Lp. Nazwa podmiotu

Adres

nr telefonu nr
faksu adres email
Nr wpisu
091 433 83 38
faks 433 83 38
OR/32/1/07
e-mail:
pznoz@o2.pl

1.

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Zachodniopomorski

ul.Piłsudskiego 37
70-423 Szczecin

2.

Spółdzielnia
SanatoryjnoWypoczynkowa
"Lech" Sanatorium
Uzdrowiskowe w
Kołobrzegu

094 352 52 91
ul.Korzeniowskiego
faks:352 68 84
1
OR/32/2/07
e-mail:
78-100 Kołobrzeg
lech@lpnet.pl

3.

4.

5.

PPUT "Balkar"

Sanatorium
Uzdrowiskowe
"RAWAR"

ul.1-go Maja 17
72-420 Dziwnówek

091 381 37 44
381 10 20
faks:381 37 44
OR/32/3/07
wew. 16
e-mail:
balkar@kbf.pl

ul.Konopnickiej 5
78-100 Kołobrzeg

094 35 42 700
35 42 707
faks:35 42 704
OR/32/4/07
e-mail:
osw.rawar@wp
.pl

Ośrodek
ul.Chełmońskiego 2
Rehabilitacyjno76- 032 MielnoWczasowy "SOFRA"
Unieście
Sp. z o.o.

094 31 89 710
31 89 264
faks:31 89 266
OR/32/5/07
e-mail:
sekretariat@so
fra.com.pl

data
data wpisu ważności

Programy
specjalistyczny z programem
nauki niezależnego
funkcjonowania z
05.01.2007 04.01.2010
niepełnosprawnością.

29.01.2007 28.01.2010

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami
układu oddechowego.

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami
układu oddechowego, z dysfunkcją narządu słuchu, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z
epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami
układu krwiotwórczego, ze schorzeniami
neurologicznymi, z chorobami układu moczowopłciowego, z chorobami układu pokarmowego.

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z chorobami
neurologicznymi, z upośledzeniem umysłowym, ze
schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu
oddechowego.

17.02.2007 16.02.2010

11.03.2007 10.03.2010

Rodzaje niepełnosprawności
z dysfunkcją narządu wzroku.

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym,
specjalistyczny z programem
szkoleniowym (nauka
16.03.2007 15.03.2010 dietetycznego żywienia),
zspecjalistyczny z programem
niezależnego funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami
neurologicznymi, z chorobami układu oddechowego,
kobiety po mastektomii.

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.
Przedsiębiorstwo
Usług Turystyczno6 Rehabilitacyjnych
"WODNIK" H i M
Rudniccy Sp.j.

7

Klub Sportowy
Inwalidów START

Przedsiębiorstwo
TurystycznoUsługowe Iwona
8 Rutowska Ośrodek
WczasowoRehabilitacyjny
"BESKID"

094 351 52 10
ul.Woj.Polskiego 28 351 55 22
78-111 Ustronie
faks:351 52 30 OR/32/6/07
Morskie
e-mail:
info@wodnik.pl

ul. Litewska 20
71-344 Szczecin

091 43 15 835
faks:43 15 835
e-mail: startOR/32/7/07
szczecin@post
.pl

24.03.2007 23.03.2010

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjno23.03.2007 22.03.2010 wypoczynkowym.

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.
ul. Nadmorska 95
76-034 Sarbinowo

094 31 65 741
31 65 581
OR/32/8/07
faks:31 65 741
601 774 252

18.03.2007 17.03.2010

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

9

J.J.S. Kołecki Spółka 3-go Maja 25/27
Cywilna
70-215 Szczecin

091 43 93 575
faks:38 13 917
609 714 161 email:
OR/32/9/07
zdrowienadmor
zem@poczta.o
net.pl

23.03.2007 22.03.2010

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu
słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, z chorobami
neurologicznymi, z chorobami układu oddechowego,
kobiety po mastektomii.

