Lp. Nazwa podmiotu

1.

2.

3.

4.

Adres

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul.Szpitalna 5
Centrum Rehabilitacji
78-449 Borne
dla Osób Chorych na
Sulinowo
Stwardnienie
Rozsiane

Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
"AFRODYTA"

ul.Piastów 7
76-032 Mielno

nr telefonu
nr faksu
adres e-mail

Nr wpisu

094 373 38 05
faks:373 30 59
e-mail:
OD/32/1/07
centrum_sm.b
orne@onet.eu

094 318 92 17
faks:318 94 63
OD/32/2/07
e-mail:
hotel@onet.pl
grazyna@ta.pl

Dom Pomocy
ul.Szpitalna 5
Społecznej w Bornym 78-449 Borne
Sulinowo
Sulinowie

094 373 38 80
faks:373 30 59
e-mail:
OD/32/3/07
dps_bs@poczt
a.onet.pl

Ośrodek Wczasowy
"ANKER"

094 354 30 65
faks:354 30 65
e-mail:
OD/32/4/07
anker.kolobrze
g@neostrada.p
l

ul. Lwowska 3
78- 106 Kołobrzeg

data
wpisu

data
ważności

Uprawniony do przyjmowania grup osób
niepełnosprawnych

Na turnusy rehabilitacyjne

z dysfunkcją narządu ruchu,w tym osoby
ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym
poruszające się na wózkach inwalidzkich
z upośledzeniem umysłowym, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, ze stwardnieniem
rozsianym, kobiet po mastektomii, ze schorzeniami
26.01.2007 25.01.2010 neurologicznymi, ze schorzeniami układu moczowopłciowego, ze schorzeniami układu pokarmowego,
chorych na cukrzycę

26.01.2007 25.01.2010

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

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno-wypoczynkowym
specjalistyczny rekreacyjno-wypoczynkowy
(tenis ziemny)
specjalistyczny szkoleniowy (nauka
języków obcych)
specjalistyczny z programem
odchudzającym dla osób otyłych.

ogólnousprawniający z programem
z dysfunkcją narządu ruchu,z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
rekreacyjno- wypoczynkowym
upośledzeniem umysłowym, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, kobiet po
mastektomii, ze schorzeniami neurologicznymi, ze
schorzeniami układu moczowo-płciowego, ze
01.02.2007 31.01.2010
schorzeniami układu pokarmowego, chorych na
cukrzycę.

z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami
układu krążenia, ze schorzeniami układu
22.02.2007 21.02.2010 oddechowego, z chorobami neurologicznymi.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem rozwijającym
zainteresowania i uzdolnienia (plastyczne).

5.

Przedsiębiorstwo
TurystycznoUsługowe Iwona
Rutkowska Ośrodek
WczasowoRehabilitacyjny
"BESKID"

ul. Nadmorska 95
76-034 Sarbinowo

6.

Ośrodek
RehabilitacyjnoSanatoryjny "Korab"

091 32 15 431
32 10 760
ul.Żeromskiego 3 72-faks:32 14 294
OD/32/6/07
600 Świnoujście
e-mail:
baltex@home.
pl

7.

Ośrodek WczasowoSanatoryjny "Złoty
Kłos"

8.

Ośrodek
RehabilitacyjnoSzkoleniowy
"MEDUZA"

9.

Wojskowy Dom
Wypoczynkowy Sił
Powietrznych
"NEPTUN"

094 31 65 741
094 31 65 581
faks:316 57 41
OD/32/5/07
e-mail:
rutkowski.k@v
p.pl

ul. Słowackiego 15 091 321 37 27
OD/32/7/07
72-600 Świnoujście faks:321 29 12

ul. Portowa 2
72-330 Mrzeżyno

091 38 66 116
faks:38 66 116
e-mail:
OD/32/8/07
sur@ld.home.p
l

ul. Zwycięstwa 24
76-153 Darłowo

094 314 27 78
314 75 83
faks:314 27 78
OD/32/9/07
e-mail:
neptun1@afr.
pl

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
krążenia, z chorobami układu oddechowego, z
chorobami układu pokarmowego, z chorobami
neurologicznymi, z chorobami układu moczowo28.02.2007 27.02.2010 płciowego, z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego, z chorobami układu
krwiotwórczego, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu
ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich, kobiety po mastektomii.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia, z
chorobami
układu oddechowego, z cukrzycą.
16.03.2007 15.03.2010

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym.

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
23.03.2007 22.03.2010 ze schorzeniami układu krążenia, z epilepsją, z
chorobami układu oddechowego, z chorobami
narządów wydzielania wewnętrznego.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny
rozwijający zainteresowania i uzdolnienia
(plastyczne, muzyczne).

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
poruszających się na wózkach inawlidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym.
19.04.2007 18.04.2010 z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z
chorobami neurologicznymi, z chorobami narządów
wydzielania wewnętrznego.
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia.
6.04.2007

5.04.2010

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

10.

Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy "Pod
Arkadami"

Ośrodek
Wypoczynkowy
11.
Spółdzielni Usług
Socjalnych

094 314 34 11
ul. Admiralska 23 76314 36 62
OD/32/10/07 30.03.2007 29.03.2010
150 Darłówko
faks:314 34 11

ogólnousprawniający z programem
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
rekreacyjno- wypoczynkowym
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z
cukrzycą, z chorobami neurologicznymi, kobiety po
mastektomii.

z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
091 381 38 69
schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami
ul. Woj.Polskiego 8 faks:381 38 69
układu oddechowego,z chorobami
e-mail:
OD/32/11/07 19.04.2007 18.04.2010 neurologicznymi, z cukrzycą.
72-415
miedzywodzie
Międzywodzie
@sus.pl

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem rekreacyjnosportowym (siatkówka, tenis stołowy),
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny z
programem rozwijającym zainteresowania i
uzdolnienia (plastyczne).

