w pobliżu jeziora Necko. Malownicza 
okolica oraz unikalny mikroklimat stanowi doskonałe 
miejsce do wypoczynku i powrotu do zdrowia.  

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem z 
wieloletnim doświadczeniem na rynku usług rehabilitacyjno-
medycznym i turystycznym. 

 
Nieustannie z wielkim zaangażowaniem doskonalimy i opracowujemy 
pakiet naszych usług, tak by uczestniczyć z Państwem w profilaktyce 
zdrowotnej, poprawie zdrowia psychofizycznego i turystyce.  

 

Jesteśmy ośrodkiem z tradycjami, stąd doskonale rozumiemy potrzeby 
naszych klientów, a wraz z zmieniającym się światem, staramy się 
podążać za oczekiwaniami naszych klientów tak by osiągnąć sukces z 
Państwem i dla Państwa. 

 
Dziękujemy naszym klientom za inspirację i  motywację do działania! 

 

Oferujemy: 

j komfortowe warunki noclegowe 

j specjalistyczną opiekę fizjoterapeutów i dietetyków 

j dużą porcję aktywnych ćwiczeń fizycznych 

j dietę odpowiednio dobraną do  indywidualnych potrzeb 

j komfortowe warunki noclegowe 

j wspaniały relaks w przepięknym regionie 
 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM ZESPOŁEM 
 

RECEPCJA: 
Tel. 534 297 210 

E-mail: Falkowscy_eb@poczta.onet.pl 

mailto:Falkowscy_eb@poczta.onet.pl
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W trzykondygnacyjnym budynku Sanatorium, 
użytkowanym od grudnia 2011r., znajduje się 
winda, pokoje z miejscami noclegowymi o 
podwyższonym standardzie, a także własna baza 
leczniczo-rehabilitacyjna i gastronomiczna.  
 

✓ Posiadamy wpis do rejestru ośrodków Nr OD/20/0003/18 
✓ Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/20/0003/18  

 

Do dyspozycji Naszych Gości posiadamy: 

j pokoje jedno-, dwu-, trzy- osobowe z pełnym wyposażeniem 

(łazienki, RTV) 

j klimatyzowane apartamenty 

j restaurację, kawiarnię 

j strefę SPA & Wellness 

j gabinet masażu 

j gabinet stomatologiczny 

j     oddział rehabilitacji 

 

Przed budynkiem znajduje się parking i utwardzone dojścia. 
Sąsiedztwo obiektu z rzeką zapewnia Gościom wspaniałe widoki oraz 
możliwość miłego spędzenia czasu na spacerach lub wycieczkach 
rowerowych po bulwarach nadrzecznych, których przedłużeniem są 
leśne tereny rekreacyjne i plaża miejska (j. Necko). 

 

Sanatorium organizuje 14 – dniowe (13 noclegów) turnusy 
usprawniające – rekreacyjne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu z 
wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 

Program turnusu zawiera elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem 
schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmuje zajęcia kulturalno – 
oświatowe, sportowo – rekreacyjne oraz inne wynikające ze 
specjalistycznego rodzaju turnusu. 
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Sanatorium Augustów „Pałac na wodzie” to 
nowoczesna placówka rehabilitacyjna spełniająca 
oczekiwania najbardziej wymagających pacjentów. 

Posiadamy gabinety wyposażone w profesjonalny sprzęt do 
kompleksowej rehabilitacji. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę 
fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów. 

Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby pragnące uzyskać poprawę 
sprawności psychofizycznej, wyrobienie samodzielności fizycznej. 