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich.

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z
epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami
neurologicznymi, z chorobami układu oddechowego, z
chorobami układu pokarmowego, z chorobami układu
moczowo- płciowego, z chorobami przemiany materii, z
cukrzycą, kobiety po mastektomii.
z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu
wzroku, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu
pokarmowego, z cukrzycą, z chorobami przemiany
materii, ze schorzeniami ukladu oddechowego, z
chorobami neurologicznymi, z chorobami układu
moczowo- płciowego, ze schorzeniami
endokrynologicznymi, kobiety po mastektomii.

Przedsiębiorstwo
10 Usługowe "Violetta"
Krzysztof Chamczyk

ul. Wczasowa 3
76-034 Sarbinowo

Polski Związek
Emerytów, Rencistów ul. Jedności
11 i Inwalidów Zarząd
Narodowej 30
70-415 Szczecin
Okręgowy w
Szczecinie
Stowarzyszenie
12 Kobiet po
Mastektomii "Agata"

Ośrodek
Rehabilitacyjno13
Wypoczynkowy
"Rzemieślnik"

Przedsiębiorstwo
Usługowo14
Produkcyjne
"SAGMA" Sp. z o.o.

ul. Kopernika 7
70- 241 Szczecin

094 316 55 13
faks:316 56 36
e-mail:
OR/32/10/07 1.04.2007
rezerwacja@vi
oletta.wczasy.p
l

091 433 51 50
OR/32/11/07 29.03.2007 28.03.2010
faks:434 04 15

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

091 48 81 868
ogólnousprawniający z
faks:48 81 868
programem rekreacyjnoe-mail:
OR/32/12/07 29.03.2007 28.03.2010 wypoczynkowym.
agata_szczeci
n@op.pl
ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

ul. Wojska
Polskiego 19
72-415
Międzywodzie

091 38 13 829
38 13 397
OR/32/13/07 2.04.2007
faks:38 13 829

ul. Krótka 9
78-111 Ustronie
Morskie

094 35 15 543
042/640 72 69
faks:042/
OR/32/14/07 8.04.2007
640 72 69
e-mail:
sagma@neostr
ada.pl

Ośrodek Wczasowy
"PROTON" Sp. z o.o.
ORGANIZATOR
ul. Sułkowskiego 6
15
WYKREŚLONY Z
78-100 Kołobrzeg
REJESTRU z dn.
25.01.2008 r.

31.03.2010

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

1.04.2010

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z chorobami układu
oddechowego.
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze
schorzeniami układu krążenia.

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, kobiety po
mastektomii.

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu
słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, z chorobami przemiany
materii, z chorobami skóry, z chorobami
neurologicznymi, z chorobami wymagającymi leczenia
dietami eliminacyjnymi, z mózgowym porażeniem
dziecięcym, z chorobami układu pokarmowego, z
chorobami układu oddechowego, kobiety po
mastektomii.
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze
schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, z chorobami
układu oddechowego.

7.04.2010

ogólnousprawniający z
094 35 248 46
programem rekreacyjno35 233 77
wypoczynkowym.
faks:35 248 47
OR/32/15/07 14.04.2007 13.04.2010
e-mail:
info@owproton
.pl

z upośledzenim umysłowym, ze schorzeniami układu
krążenia, z chorobami układu oddechowego, z cukrzycą,
z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego.

Polskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
16
Upośledzeniem
Umysłowym Koło w
Szczecinie

ul. Rostocka 125
71-771 Szczecin

Stowarzyszenie
"Serce" Pomocy
ul. Krasińskiego
17 Dzieciom i Młodzieży 45/7
Specjalnej Troski
71-448 Szczecin
Zarząd Główny

18

19

ul. Szpitalna 13
"Uzdrowisko Kamień
72-400 Kamień
Pomorski" Sp. z o.o.
Pomorski

"Uzdrowisko
Świnoujście" S.A.