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób ogólnousprawniający z programem
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
rekreacyjno- wypoczynkowym
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
ze schorzeniami układu krążenia, z epilepsją, z
059 810 81 18
chorobami układu oddechowego, z chorobami
810 95 40
układu pokarmowego, z cukrzycą, z chorobami
Ośrodek Wczasowo- ul. Bałtycka 103
faks:810 81 18
12.
OD/32/12/07 29.03.2007 28.03.2010 układu krwiotwórczego, z chorobami narządów
Rehabilitacyjny ARKA 76-107 Jarosławiec e-mail:
wydzielania wewnętrznego, z chorobami
owk.arka@wp.
neurologicznymi, kobiety po mastektomii, z
pl
zaburzeniami głosu i mowy.

NZOZ Pomorskie
Centrum Rehabilitacji
ul.Uzdowiskowa 15
13. Szpital-Sanatorium
76-107 Jarosławiec
"PANORAMA
MORSKA"

Miejski Zakład
Obsługi Gospodarczej
ul.Śliska 5
14. Ośrodek Wczasowo72-330 Mrzeżyno
Rehabilitacyjny
"AGAWA"

094 348 27 70
348 27 74
faks:348 27 72
OD/32/13/07 9.05.2007
e-mail:
nzozpanorama
@pro.onet.pl

8.05.2010

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

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny rekreacyjno- sportowym i
sportowy (tenis ziemny), specjalistyczny z
programem psychoterapeutycznym,
specjalistyczny z programem rozwijającym
zainteresowania i uzdolniena( plastyczne,
teatralne, muzyczne i ekologiczne),
specjalistyczny z programem nauki
niezależnego funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby
ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
091 38 66 135
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
38 66 035
z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, ze
faks:38 66 135
OD/32/14/07 12.04.2007 11.04.2010
schorzeniami układu oddechowego, z mózgowym
e-mail:
porażeniem dziecięcym, z chorobami
owragawa@wp
neurologicznymi, z cukrzycą.
.pl

Ośrodek
Wypoczynkowo15.
Kolonijny Spółdzielni
Usług Socjalnych

ul. Nadmorska 12
72-330 Mrzeżyno

091 386 62 94
faks:386 62 94
e-mail:
OD/32/15/07 19.04.2007 18.04.2010
mrzezyno@sus
.pl

091 381 11 01
381 12 40
Ośrodek
ul. Kamieńska 14
faks:381 11 01
16. Wypoczynkowy "Złota
OD/32/16/07 5.05.2007 4.05.2010
72-420 Dziwnówek e-mail:
Rybka"
zlotarybka@na
turatour.pl
094 316 55 13
316 56 36
Ośrodek
faks:316 56 36
ul. Wczasowa 3
OD/32/17/07 5.05.2007 4.05.2010
17. Rehabilitacyjnoe-mail:
76-034 Sarbinowo
rezerwacja@vi
Wczasowy "Violetta 2"
oletta.wczasy.p
l
094 318 95 17
Ośrodek
faks:318 95 17
ul. Słoneczna 5
18. Wypoczynkowy
wew.22 e-mail: OD/32/18/07 19.04.2007 18.04.2010
76-032 Mielno
beskid@natura
"BESKID"
tour.pl

"Przedsiębiorstwo
Produkcj
Farmaceutycznej
19.
Hasco- Lek" S.A.
Ośrodek KolonijnoWczasowy

ul. Wyzwolenia 17
78-131 Dźwirzyno

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

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny
rekreacyjno- sportowy i sportowy
(siatkówka, tenis stołowy), specjalistyczny z
programem rozwijającym zainteresowania i
uzdolnienia (plastyczne).

z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem
ogólnousprawniający z programem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze rekreacyjno- wypoczynkowym.
schorzeniami układu krążenia.

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

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny z
programem niezależnego funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem
ogólnousprawniający z programem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze rekreacyjno- wypoczynkowym.
schorzeniami układu krążenia.

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
ogólnousprawniający z programem
psychiczną, ze schorzeniami układu oddechowego. rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem rozwijającym
zainteresownia i uzdolnienia (malarskie i
094 35 85 522
rzeźbiarskie), specjalistyczny rekreacyjno35 85 523
OD/32/19/07 24.04.2007 23.04.2010
sporowy i sportowy (siatkówka i
faks:35 85 414
koszykówka), specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym.

20.

Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
MUSZELKA

Spółdzielnia Osób
Prawnych Ośrodek
21.
Rehabilitacyjny
"Relaks"

22.

Ośrodek
RehabilitacyjnoSanatoryjny "LEŚNA
POLANA"

Ośrodek
Rehabilitacyjno23.
Wypoczynkowy
"MORSKIE OKO"

24.

Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
"JANTAR"

ul. Wschodnia 4
78-111 Sianożęty

ogólnousprawniający z programem
z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby
rekreacyjno- wypoczynkowym.
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
dysfunkcją narządu wzroku, z dysfunkcją narządu
słuchu, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
094 348 27 70
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
351 56 93
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z
faks:348 27 72
OD/32/20/07 30.04.2007 29.04.2010 cukrzycą, z chorobami układu neurologicznego, z
e-mail:
chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z
nzozpanorama
chorobami przemiany materii, kobiety po
@pro.onet.pl
mastektomii, z hemofilią, z nadczynnością
tarczycy.