 

TERMINARZ I CENNIK TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH 

Z DOFINANSOWANIEM PFRON NA ROK 2021: 

                                    18.01-31.01.2021 

                                    08.02-21.02.2021 

                                    01.03-14.03.2021    UCZESTNIK 1 950 ZŁ 

                                    12.04-25.04.2021    OPIEKUN 1 800 ZŁ 

                                    04.10-17.10.2021 

                                    25.11-28.11.2021 

         

CENA PODSTAWOWA ZAWIERA: 

 

j zakwaterowanie w Sanatorium 

j całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 

j konsultację lekarską 

j 20 zabiegów rehabilitacyjnych (według wskazań lekarza) + gimnastykę 

j opiekę medyczną 

j bezpłatny parking 

j opiekun bez zabiegów 

j program K.O. m.in. zabawa integracyjna na początku i końcu turnusu 
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* Turnus rehabilitacyjny zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończy 

obiadem w dniu wyjazdu. Cena turnusu nie zawiera opłaty 

uzdrowiskowej, która w 2021 wynosi 4.20 zł. 

 

Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest: 

• „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny” 

• „Informacja o stanie zdrowia” 

• Orzeczenie o niesprawności i rodzaju schorzenia. 

 

Duża ilość ruchu połączona z nielimitowanym korzystaniem z dobroci 

natury, odpowiednia dieta pomogą Ci w szybkim czasie zgubić 

dodatkowe kilogramy i odzyskać dobre samopoczucie. 

 

Twoje korzyści z uczestnictwa w programie to: 

j  regeneracja sił witalnych 

j  oczyszczenie organizmu z toksyn i złogów 

j  utrata zbędnych kilogramów 

j  odmłodzenie organizmu 

j  leczenie chorób i dolegliwości 

j  znaczna poprawa samopoczucia 

j  praktyczna wiedza na temat zdrowego żywienia 

j  początek zdrowego stylu życia. 
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KOMERCYJNE TURNUSY 
REHABILITACYJNE – 2021 

„Pałac na wodzie” Falkowski to nowoczesne sanatorium 
zlokalizowane w województwie podlaskim, w Augustowie nad brzegiem 
rzeki Netta, w pobliżu jeziora Necko w trzykondygnacyjnym budynku 
Sanatorium, użytkowanym od grudnia 2011r., znajduje się winda, pokoje 
z miejscami noclegowymi o podwyższonym standardzie, a także  baza 
leczniczo-rehabilitacyjna i gastronomiczna. Przed budynkiem znajduje 
się parking i utwardzone dojścia.  

Sąsiedztwo obiektu z rzeką zapewnia Gościom wspaniałe widoki oraz 
możliwość miłego spędzenia czasu na spacerach lub wycieczkach 
rowerowych po bulwarach nadrzecznych, których przedłużeniem są 
leśne tereny rekreacyjne i plaża miejska (j. Necko), użytkowanie sprzętu 
wodnego lub rejsy szlakami turystycznymi różnorodnymi jednostkami 
pływającymi. Jest to doskonałe miejsce do wypoczynku, a czyste 
powietrze przyczynia się do powrotu do zdrowia naszych 
kuracjuszy.  

Specjalizujemy się w leczeniu: 

• schorzeń narządu ruchu 
• chorób reumatologicznych 
• chorób neurologicznych 
• chorób dolnych dróg oddechowych 
• chorób odżywiania 
• problemów stomatologicznych : stomatologia, ortodoncja ( z 

najnowszą techniką INVISALINE) 
• problemów estetyki : medycyna estetyczna 
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Nasze sanatorium organizuje turnusy usprawniająco – rekreacyjne dla 
osób z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. 

Program zawiera elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia pacjenta 

Sanatorium „Pałac na wodzie” to nowoczesna placówka rehabilitacyjna 
spełniająca oczekiwania najbardziej wymagających pacjentów. 
Posiadamy gabinety wyposażone w profesjonalny sprzęt do 
kompleksowej rehabilitacji w zakresie: 

• kinezyterapii, elektroterapii, magnetoterapii, hydroterapii, 
laseroterapii, światłoterapii, masażu leczniczego oraz 
balneoterapii( borowiny), basen rehabilitacyjny, 
krioterapii (kriokomora) 

• Nasz zespół to profesjonalni terapeuci i masażyści, którzy pracują 
z wielką pasją 

• Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Gwarantujemy komfortowe 
warunki noclegowe i wspaniały relaks w przepięknym regionie. 