Przedsiębiorstwo
20 Usługowe "ELGA"
Sp. z o.o.

specjalistyczny z programem
091 42 68 197
nauki niezależnego
42 68 198
funkcjonowania z
faks:42 69 268
OR/32/16/07 29.04.2007 28.04.2010 niepełnosprawnością.
e-mail:
biuro@psouus
zczecin.org.pl
ogólnousprawniający z
501 169 360
programem rekreacyjno515 081 451
wypoczynkowym.
e-mail:
OR/32/17/07 15.04.2007 14.04.2010
sylwesterbilski@wp.pl
ogólnousprawniający z
091 38 21 149
programem rekreacyjnofaks:38 21 135
wypoczynkowym.
e-mail:
OR/32/18/07 17.04.2007 16.04.2010
uzdrowisko@in
teria.pl

ogólnousprawniający z
091 321 37 60
programem rekreacyjno327 95 07
wypoczynkowym.
ul. Nowowiejskiego
faks:321 23 14
2 72-600
OR/32/19/07 29.04.2007 28.04.2010
e-mail:
Świnoujście
rezerwacja@u
zdrowisko.pl

ul. Grażyny 3
76-032 Mielno

"PROMIC" Sp. z o.o.
z siedzibą w
Warszawie Oddział w
ul. Kościelna 7
21 Grzybowie Ośrodek
78-132 Grzybowo
RekolekcyjnoWypoczynkowy
Gwiazda Morza

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym,
094 318 92 17
specjalistyczny szkoleniowy z
faks: 318 94 63
OR/32/20/07 29.04.2007 28.04.2010
programem nauki języków
e-mail:
obcych.
hotel@onet.pl

094 358 12 30
358 12 31
faks:358 15 51
OR/32/21/07 5.05.2007
e-mail:
grzybowo@ma
rianie.pl

4.05.2010

z upośledzeniem umysłowym.

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym.

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem
umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia, ze
schorzeniami układu oddechowego, z chorobami
neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi.

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z
chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, kobiety
po mastektomii.

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu
słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami
układu krążenia, z epilepsją, ze schorzeniami układu
oddechowego, z cukrzycą, kobiety po mastektomii.

ogólnousprawniający z
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z
programem rekreacyjnoepilepsją, ze schorzeniami układu krążenia.
wypoczynkowym,
specjalistyczny rekreacyjnosportowy i sportowy (szach),
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym,
specjalistyczny z programem
rozwijającym zainteresowania i
uzdolnienia (muzyczne),
specjalistyczny z programem
nauki niezależnego
funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

Krystyna Jolanta
Ryndak Ośrodek
ul. Bursztynowa 26
22
Wczasowo72-350 Niechorze
Leczniczy "ZACISZE"

091 386 34 83
OR/32/22/07 12.05.2007 11.05.2010
faks:386 34 83

Ośrodek
Rehabilitacyjno23
Wypoczynkowy
Eugeniusz Snoch

094 31 89 413
faks:31 89 413
e-mail:
OR/32/23/07 9.05.2007
orwesnochmiel
no@interia.pl

Przedsiębiorstwo
Usług WczasowoLeczniczych i
24
Rekreacji "Jantar"
Z.Dziągwa i Joanna
Pelczar-Dziągwa

25.

"Laguna Tour" Sp. z
o.o.

"JANTAR" S.C.
26. Hentyk Gmyrek &
Bogdan Bancewicz

ul. Norwida 15- 17
76-032 Mielno

ul. Wolności 5-7
72-420 Dziwnówek

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu
krążenia, z chorobami układu oddechowego, z
chorobami neurologicznymi.

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami
układu krążenia, z epilepsją, ze schorzeniami układu
oddechowego, z chorobami neurologicznymi, kobiety po
mastektomii.