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby
ogólnousprawniający z programem
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
rekreacyjno- wypoczynkowym.
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z
chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami
układu oddechowego, z chorobami układu
pokarmowego, z cukrzycą, z celiakią, kobiet po
mastektomii.

ul. Plażowa 1
72- 415
Międzywodzie

091 381 38 21
381 38 79
faks:381 48 98
OD/32/21/07 9.05.2007
e-mail:
relaks@nadmo
rze.com

ul. Wojska
Polskiego 28
78-111 Ustronie
Morskie

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby
ogólnousprawniający z programem
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
rekreacyjno- wypoczynkowym.
094 35 15 522
dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu
35 15 210
wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
faks:35 15 230
OD/32/22/07 26.04.2007 25.04.2010 psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
e-mail:
krążenia, z chorobami układu oddechowego, z
info@lesnacukrzycą, z chorobami neurologicznymi, kobiety po
polana.pl
mastektomii.

8.05.2010

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
091 381 38 10
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
faks:381 38 22
e-mail:
OD/32/23/07 15.05.2007 14.05.2010 krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z
cukrzycą, z chorobami neurologicznymi.
hpr@hpr.katow
ice.pl
z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
091 381 38 10
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
faks:381 38 22
ul. Poprzeczna 6 72e-mail:
OD/32/24/07 15.05.2007 14.05.2010 z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z
415 Międzywodzie
chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami
hpr@hpr.katow
układu oddechowego, z cukrzycą.
ice.pl

ul. Kasztanowa 19
72-415
Międzywodzie

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
091 381 38 10
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
faks:381 38 22
ul. Szkolna 12
72e-mail:
OD/32/25/07 20.05.2007 19.05.2010 krążenia, z chorobami układu oddechowego, z
415 Międzywodzie
cukrzycą, z chorobami neurologicznymi.
hpr@hpr.katow
ice.pl
z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem
094 35 15 565
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
Polski Związek
35 15 665
schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, z
faks:35 15 565
Niewidomych Ośrodek ul. Okrzei 1
chorobami neurologicznymi, ze stwardnieniem
26. Leczniczo78-111 Ustronie
35 15 665
OD/32/26/07 24.05.2007 23.05.2010 rozsianym, ze schorzeniami układu oddechowego,
Morskie
Rehabilitacyjny
e-mail:
kobiet po mastektomii.
"Klimczok"
olrklimoczok@
wp.pl

Ośrodek
Rehabilitacyjno25.
Wypoczynkowy
"NEPTUN"

27.

Ośrodek Kolonijnoul. Reymonta 14
Wczasowy "WODNIK" 76-150 Darłowo

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
094 314 23 21
krążenia.
faks:314 23 21
OD/32/27/07 11.05.2007 10.05.2010
e-mail:
wodnik@afr.pl

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem rozwijającym
zainteresowania (muzyczne i malarskie),
specjalistyczny szkoleniowy (nauka języka
obcego), specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny z
programem niezależnego funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny rekreacyjno- sportowy i
sportowy (siatkówka, koszykówka, piłka
nożna).

28.

Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
"Polonez"

Przedsiębiorstwo
Usług WczasowoLeczniczych i
29. Rekreacji "Jantar"
Z.Dziągwa i Joanna
Pelczar- Dziągwa
Spółka Jawna

ul. Darłowska 8
76-156 Dąbki

ogólnousprawniający z programem
z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób
rekreacyjno- wypoczynkowym.
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
094 314 81 10
z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z
faks:314 81 10
OD/32/28/07 17.05.2007 16.05.2010
chorobami neurologicznymi, z mózgowym
e-mail:
porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami układu
orw@msn.pl
oddechowego.

091 381 30 11
381 30 12
ul. Wolności 5-7
faks:381 30 12
OD/32/29/07 14.05.2007 13.05.2010
72-420 Dziwnówek e-mail:
jantar@dziwno
wek.com.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, ze schorzeniami układu oddechowego.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny rekreacyjno- sportowy i
sportowy (tenis ziemny, siatkówka, tenis
stołowy), specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny z
programem rozwijającym zainteresowania i
uzdolnienia (plastyczne, krajoznawcze),
specjalistyczny z programem niezależnego
funkcjonowania z niepełnosprawnością.

30.

Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
"FAMA-STA"

Ośrodek
Rehabilitacyjno31.
Wypoczynkowy
"Polonez"

Oddział Fundacji
Porozumienie
32. Sanatorium
Uzdrowiskowe w
Połczynie Zdroju

ul. Kołobrzeska 32
72-330 Mrzeżyno

ul. Por.Wł.Surjana
10- 12
76-032 Unieście

ul. Zdrojowa 1-2
78-320 Połczyn
Zdrój

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, z zaburzeniami
głosu i mowy, z chorobami neurologicznymi, z
cukrzycą, ze schorzeniami układu oddechowego, z
chorobami układu pokarmowego, z chorobami
091 38 66 128
układu krwiotwórczego, z chorobami układu
38 66 258
moczowo- płciowego, z chorobami narządów
faks:38 66 258
OD/32/30/07 14.05.2007 13.05.2010 wydzielania wewnętrznego.
e-mail:
biuro@famasta
.com.pl

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny rekreacyjno- sportowy i
sportowy (koszykówka, siatkówka, tenis
ziemny), specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny z
programem nauki niezależnego
funkcjonowania z niepełnosprawnością.

z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób
ogólnousprawniający z programem
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
rekreacyjno- wypoczynkowym,
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
094 318 93 92
z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, ze
faks:318 93 92
OD/32/31/07 22.05.2007 21.05.2010 schorzeniami układu oddechowego, z chorobami
e-mail:
neurologicznymi.
biuro@rsur.pl

094 365 06 22
365 06 28
faks:365 06 22
e-mail:
OD/32/32/07 10.05.2007 9.05.2010
recepcja@san
atoriummarta.polczyn.
com

Ośrodek
ul. Wybrzeże
091 381 42 70
33. Rehabilitacyjno
Kościuszkowskie 2
OD/32/33/07 10.05.2007 9.05.2010
faks:381 42 70
Wypoczynkowy OAZA 71- 420 Dziwnów

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

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
ogólnousprawniający z programem
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
rekreacyjno- wypoczynkowym.
krążenia, z chorobami neurologicznymi, z
chorobami układu oddechowego, z cukrzycą, z
celiakią, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją
narządu wzroku.