 

CENNIK PRYWATNYCH TURNUSÓW 
REHABILITACYJNYCH NA ROK 2021 

230 zł od osoby/ doba  

w cenie śniadanie, obiad, kolacja  

+ od 3-5 zabiegów (wg zaleceń lekarza) 

Turnus rehabilitacyjny zaczyna się obiadem w dniu przyjazdu i kończą 
obiadem w dniu wyjazdu. Cena turnusu nie zawiera opłaty uzdrowiskowej, 
która w 2021 roku wynosi 4.20 zł. 

Oferujemy zabiegi z zakresu: 

• elektroterapii 
• balneoterapii (borowina,fango) 
• ultradźwięki 
• laseroterapii 
• magnetoterapii 

• krioterapia (zabiegi w 
kriokomorze lub miejscowe) 

• hydroterapii 
• kinezyterapii (ćwiczenia grupowe 

i indywidualn
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PORADNIK KURACJUSZA 

1. Do Sanatorium należy przyjechać w dniu oznaczonym na skierowaniu, 
najlepiej w godzinach od 9.00 do 16.00. 

2. Istnieje możliwość przyjazdu do Sanatorium dzień wcześniej za 
dodatkową opłatą oraz po uzgodnieniu telefonicznym. 

3. Sanatorium nie prowadzi rezerwacji miejsc. Pokoje przydzielane są wg 
kolejności przyjazdu do Sanatorium, uwzględniając wiek kuracjusza. 
Małżeństwom przydzielane są pokoje 2-osobowe. 

4. Do Sanatorium należy wziąć ze sobą: 
o Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, 
o Dokumentację medyczną, 
o Leki przyjmowane na stałe (jeśli kuracjusz choruje na schorzenia 

przewlekłe, należy zaopatrzyć się w taką ilość leków, jaka wystarczy 
na cały czas pobytu w Sanatorium), 

o Strój gimnastyczny, obuwie sportowe, przybory toaletowe oraz 
ręcznik. 

5. Zabiegi przepisywane są przez lekarzy prowadzących i 
dostosowywane są do schorzeń będących podstawą skierowania do 
Sanatorium. 

6. Wszystkie zabiegi, pokoje oraz stołówka znajdują się w jednym 
budynku. 

7. W każdym pokoju znajduje się łazienka z prysznicem, suszarka, 
czajnik (udostępniamy kubki), kocyk i ręcznik. 

8. W pokoju dostępny jest telewizor.  
9. Sanatorium posiada płatny parking niestrzeżony. 
10. Sanatorium zapewnia całodobowe wyżywienie (śniadanie, obiad i 

kolacja). 
11. W trakcie pobytu organizowane są wycieczki za dodatkową 

odpłatnością, m.in. do Wilna, Druskiennik, po Suwalszczyźnie. 
12. Odstępowanie skierowania innym osobom jest zabronione! 
13. Kuracjusze zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 

Sanatorium. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 

telefon: 534 297 210 

e-mail: falkowscy_eb@poczta.onet.pl 

 

http://+48534297210/
http://palacnawodzieaugustow.pl/zabiegi-podstawowe/falkowscy_eb@poczta.onet.pl
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Posiłki 

Codziennie przygotowujemy oraz serwujemy zdrowe, smaczne i 
świeże posiłki, których konsumpcję umila przepiękny widok za 
oknem. 

Doświadczeni kucharze oraz dyplomowani dietetycy troszczą 
się o jakość menu, a także dbają o zdrową i zbilansowaną dietę 
każdego kuracjusza. W naszej jadalni znajdą Państwo smaczne 
dania tradycyjnej kuchni domowej. Ponadto proponujemy 
różnego rodzaju diety, które przygotujemy również na Państwa 
życzenie. 

 
Restauracja codziennie serwuje regularne posiłki  

dla gości Sanatorium: 

• Śniadanie o godz. 8:30 

• Obiad o godz. 14:00 

• Kolacja o godz. 18:00 
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ŻYCIORYS BOGUSŁAW FALKOWSKI - WŁAŚCICIEL ,,PAŁACU NA WODZIE” 
 

Mgr inż. mech. Falkowski Bogusław jest przedsiębiorcą, 
managerem, właścicielem 8 Zakładów Opieki Zdrowotnej 
na Podlasiu, a także właścicielem Sanatorium Augustów 
„Pałac na Wodzie” Falkowski, organizatorem turystyki, 
działaczem społecznym, patriotą, pedagogiem. Urodził się 
dnia 29.04.1954 w Dąbrowie Białostockiej. 