8.05.2010

091 38 13 011
ogólnousprawniający z
38 13 012
programem rekreacyjnowypoczynkowym.
faks:38 13 012
OR/32/24/07 14.05.2007 13.05.2010
e-mail:
jantar@dziwno
wek.com.pl
ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami
układu krążenia, z epilepsją, ze schorzeniami układu
oddechowego, z cukrzycą.
z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu
słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, z mózgowym porażeniem
dziecięcym, z chorobami neurologicznymi, z chorobami
układu oddechowego, z cukrzycą, z celiakią.

ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 2
72-420 Dziwnów

091 381 42 70
OR/32/25/07 14.05.2007 13.05.2010
faks:381 42 70

ul. Ludna 3
72-350 Niechorze

ogólnousprawniający z
091 38 63 359
programem rekreacyjno38 47 903
wypoczynkowym,
e-mail:
OR/32/26/07 26.04.2007 25.04.2010 specjalistyczny rekreacyjnojantar24@wp.p
sportowy i sportowy
l
(siatkówka).

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze
schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu
oddechowego, z cukrzycą, z chorobami
neurologicznymi, kobiet po mastektomii.

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjno091 38 66 135
wypoczynkowym.
38 66 035
faks: 38 66 135
OR/32/27/07 15.05.2007 14.05.2010
e-mail:
owragawa@wp
.pl

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami
układu krążenia, z epilepsją, z mózgowym porażeniem
dziecięcym, ze schorzeniami układu oddechowego, z
chorobami neurologicznymi, z cukrzycą.

Miejscki Zakład
Obsługi
Gospodarczej
ul. Śliska 5
27.
Ośrodek Wczasowo- 72-330 Mrzeżyno
Rehabilitacyjny
"AGAWA"

Stowarzyszenie
28. "Aktywność bez
barier"

ul. Wł. Jagiełły 9 A
70-260 Szczecin

Przedsiębiorstwo
Turystycznoul. Zwycięstwa 22
Usługowo- Handlowe
72-500
29.
"BAŁTEX" s.c. Jacek
Międzyzdroje
Perliński, Alicja
Perlińska
Ośrodek LeczniczoRehabilitacyjny
Polskiego Związku
ul. Okrzei 1
Niewidomych
30. "Klimczok" Sp. z o.o. 78-111 Ustronie
ORGANIZATOR
Morskie
WYKREŚLONY Z
REJESTRU z dn.
16.01.2008 r.

31.

"ZEM-TOURIST" Sp. ul. Słoneczna 25
z o.o.
72-344 Pustkowo

Fundusz Wczasów
Pracowniczych Sp. z ul. Kościuszki 6-8
32.
o.o. w Warszawie
76-032 Mielno
Oddział w Mielnie

33.

"HLADY TOURIST"
Sp. z o.o.

ul. Darłowska 6
76-156 Dąbki

ogólnousprawniający z
091 48 41 567
programem rekreacyjnofaks:812 01 81
e-mail:
OR/32/28/07 30.04.2007 29.04.2010 wypoczynkowym.
bezbarier@wp.
pl
ogólnousprawniający z
091 32 15 431
programem rekreacyjno32 15 432
wypoczynkowym.
faks:38 25 970
OR/32/29/07 9.05.2007 8.05.2010
e-mail:
baltex@home.
pl
ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym,
094 35 15 565
specjalistyczny z programem
35 15 665
nauki niezależnego
faks:35 15 556
OR/32/30/07 24.05.2007 23.05.2010 funkcjonowania z
e-mail:
niepełnosprawnością.
olrklimczok@w

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem
umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia, z
epilepsją.
z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze
schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu
oddechowego.

z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją
narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, ze
schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, z chorobami
układu oddechowego, z chorobami neurologicznymi,
kobiety po mastektomii.

p.pl

091 38 64 459
OR/32/31/07 14.05.2007 13.05.2010
faks:38 64 460

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

094 318 93 97
ogólnousprawniający z
318 92 14
programem rekreacyjnofaks:318 92 14 OR/32/32/07 12.05.2007 11.05.2010 wypoczynkowym.
e-mail:
mielno@fwp.pl
ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.
094 314 80 10
e-mail:
OR/32/33/07 15.05.2007 14.05.2010
hlady@wp.pl

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, z chorobami
układu oddechowego, z chorobami neurologicznymi.

z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego.
z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu
słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu
oddechowego, z chorobami neurologicznymi, z
chorobami układu pokarmowego, z chorobami układu
moczowo- płaciowego, z cukrzycą, z chorobami
narządów wydzielania- wewnętrznego, z chorobami
układu krwiotwórczego, kobiety po mastektomii.