091 38 139 17
609 714 161
ul. Westerplatte 26 faks:381 39 17
Ośrodek "WILLA POD
34.
72-415
e-mail:
OD/32/34/07 10.05.2007 9.05.2010
SOSNAMI"
zdrowienadmor
Międzywodzie
zem@poczta.o
net.pl

Ośrodek Wczasów
35. Rodzinnych i
Rehabilitacyjnych

ul. Słoneczna 25 i
27
72-344 Pustkowo

Centrum Rehabilitacji
ul. Nadmorska 97
36. i Wypoczynku
76-034 Sarbinowo
"SOPHIA- BRYZA"

091 38 64 459
faks:38 64 460
e-mail:
rezerwacja@ze OD/32/35/07 16.05.2007 15.05.2010
mtourist.wczasy.
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
chorobami układu pokarmowego, ze schorzeniami
metabolicznymi, ze schorzeniami
reumatologicznymi, z chorobami
dermatologicznymi, z chorobami układu moczowopłciowego, ze schorzeniami endokrynologicznymi,
kobiety po mastektomii, z chorobami
neurologicznymi, ze schorzeniami układu
oddechowego, z cukrzycą.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym.

ogólnousprawniający z programem
z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
rekreacyjno- wypoczynkowym.
upośledzeniem umysłowym, 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, z
dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu
094 316 55 70
wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
316 57 28
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
faks:316 57 27
OD/32/36/07 12.05.2007 11.05.2010 krążenia, z cukrzycą, ze strwardnieniem
e-mail:
rozsianym.
sophiabryza@t
a.pl

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny rekreacyjno- sportowy i
sportowy (piłka nożna), specjalistyczny
szkoleniowy (aktywizacja społecznozawodowa), specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny z
programem niezależnego funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

37.

ul. Morska 2 A
Ośrodek Sanatoryjno72-415
Wczasowy "Perła"
Międzywodzie

Ośrodek
38. RehabilitacyjnoWypoczynkowy

Ośrodek Wczasowo39. Rehabilitacyjny
"Jagoda"

"PROTON" Ośrodek
Wczasowy Sp. z o.o.
OŚRODEK
40.
WYKREŚLONY Z
REJESTRU z dn.
30.01.08 r.

Sanatorium i Szpital
41. Uzdrowiskowy
"Mesko" NZOZ

ul. Norwida 15-17
76-032 Mielno

ul. Wczasowa 1 A
76-034 Sarbinowo

z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
091 32 210 40
z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z
609 714 161
chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z
faks:381 39 17
chorobami układu oddechowego, z chorobami
e-mail:
OD/32/37/07 21.05.2007 20.05.2010 neurologicznymi, z chrobami dermatologicznymi, z
zdrowienadmor
chorobami układu moczowo- płciowego, ze
zem@poczta.o
schorzeniami endokrynologicznymi, kobiety po
net.pl
mastektomii.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym.

ogólnousprawniający z programem
z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby
094 31 89 413
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
rekreacyjno- wypoczynkowym.
601 821 967
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
faks:31 89 413
OD/32/38/07 21.05.2007 20.05.2010 z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, ze
e-mail:
schorzeniami układu oddechowego, z chorobami
orwesnochmiel
neurologicznymi, kobiety po mastektomii.
no@interia.pl
z dysfunkcją narządu ruchu w tym osoby
ogólnousprawniający z programem
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
rekreacyjno- wypoczynkowym.
dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, z
094 316 55 10
OD/32/39/07 22.05.2007 21.05.2010
mózgowym porażeniem dziecięcym, ze
faks:316 55 98
schorzeniami układu oddechowego, kobiety po
mastektomii.

094 35 248 46
z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami
35 233 77
układu kążenia, z chorobami układu oddechowego,
35 248 47
z niedoczynnością tarczycy, z cukrzycą.
ul. Sułkowskiego 6
faks:352 48 46 OD/32/40/07 24.05.2007 23.05.2010
78-100 Kołobrzeg
e-mail:
info@owproton
.pl
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
094 352 34 61
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
352 39 71
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z
ul. Chopina 15 A 78-faks:352 39 71
OD/32/41/07 29.05.2007 28.05.2010 chorobami neurologicznymi, z cukrzycą.
100 Kołobrzeg
e-mail:
sanmesko@wp
.pl

ogólnosuprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

Ośrodek
Wypoczynkowo42.
Szkoleniowy
"DOZAMEL"

Ośrodek
Wypoczynkowo43.
Rehabilitacyjny
"BRYZA"

44.

Ośrodek
Rehabilitacyjno
Wczasowy
"PODCZELE"

Ośrodek Wczasowo45. Kolonijny
"PODCZELE II" s.c.