Jego ojciec – Czesław Falkowski (1910 -2005) przed II wojną 
światową był właścicielem piekarni, następnie żołnierzem 

września 39 podporucznikiem w 42 Pułku Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego, który 
wsławił się w walce z bolszewikami, po wojnie po nacjonalizacji piekarni został właścicielem 
sklepu spożywczego; matka – Janina z d. Tarasiewicz (1927 -1999). Małżonka Bogusława 
Falkowskiego – Ewa z d. Mazurek – lekarz stomatolog, współwłaściciel Sanatorium Augustów 
„Pałac na wodzie” Falkowski. Córka Karolina(ur.1983) jest lekarzem stomatologiem i 
lekarzem medycyny estetycznej; syn Mateusz (ur.1987) – dr n. med., stomatolog ortodonta; 
wnuki: Oliwier i Wiktoria. Dziadek Franciszek Falkowski – w okresie międzywojennym 
właścicielem masarni w Dąbrowie Białostockiej; babcia Rozalia Toczyłowska z Toczyłowa – 
pochodzenie szlacheckie; dziadek Nikodem Tarasiewicz – znany i ceniony wówczas lekarz 
weterynarii w okolicach Dąbrowy Białostockiej, za Cara jako weterynarz służył w dalekiej 
Mandżurii; babcia Maria z d. Szmigielska. 

Bogusław Falkowski w latach 1969 – 1973 ukończył LO im. gen. Nikodema Sulika w 
Dąbrowie Białostockiej; 1973 – 1975 Studium Eksploatacji i Naprawy Pojazdów 
Samochodowych w Białymstoku; 1975 – 1981 Politechnika Białostocka w Instytucie 
Mechaniki. Pracę zawodową rozpoczął w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Dąbrowie 
Białostockiej, technolog 1981; w 1982 w stanie wojennym powołany do wojska, gdzie jako 
podchorąży dowódca plutonu ochrony Państwowej Dyspozycji Mocy z centrum Warszawy; 
1983 – Spółdzielnia Usług Rolniczych w Lipsku, kierownik utrzymania ruchu produkcji i 
główny mechanik, 1984 – główny technolog; 1984 – 2002 Zespół Szkół Rolniczych w 
Różanymstoku, pedagog wychowawca. 
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            W 1994 roku zakłada pierwszy Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia 
Stomatologiczno-Lekarska E&B Falkowscy s.c., następnie założyciel sieci ZOZ-ów na terenie 
Dąbrowy Białostockiej, Sidry, Sokółki, Białegostoku, Augustowa; w 2006 zaczyna działalność 
turystyczną Falko-Tour Bogusław Falkowski; od 2009 – budowniczy, właściciel i dyrektor 
Sanatorium Augustów „Pałac na Wodzie” Falkowski.  Jest to nowoczesne Sanatorium 
wybudowane w latach 2009 – 2011 z wysokospecjalistyczną bazą zabiegową nad rzeką Netta, 
niedaleko jeziora Necko. 