Spółdzielnia Osób
Prawnych Ośrodek
34.
Rehabilitacyjny
"Relaks"

Fundacja Pomocy
35. Chorym na Zanik
Mięśni

36.

MULTI/ AGENCJA
"ART-MED"

Firma TurystycznoUsługowa
37.
"Kamyczek" Robert
Szymański

Polskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
38. Upośledzeniem
Umysłowym Koło w
Satrgardzie
Szczecińskim

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym.

ul. Plażowa 1
72-415
Międzywodzie

091 38 138 21
38 138 79
faks:381 48 98
OR/32/34/07 23.05.2007 22.05.2010
e-mail:
relaks@nadmo
rze.com

ul. Wojska
Polskiego 69
70-478 Szczecin

ogólnousprawniający z
091 48 42 51
programem rekreacyjnofaks: 489 42 51
wypoczynkowym,
e-mail:
OR/32/35/07 28.05.2007 27.05.2010 specjalistyczny szkoleniowy
biuro@miesnie
(rehabilitacja społeczna)
.szczecin.pl

ul. Szczerkowa 2
71-751 Szczecin

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, z mózgowym porażeniem
dziecięcym, z chorobami neurologicznymi, ze
schorzeniami układu oddechowego, z chorobami układu
pokarmowego, z cukrzycą, z celiakią, kobiety po
mastektomii.

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszajęce
się na wózkach inwalidzkich.

specjalistyczny szkoleniowy z z dysfunkcją narządu ruchu,z wyłączeniem osób
nauką dietetycznego żywienia. poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze
schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu
oddechowego, z chorobami układu pokarmowego, z
091 48 450 65
chorobami układu moczowo- płciowego, z chorobami
0602 10 63 91
układu krwiotwórczego, z chorobami narządów
OR/32/36/07 30.05.2007 29.05.2010
e-mail:
wydzielania wewnętrznego, z przewlekłymi chorobami
annakazubaopt
wątroby, z przewlekłym zapeleniem trzustki, z
y@intaria.pl
chorobami neurologicznymi.

ogólnousprawniający z
programem rekeracyjnowypoczynkowym.

ul. Nadmorska 69
76-034 Sarbinowo

094 31 655 67
faks:31 657 45
e-mail:
OR/32/37/07 7.06.2007
orwkamyczek
@wp.pl

ul. Sikorskiego 16
73-110 Stargard
Szczeciński

ogólnousprawniający z
091 577 60 58
programem rekreacyjnofaks:577 60 58
wypoczynkowym.
e-mail:
OR/32/38/07 13.06.2007 12.06.2010
zk.stargardszc
zecinski@psou
u.org.pl

6.06.2010

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu
wzroku, z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, z
chorobami układu pokarmowego, ze schorzeniami
układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego,
z cukrzycą.

z upośledzeniem umysłowym.

Przedsiębiorstwo
Turystyczno39. Usługowe "AD-B"
Czechowski
Włodzimierz

Przedsiębiorstwo
40. TurystycznoHandlowe "Skrzat"

ul. Nadmorska 55
76-034 Sarbinowo

ul. Warnowska 1214
72-514 Wisełka

094 34 70 300
ogólnousprawniający z
316 55 69
programem rekreacyjnofaks:717 31 29 OR/32/39/07 11.06.2007 10.06.2010 wypoczynkowym.
e-mail:
adhara@ta.pl
ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym,
091 326 53 75
specjalistyczny z programem
faks:325 66 15
OR/32/40/07 14.06.2007 13.06.2010 psychoterapeutycznym,
e-mail: bielikspecjalistyczny z programem
wiselka@wp.pl
rozwijającym zainteresowania i
uzdolnienia (plastyczne,
ekologiczne).