Ośrodek
46. Wypoczynkowy
"MERKURY"

Ośrodek
Rehabilitacyjno47.
Wczasowy
"Kamyczek"

ul. Kościuszki 17
78-100 Kołobrzeg

ul. Piastowska 4-6
78-131 Dźwirzyno

094 35 44 450
faks:35 23 968
OD/32/42/07 4.06.2007
e-mail:
kolobrzeg@do
zamel.pl

094 358 55 88
354 03 58
faks:358 55 88
OD/32/43/07 9.06.2007
e-mail:
cd@cdsa.com.
pl

3.06.2010

8.06.2010

094 35 43 116
35 43 211
ul. Koszalińska 70faks:35 43 666
72
OD/32/44/07 10.06.2007 9.06.2010
e-mail:
78-100 Kołobrzeg
holtur@holtur.c
om.pl

ul. Koszalińska 70
78-100 Kołobrzeg

094 35 43 665
faks:35 43 683
e-mail:
OD/32/45/07 7.06.2007
podczele2@ne
ostrada.pl

ul. Spokojna 2 i 6
72-330 Mrzeżyno

091 38 66 351
faks:38 66 351
OD/32/46/07 8.06.2007
e-mail:
owmerkury@o
p.pl

ul. Nadmorska 69
76-034 Sarbinowo

094 31 655 67
faks:316 57 45
e-mail:
OD/32/47/07 9.06.2007
orwkamyczek
@wp.pl

6.06.2010

7.06.2010

8.06.2010

z dysfunkcją narządu ruchu,z wyłączeniem osób
ogólnousprawniający z programem
poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze
rekreacyjno wypoczynkowym.
schorzeniami układu krążenia, z chorobami
neurologicznymi, ze schorzeniami układu
oddechowego, z cukrzycą, kobiety po mastektomii,
ze stwardnieniem rozsianym, z dysfunkcją narządu
wzroku.
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z
chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami
układu oddechowego, z cukrzycą, z chorobami
układu pokarmowego.

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

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny rekreacyjno- sporotwy i
sportowy (pływanie, siatkówka i
koszykówka), specjalistyczny z programem
odchudzającym dla osób otyłych.

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
krążeniam, z chorobami układu oddechowego, z
cukrzycą, z niedoczynnością tarczycy.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

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

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

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

ogólnosusprawniający z programem
z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób
rekreacyjno- wypoczynkowym.
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z
chorobami neurologicznymi, ze schorzeniami
091 38 63 646
P.P.H.U "MIRA-MAR"
układu oddechowego, z chorobami narządów
38 63 565
Ośrodek
ul. Leśników 1
faks:38 63 646 OD/32/48/07 25.06.2007 24.06.2010 wydzielania wewnętrznego, z zaburzeniami głosu i
48.
Rehabilitacyjno72- 351 Pogorzelica
mowy, z cukrzycą, z chorobami układu
e-mail:
Wypoczynkowy
pokarmowego, z chorobami układu
mira@ta.pl
krwiotwórczego, z chorobami układu moczowopłciowego.

"Społem"
Wilobranżowa
Spółdzielnia Pracy w
49.
Opolu Ośrodek
WypoczynkowoLeczniczy

Ośrodek
50. Wypoczynkowy
"DUET"

Ośrodek
51. Rehabilitacyjny
"ZAGŁĘBIE" s.c.

52. Ośrodek "BAŁTYK"

ul. Wyzwolenia 42
78-131 Dźwirzyno

094 358 54 95
358 54 07
faks:358 54 95
OD/32/49/07 05.07.2007 4.07.2010
e-mail:
dzwirzyno@sp
olemwsp.pl

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 cukrzycą, z
chorobami układu oddechowego, ze schorzeniami
onkologicznymi.
z upośledzeniam umysłowym, z chorobą
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
krążenia, z chorobami układu oddechowego, z
chorobami neurologicznymi, z cukrzycą, z celiakią,
kobiety po mastektomii.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjn- wypoczynkowym.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
094 314 81 23
specjalistyczny rekreacyjno- sportowy i
314 81 64
sportowy (tenis, piłka nożna),
ul. Wydmowa 6
faks:314 81 23
specjalistyczny szkoleniowy (nauka języka
OD/32/50/07 02.08.2007 01.08.2010
76-156 Dąbki
e-mail:
obcego, nauka gry w tenisa),
owduet@duet.
specjalistyczny z programem
com.pl
psychoterapeutycznym, specjalistyczny z
nauką niezależnego funkcjonowania z
niepełnosprawnością.
z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby
ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
094 351 55 34
dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem
specjalistyczny rekreacyjno- sportowy i
ul. Bogusława XIV 3 351 59 56
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze sportowy (tenis stołowy), specjalistyczny z
78-111 Ustronie
faks:351 43 88 OD/32/51/07 01.07.2007 30.06.2010
schorzeniami układu oddechowego, ze
programem psychoterapeutycznym,
Morskie
e-mail:
schorzeniami układu krążenia, z chorobami
specjalistyczny z programem niezależnego
flisak4@op.pl
neurologicznymi
funkcjonowania z niepełnosprawnością.
z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby
091 321 24 76
poruszające się na wózkach inwalidzkich, ze
321 23 11
schorzeniami układu krążenia, z chorobami
ul. Słowackiego 23 faks:321 23 14
OD/32/52/07 25.06.2007 24.06.2010 narządów wydzielania wewnętrznego, ze
72-600 Świnoujście e-mail:
schorzeniami układu oddechowego, kobiety po
rezerwacja@uz
mastektomii.
drowisko.pl

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
094 314 81 31
dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu
314 81 34
wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
Ośrodek Sanatoryjno- ul. Wydmowa 17 76-faks:314 81 30
OD/32/53/07 05.07.2007 04.07.2010 psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
53.
Wczasowy "Argentyt" 156 Dąbki
e-mail:
krążenia, z chorobami układu oddechowego, z
argentyt@interf
chorobami neurologicznymi, z chorobami układu
erie.pl
krwiotwórczego, z cukrzycą, kobiety po
mastektomii.
z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
094 35 46 182
dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem
Ośrodek Leczniczofaks:352 67 87
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
Wypoczynkowy
ul. Portowa 8
7854.
e-mail: dwOD/32/54/07 05.07.2007 04.07.2010 schorzeniami układu krążenia, z chorobami
100 Kołobrzeg
KORMORAN Sp. z
kormoran@po
neurologicznymi, z chorobami układu
o.o.
czta.wp.pl
oddechowego, z cukrzycą, kobiety po mastektomii.

ogólnousprawniające z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny rekreacyjno- sportowy i
sportowy (żeglarstwo, pływanie, tenis).