Zaangażowany w liczne wydarzenia kulturalne, regionalne, religijne, m.in.: organizator 
Festiwalu Pieśni Maryjnej w Sanatorium Augustów „Pałac na Wodzie” 2015 – 2016; 
konferencji naukowej „Regionalny rozwój turystyki”,  badania naukowe „Turystyka w 
miejscowościach uzdrowiskowych” w Augustowie 2016. Aktywny społecznie, inicjator 
powołania komitetu społecznego budowy w Dąbrowie Białostockiej pomnika ku czci gen. 
Nikodema Sulika, dowódcy 5. Kresowej Dywizji Piechoty na Monte Cassino w 50 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej 1989. W 2005 inicjator pomysłu wysłania bożonarodzeniowej 
choinki z diecezji białostockiej i ełckiej do Watykanu – „Ojciec Święty był wdzięczny Panu 
Dyrektorowi za gotowość ofiarowania choinki na plac Św. Piotra” – Abp Stanisław Dziwisz, 
Rzym; inicjator i organizator zjazdów kombatantów II wojny światowej i AK; organizator 
turnusów rehabilitacyjnych dla działaczy opozycyjnych i osób represjonowanych w czasach 
PRL-u; na jego zaproszenie 17.11.1989 z ostatnim Prezydentem II RP na uchodźstwie 
Ryszardem Kaczorowskim w 70-lecie odzyskania niepodległości posadzono „Dąb Wolności” 
przy ołtarzu polowym w Sanktuarium w Różanymstoku. Jako Prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Sanktuarium przyczynił się do odzyskania Kaplicy, zburzenia dzielącego muru i 
odzyskania całego kompleksu klasztornego salezjanom. Założył AWS w Dąbrowie 
Białostockiej; założył NSZZ Solidarność Oświatową w ZSR w Rożanymstoku. Był w Zarządzie 
Wojewódzkim Porozumienia Centrum w Białymstoku i kandydatek do Sejmu w 1991. 

Odznaczony Orderem Krzyżem Za Zasługi Dla Niepodległości, Kawaler Rycerskiego Orderu 
Świętego Jana Kantego; Kawaler Rycerskiego Orderu Świętego Brunona z Kwerfurtu; Kawaler 
Rycerskiego Orderu Świętego Kazimierza Królewicza; Krzyż Oficerski św. Jana Nepomucena; 
Order Polskiego Krzyża Czarnego; Złoty, Srebrny i Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 
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Należy do licznych stowarzyszeń, związków. Nadzwyczajny Członek Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej; Ambasador Honorowy Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Okręg 
Quebec przyczynił się do uratowania obiektu i powstania Konsulatu Generalnego w 
Montrealu; Ambasador Honorowy Światowego Kongresu Polaków; Prezes Hetman 
Augustowskie Bractwo Kurkowe im. I Pułku Ułanów Krechowieckich im płk. Bolesława 
Mościckiego; w 1995 założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Sanktuarium w 
Różanymstoku; od 2019 członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Augustowskiej . 

W czasie studiów m.in. współzałożyciel Chóru Politechniki Białostockiej, kierownik oddziału 
redakcji ogólnopolskiego pisma „Politechnik”, współorganizator turniejów tanecznych o 
Puchar Rektora Politechniki Białostockiej. W czasie pracy pedagogicznej w Zespole Szkół 
Rolniczych w Różanymstoku m.in. współorganizator Wojewódzkich Przeglądów Twórczości 
Artystycznej Szkół Rolniczych, założyciel Zespołu Pieśni i Tańca, prowadził Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą, osiągając najlepsze wyniki w województwie i kraju, zorganizował 
Muzeum Pożarnictwa. 

Sukcesy: budowa Sanatorium „Pałacu na Wodzie”, które zostało nagrodzone w konkursie 
prestiżową statuetką „Euro Certyfikat 2011” w kategorii Budowla Roku otrzymana na 
wielkiej gali w Zamku Królewskim; Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej 2018; wyjazd 
do USA z Politechniki Białostockiej w 1981. 

Oprócz pracy zawodowej posiada pasje m.in. fotografia – publikacje prasowe, wystawy 
fotograficzne, uzyskał dyplom czeladnika fotografii; muzykowanie rodzinne i orkiestry; 
mandolina, akordeon, fortepian i saksofon. Wyjątkowe chwile w życiu Bogusława 
Falkowskiego to niewątpliwie założenie rodziny w 1982 roku; narodziny dzieci i wnuków; 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w 1994 roku; otwarcie Sanatorium „Pałac na 
wodzie” w Augustowie w 2009 roku. 

Tajemnicę sukcesu odnalazł w słowach: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i 
spocząć na laurach to klęska” – Józef Piłsudski oraz „Zło dobrem zwyciężaj” bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 

 