059 810 81 18
810 95 40
Stefan Kwiatkowski
ul. Bałtycka 103
faks:810 81 18
41. Ośrodek WczasowoOR/32/41/07 25.06.2007 24.06.2010
76-107 Jarosławiec e-mail:
Rehabilitacyjny ARKA
owk.arka@wp.
pl

Ośrodek Leczniczo42. Wypoczynkowy
Kormoran Sp. z o.o.

ul. Portowa 8
100 Kołobrzeg

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym,
usprawniająco - rekreacyjny

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjno094 35 46 182
wypoczynkowym
faks:35 267 87
78e-mail: dwOR/32/42/07 05.07.2007 04.07.2010
kormoran@poc
zta.wp.pl

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z
epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami
neurologicznymi, z cukrzycą.

z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób
poruszającvych się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze
schorzeniami układu krążenia, z chorobami układu
pokarmowego, ze schorzeniami układu oddechowego, z
cukrzycą.

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z
epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami
układu oddechowego, z chorobami układu
pokarmowego, z cukrzycą, kobiety po mastektomii, z
chorobami neurologicznymi, z chorobami układu
krwiotwórczego, z zaburzeniami głosu i mowy, z
chorobami narządów wydzielania wewnętrznego.
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją
narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z
epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą,
z chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami układu
oddechowego, kobiety po mastektomii.

Biuro Usług
ul. Zwycięstwa 115
43. Turystyczno75-601 Koszalin
Spedycyjne "ATLAS"

ogólnousprawniający z
094 348 91 29
programem rekreacyjnofaks:348 91 29
wypoczynkowym
e-mail:
OR/32/43/07 20.06.2007 19.06.2010
biuro@atlas.ko
szalin.pl

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu
słuchu, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami
układu krążenia, z cukrzycą, ze schorzeniami układu
oddechowego, kobiety po mastektomii.

Centrum Rehabilitacji
Rolników Kasy
ul. C.K. Norwida 3
44. Rolniczego
78-100 Kołobrzeg
Ubezpieczenia
Społecznego NIWA

094 355 20 00
ogólnousprawniający z
355 20 01
programem rekreacyjnofaks:355 20 02
wypoczynkowym
OR/32/44/07 29.06.2007 28.06.2010
e-mail:
crrkolobrzeg@
krus.gov.pl

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu
krążenia, z cukrzycą, ze schorzeniami układu
oddechowego, z niedoczynnością tarczycy.

Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
"Flisak" Spółka
ul. Nadmorska 35
45. Cywilna Włodzimierz
76-034 Sarbinowo
Fennig, Robert
Kielian, Urszula
Fijałkowska- Tekiela,
Zdzisław Tekiela
Ośrodek
Wypoczynkowoul. Konopnickiej 16
46. Rehabilitacyjny NZOZ 78-449 Borne
"REVITAL" Barbara Sulinowo
Bielicka

Ośrodek Wczasowy
47. "Róża Wiatrów"
Henryk Ukleja

Ośrodek
Wypoczynkowo48. Rehabilitacyjny
"Wistom" Danuta
Jaciuk
Ośrodek
Rehabilitacyjno49.
Wypoczynkowy
"Syrena"

ul.Józefa Muchy 2
76-153 Darłowo

094 351 55 34
351 59 56
faks:351 43 88 OR/32/45/07 08.07.2007 07.07.2010
e-mail:
flisak4@op.pl