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
094 318 93 97
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
318 92 14
upośledzeniemumysłowym, z epilepsją, ze
ul. Kościuszki 6-8
faks:318 92 14
OD/32/55/07 02.08.2007 01.08.2010 schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami
76-032 Mielno
318 93 97
eukładu oddechowego.
mail:
mielno@fwp.pl
z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich, ze
Ośrodek Sanatoryjno094 31 89 231
ul. Piastów 6
7656. Wczasowy
31 68 160
OD/32/56/07 18.07.2007 18.07.2010 schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami
032 Mielno
układu oddechowego.
"UNITRAL" Sp. z o.o.
faks:31 89 625

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno wypoczynkowym.

091 321 26 76
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
603 636 391
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
Ośrodek Sanatoryjno- ul. Żeromskiego 2 faks:321 54 24
krążenia, z cukrzycą, ze schorzeniami układu
OD/32/57/07 18.07.2007 18.07.2010
57.
Wczasowy "IRYS"
72-600 Świnoujście e-mail:
oddechowego, z chorobami układu pokarmowego.
alga@uznam.n
et.pl
z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami
091 324 24 83
układu oddechowego.
Sanatorium
322 37 00
ul. Żeromskiego 4
58. Uzdrowiskowe
OD/32/58/07 23.07.2007 23.07.2010
e-mail:
72-600 Świnoujście
"ENERGETYK"
energetyk@sw
n.vectranet.pl

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

Fundusz Wczasów
Pracowniczych Sp. z
o.o. w Warszawie55.
Oddział w Mielnie
Dom Wczasowy
"ALBATROS"

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem rozwijającym
zainteresowania i uzdolnienia (malarskie).

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

Ośrodek
Wypoczynkowoul. Konopnickiej 16
59. Rehabilitacyjny NZOZ 78-449 Borne
"REVITAL" Barbara
Sulinowo
Bielicka

Ośrodek SanatoryjnoWczasowy
ul. Norwida 1
60.
"Poznanianka"
78-100 Kołobrzeg
Sp. z o.o.

Ośrodek
Wypoczynkowo61. Rehabilitacyjny i
Rekreacyjny "Dom
Rybaka"

ul. Wylotowa 7
100 Kołobrzeg

Ośrodek
62.
"ŚWIATOWID"

ul. Kasprowicza 12
72-600 Świnoujście

Ośrodek
63.
"ADMIRAŁ I"

ul. Żeromskiego 13
72-600 Świnoujście

78-

Przedsiębiorstwo
TurystycznoHandlowe "Skrzat"
ul. Warnowska 12Marzenna
64.
14
Kubikowska Ośrodek
72-514 Wisełka
WczasowoRehabilitacyjny
"Bielik"

z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami
ogólnousprawniający z programem
094 37 34 750
reekreacyjno- wypoczynkowym.
układu krążenia, ze schorzeniami układu
608 531 806
oddechowego, z chorobami narządów wydzielania
faks:37 30 687
OD/32/59/07 25.07.2007 25.07.2010 wewnętrznego, z cukrzycą, kobiety po mastektomii.
e-mail:
biuro@revital.
pl
094 352 60 81
354 26 11
faks:352 37 63
OD/32/60/07
e-mail:
poznanianka@
onet.pl
094 35 16 670
35 17 980
faks:35 17 980
e-mail:
OD/32/61/07
biuro@domryb
aka.kolobrzeg.
pl
091 321 29 19
faks:321 23 14
e-mail:
OD/32/62/07
rezerwacja@uz
drowisko.pl
091 321 21 85
faks:321 23 14
e-mail:
OD/32/63/07
rezerwacja@uz
drowisko.pl

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby
ogólnousprawniający z programem
poruszające się na wózkach inwalidzkich, ze
rekreacyjno- wypoczynkowym.
schorzeniami układ krążenia, z cukrzycą, z
23.07.2007 23.07.2010
chorobami reumatycznymi, kobiety po mastektomii.

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego.

ogólnousprawniającvy z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

23.07.2007 23.07.2010

ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami ogólnousprawniający z programem
układu oddechowego, z chorobami narządów
rekreacyjno- wypoczynkowym.
05.08.2007 05.08.2010 wydzielania wewnętrznego, kobiety po
mastektomii.
ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami ogólnousprawniający z programem
układu oddechowego, z chorobami narządów
rekreacyjno- wypoczynkowym.
05.08.2007 05.08.2010 wydzielania wewnętrznego, kobiety po
mastektomii.

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia, ze
091 32 65 375
schorzeniami układu oddechowego, z chorobami
32 65 054
faks:32 65 651 OD/32/64/07 01.08.2007 01.08.2010 układu pokarmowego, z cukrzycą.
e-mail: bielikwiselka@wp.pl

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny z
programem rozwijającym zainteresowania i
uzdolnienia (ekologiczne, plastyczne).

Ośrodek WczasowoSanatoryjny
65.
"Stoczniowiec" Sp. z
o.o.