ogólnousprawniający z
094 37 34 750
programem rekreacyjno608 531 806
wypoczynkowym
faks:37 30 687
OR/32/46/07 25.07.2007 25.07.2010
e-mail:
stmalga@interi
a.pl
ogólnousprawniający z
programem rekreacyjno094 31 42 127
wypoczynkowym,
faks:31 43 103
specjalistyczny rekreacyjnoe-mail:
OR/32/47/07 26.07.2007 26.07.2010 sportowy i sportowy (siatkówka,
biuro@rozawia
koszykówka)
trow.pl

ul. Zdobywców
Wału Pomorskiego 094 35 233 15 OR/32/48/07 19.08.2007 19.08.2010
66 75-136 Koszalin

ul. Piastów 10
76-032 Mielno

Przedsiębiorstwo
Turystyczne "Luboń" ul. Nadmorska 61
50.
Przemysław
76-034 Sarbinowo
Kwaśniewski

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym

ogólnousprawniający z
094 31 66 450
programem rekreacyjno31 66 490
wypoczynkowym
faks:31 66 499
OR/32/49/07 25.08.2007 25.08.2010
e-mail:
syrena_mielno
@interia.pl
094 3 165 771
3 165 894
faks:3 165 771 OR/32/50/07 6.09.2007
e-mail:
lubon2@o2.pl

6.09.2010

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym

z dysfunkcją narządu ruchu, w tm osoby poruszające się
na wózkach iwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z
dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, z cukrzcą, z chorobami
układu oddechowego, z chorobami neurologicznymi.

z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu
krążenia, z cukrzycą, ze schorzeniami układu
oddechowego, kobiety po mastektomii, z chorobami
narządów wydzielania wewnętrznego.

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, z cukrzcą, ze
schorzeniami układu oddechowego, z chorobami układu
neurologicznego, z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego, z alergią, z zaburzeniami głosu i mowy,
kobiety po mastektomii, ze schorzeniami
onkologicznymi.
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z
epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzcą,
ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami
układu neurologicznego.
z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu
wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
krążenia, z mózgowym porażeniem dziecięcym.
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze
schorzeniami układu krążęnia, ze schorzeniami układu
oddechowego, z chorobami neurologicznymi, z
cukrzycą.

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Pomorskie Centrum
51. Rehabilitacji SzpitalSanatorium
"PANORAMA
MORSKA"

094 348 27 70
348 27 73
ul. Uzdrowiskowa
raks:348 27 72
15
OR/32/51/07 13.10.2007 13.10.2010
e-mail:
76 -107 Jarosławiec
nzozpanorama
@pro.onet.pl

094 355 49 82
Biuro Handlowo353 01 70
Usługowe "TiP"
Aleja Kolejowa 6 78- faks:355 49 82
52.
OR/32/52/07 5.09.2007
Turystyka i Polowania 100 Kołobrzeg
e-mail:
Teresa Wojda
wojdater@neo
strada.pl

Prywatne
Przedsiębiorstwo
Handlowo53.
Produkcyjne
"ELPRO" mgr. inż.
Bogdan Igliński

Uzdrowisko
54. Kołobrzeg Spółka
Akcyjna

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu
słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, ze
schorzeniami układu oddechowego, z mózgowym
porażeniem dziecięcym, z chorobami neurologicznymi, z
chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z
chorobami przemiany materii, z hemofilią, kobiety po
mastektomii.

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją
narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze
schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, ze
schorzeniami układu oddechowego, z chorobami
neurologicznymi,z chorobami układu moczowopłciowego, z chorobami układu pokarmowego, kobiety
po mastektomii.

5.09.2010

ze schorzeniami układu krązenia, z cukrzycą, ze
schorzeniami układu oddechowego.

ul.Armii Krajowej 9
78-100 Kołobrzeg

ogólnousprawniający z
094 352 33 72
programem rekreacyjnofaks:352 33 72
wypoczynkowym
e-mail:
OR/32/53/07 20.09.2007 20.09.2010
elpro@pro.one
t.pl

ul.Ściegiennego 1
78-100 Kołobrzeg

ogólnousprawniający z
094 354 88 05
programem rekreacyjno354 88 25
wypoczynkowym
faks:35 22 444
e-mail:
OR/32/54/07 17.09.2007 17.09.2010
marketing@uz
drowisko.kolob
rzeg.pl

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z
epilapsją, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą,
ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami
neurologicznymi.

Przedsiębiorstwo
Usługowe "HOLTUR" ul. Koszalińska 72
55.
Spółka z ograniczoną 78-100 Kołobrzeg
odpowiedzialnością

094 35 43 116
35 43 211
faks:35 43 666
e-mail:
holtur@holtur.c
om.pl

094 35 53 000
35 53 011
Ośrodek Wczasowoul. Sikorskiego 8 78- faks:35 263 61
56. Leczniczy "Węgiel
100 Kołobrzeg
e-mail:
Brunatny" Sp. z o.o.
poczta@wegiel
-brunatny.kol.pl

Sanatorium
"WODNIK" Spółka z
57.
ograniczoną
odpowiedzialnością

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym,
specjalistyczny rekreacyjnosportowy i sportowy
OR/32/55/07 26.09.2007 26.09.2010
(koszykówka, siatkówka,
pływanie), specjalistyczny z
innym programem
(odchudzającym dla osób
otyłych).
ogólnousprawniający z
programem rekreacyjno wypoczynkowym
OR/32/56/07 8.10.2007 8.10.2010

ul. Sienkiewicza 9
091 321 27 96
OR/32/57/07 2.12.2007
72-600 Świnoujście faks:321 27 96

094 355 37 52
Ośrodek Sanatoryjno 355 37 50
Wypoczynkowy
ul. Spacerowa 38 78-faks:354 70 52
OR/32/58/07 1.12.2007
58. "POSEJDON" Spółka
100 Kołobrzeg
e-mail:
z ograniczoną
marketing@po
odpowiedzialnością
sejdon.ne.pl

2.12.2010

z upośledzeniem umyśłowym, z chorobą psychiczną, z
epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą,
ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami
neurologicznymi.

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby poruszające
się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z
chorobami neurologicznymi.

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjno wypoczynkowym

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją
narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z
chorobą psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami
układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego.

ogólnousprawniający z
programem rekreacyjnowypoczynkowym

z dysfunkcją narządu ruchu,z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją
narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z
chorobą psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami
układu krążenia, z cukrzycą, ze schorzeniami układu
oddechowego, z chorobami neurologicznymi, z
chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami
układu pokarmowego, kobiety po mastektomii.

1.12.2010

ogólnousprawniający z
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, ze
programem rekreacyjnoschorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu
oddechowego, kobiety po mastektomii.
wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem
094 316 55 93
Usługi Turystyczno psychoterapeutycznym,
316 58 36
Wypoczynkowe
specjalistyczny z programem
ul. Nadmorska 5 76- faks:316 58 35
Halina Mielniczuk
59.
OR/32/59/07 26.11.2007 26.11.2010 rozwijającym zainteresowania i
e-mail:
Ośrodek
034 Sarbinowo
uzdolnienia (plastyczne),
agado@agado.
Wypoczynkowy
spcjalistyczny z progaramem
sarbinowo.com
"AGADO"
niezależnego funkcjonowania z
niepełnosprawnością,
specjalistyczny z programem
edukacyjno-leczniczym.
ogólnousprawniający z
programem rekreacyjno-

z dysfunkcją narządu ruchu,z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją

Ośrodek Szkoleniowo- ul. Słowiańska 26
60.
Kolonijny GNIEWKO 76-153 Darłowo

programem rekreacyjno0940314 30 81
wypoczynkowym
314 53 13
OR/32/60/07 21.12.2007 21.12.2010
faks:314 30 82

poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją
narządu słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z
chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia,
ze schorzeniami układu oddechowego, kobiety po
mastektomii.