66.

Ośrodek
RehabilitacyjnoWypoczynkowy
"Natalia" s.c.

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
091 38 63 125
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
38 63 126
ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą.
faks:38 63 189
ul. Teligi 1
72e-mail:
OD/32/65/07 05.08.2007 05.08.2010
351 Pogorzelica
recepcja@owsstoczniowiec.c
om

ul. Trzebiatowska
3A
72-350 Niechorze

Przedsiębiorstwo
ul. Wyzwolenia 15
67. Turystyczne "Rybitwa"
78-131 Dźwirzyno
Stanisław Krechowicz

68.

69.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny rekreacyjno- sportowy i
sportowy (pływanie), spcjalistyczny z
programem rozwijającym zainteresowania i
uzdolnienia (plastyczne, muzyczne),
specjalistyczny z programem nauki
niezależnego funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

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
091 38 63 430
OD/32/66/07 13.08.2007 13.08.2010 psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
faks:38 63 430
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z
chorobami narządów wydzielania wewnętrznego.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem
prychoterapeutycznym.

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
094 35 85 413
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
35 85 271
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
faks:35 85 270
OD/32/67/07 16.08.2007 16.08.2010 z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, ze
e-mail:
schorzeniami układu oddechowego, z chorobami
rybitwa@interia
neurologicznymi, z cukrzycą.
.pl

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny z
programem rozwijającym zainteresowania i
uzdolnienia (muzyczne, malarskie).

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających sięna wózkach inwalidzkich, z
dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem
094 35 442 69
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
35 223 15
schorzeniami układu krążenia, z chorobami
faks:35 223 15
OD/32/68/07 19.08.2007 19.08.2010 neurologicznymi, z cukrzycą, ze schorzeniami
e-mail:
układu oddechowego.
biuro@wistom.
kolobrzeg.pl

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjn- wypoczynkowym,
specjalistyczny rekreacyjno- sportowy i
sportowy (koszykówka, siatkówka),
spcjalistyczny z programem rozwijającym
zainteresowania i uzdolnienia (plastyczne),
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny
szkoleniowy (nauka języka obcego).

Ośrodek
WypoczynkowoRehabilitacyjny
"Wistom"

ul. Sikorskiego 10
78-100 Kołobrzeg

Ośrodek Wczasowy
"Na Klifie"

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, z
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
059 810 95 20
z epilepsją, ze schorzeniami układu oddechowego,
ul.Nadmorska 34 76- faks:810 95 20
OD/32/69/07 02.08.2007 02.08.2010
ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami
107 Jarosławiec
e-mail:
neurologicznymi, z chorobami układu
naklifie@o2.pl
pokarmowego, z zaburzeniami głosu i mowy, z
cukrzycą.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny szkoleniowy (nauka jazdy
konnej), spacjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny z
programem rozwijającym zainteresowania i
uzdolnienia (plastyczne).

70.

Dom Wypoczynkowy
"Passat"

Ośrodek
Wypoczynkowo71.
Rekreacyjny
"Wiktoria"
Spółdzielnia
SanatoryjnoWypoczynkowa
72.
"Lech" Sanatorium
Uzdrowiskowe w
Kołobrzegu

091 38 63 418
z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby
38 63 656
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
ul. Marynarsa 3 72- faks:38 63 656
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną,
OD/32/70/07 03.08.2007 03.08.2010
e-mail:
350 Niechorze
ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą.
recepcja@dwpassat.pl
z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem
094 35 15 417
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze
faks:35 15 417
ul. B.Chrobrego 7
e-mail:
OD/32/71/07 06.08.2007 06.08.2010 schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami
78-111 Ustronie
układu oddechowego, kobiety po mastektomii, z
Morskie
ustroniewiktori
cukrzycą.
a@wp.pl

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny rekreacyjno- sportowy i
sportowy (pływanie).

z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze
094 35 252 91
ul.Korzeniowskiego
schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami
faks:35 268 84
1
78OD/32/72/07 23.08.2007 23.08.2010
układu oddechowego, z cukrzycą, z
e-mail:
100 Kołobrzeg
niedoczynnością tarczycy.
lech@lpnet.pl

ogólonusprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

091 386 61 11
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
386 63 84
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
Dom Wczasowy
ul. Bałtycka 15
faks:386 63 85
krążenia, z cukrzycą, kobiety po mastektomii.
73.
OD/32/73/07 07.08.2007 07.08.2010
"Koral"
72-330 Mrzeżyno
e-mail:
koral@zawitaj.
pl
091 321 27 93
ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami
faks:321 23 14
układu oddechowego, z chorobami narządów
Ośrodek "ADAMul.Emilii Gierczak 2
74.
e-mail:
OD/32/74/07 05.08.2007 05.08.2010 wydzielania wewnętrznego, kobiety po
EWA"
72-600 Świnoujście
rezerwacja@uz
mastektomii.
drowisko.pl
z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby
094 355 20 00
Centrum Rehabilitacji
poruszające się na wózkach inwalidzkich, ze
355 20 01
Rolników Kasy
schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami
ul.C.K.Norwida 3
faks:355 20 02
75. Rolniczego
OD/32/75/07 10.08.2007 10.08.2010
układu oddechowego, z cukrzycą, z
78-100 Kołobrzeg
e-mail:
Ubezpieczenia
niedoczynnością tarczycy.
crrkolobrzeg@
Społecznego NIWA
krus.gov.pl
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
Ośrodek
ul. Rolna 27 A
psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia, ze
Rehabilitacyjno094 35 15 543
OD/32/76/07 18.08.2007 18.08.2010 schorzeniami układu oddechowego, z cukrzycą.
76.
78-111 Ustronie
Wypoczynkowy
faks:351 57 97
Morskie
"WIKI"

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem rozwijającym
zainteresowania i uzdolnienia (plastyczne,
muzyczne).

Sanatorium
77. Uzdrowiskowe
"Kombatant"

78. Ośrodek ADHARA

094 35 488 71
35 442 97
faks:35 23 291
ul. Sikorskiego 3 78OD/32/77/07 1.09.2007
e-mail:
100 Kołobrzeg
marketing@uz
drowisko.kolob
rzeg.pl

1.09.2010

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
ogólnousprawniający z programem
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
rekreacyjno- wypoczynkowym.
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z
cukrzycą, kobiety po mastektomii.

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

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno-wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny z
programem rozwijającym zainteresowania i
uzdolnienia (plastyczne), specjalistyczny z
programem niezależnego funkcjonowania z
niepełnosprawnością.

z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby
091 38 21 149
poruszające się na wózkach inwalidzkich (4
faks:38 21 135
72miejsca noclegowe), z upośledzeniem umysłowym,
e-mail:
OD/32/79/07 13.10.2007 13.10.2010
ze schorzeniami układu krążenia, z chorobami
uzdrowisko@in
neurologicznymi, ze schorzeniami układu
teria.pl
oddechowego, kobiety po mastektomii.
ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami
094 35 46 849
układu oddechowego.
35 23 849
ul.Korzeniowskiego
faks:35 23 849
7
OD/32/80/07 25.09.2007 25.09.2010
e-mail:
78-100 Kołobrzeg
spwtu@poczta.
onet.pl

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno-wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem niezależnego
funkcjonowania z niepełnosprawnością.

ul. Nadmorska 55
76-034 Sarbinowo

094 34 70 300
34 70 303
faks:717 31 29 OD/32/78/07 18.09.2007 18.09.2010
e-mail:
adhara@ta.pl

ul. Wojska
Szpital Uzdrowiskowy Polskiego 2
79.
"Mieszko"
400 Kamień
Pomorski

Ośrodek
80. Wypoczynkowy
"ZORZA"
Ośrodek
RehabilitacyjnoRekreacyjny
81.
"MAGNOLIA" S.C.
J.Barwicka,
E.Szymańska

Ośrodek Wczasowy
82. "Róża Wiatrów"
Hanryk Ukleja

z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami
układu krążenia, z cukrzycą, z hemofilią.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno - wypoczynkowym.

ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno- wypoczynkowym,
094 35 17 046
specjalistyczny szkoleniowy (nauka
ul. Bałtycka 39 7835 112 90
OD/32/81/07 10.09.2007 10.09.2010
pływania), specjalistyczny z programem
100 Kołobrzeg
faks:35 112 90
rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia
(muzyczne).
z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osoby
ogólnousprawniający z programem
poruszające się na wózkach inwalidzkich, z
rekreacyjno-wypoczynkowym,
094 314 21 27
upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, specjalistyczny rekreacyjno-sportowy i
faks:314 31 03
z epilepsją, ze schorzeniami układu krążenia, z
sportowy (tenis, tenis stołowy, siatkówka,
ul. Józefa Muchy 2
e-mail:
OD/32/82/07 15.09.2007 15.10.2020 zaburzeniami głosu i mowy, ze schorzeniami
koszykówka, badminton).
76-153 Darłowo
biuro@rozawia
układu oddechowego, z chorobami
trow.pl
neurologicznymi, z cukrzycą, z chorobami
narządów wydzielania wewnętrznego.

Ośrodek
Rehabilitacyjno83.
Wypoczynkowy
"Flisak" s.c.

Sanatorium
84.
"Dąbrówka"

094 348 07 65
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
351 55 34
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
ul.Nadmorska 35 76faks:348 07 68 OD/32/83/07 28.09.2007 28.09.2010 krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego.
034 Sarbinowo
e-mail:
flisak@post.pl
z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami
091 382 08 80
ul.Orzeszkowej 9a
układu krążenia, ze schorzeniami układu
e-mail:
OD/32/84/07 13.10.2007 13.10.2010 oddechowego, kobiety po mastektomii.
72-400 Kamień
uzdrowisko@in
Pomorski
teria.pl

ogólnousprawniający z programem
rekracyjno- wypoczynkowym.

ogólnousprawniający z programem
rekracyjno- wypoczynkowym.

Ośrodek SanatoryjnoWypoczynkowy
ul. Portowa 1
85.
"POSEJDON" Sp. z
78-100 Kołobrzeg
o.o.

ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami ogólnousprawniający z programem
094 355 37 50
układu oddechowego, z chorobami układu
rekreacyjno - wypoczynkowym.
355 37 52
pokarmowego, z cukrzycą, kobiety po mastektomii.
faks:354 70 52
OD/32/85/07 18.10.2007 18.10.2010
e-mail:
marketing@po
sejdon.new.pl

Ośrodek
86. Rehabilitacyjno Wczasowy DORWIT

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
ogólnousprawniający z programem
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
rekreacyjno-wypoczynkowym
krążenia, kobiety po mastektomii, z zaburzeniami
094 35 85 491
głosu i mowy, ze schorzeniami układu
35 85 151
oddechowego, z celiakią, z cukrzycą, z chorobami
faks:35 85 008
OD/32/86/07 12.10.2007 12.10.2010 narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami
e-mail:
przemiany materii, z chorobami układu
rkdorwit@plus
krwiotwórczego, z chorobami układu moczowonet.pl
płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z
hemofilią.

Ośrodek Wczasowo87. Rehabilitacyjny
PERŁA

88. Ośrodek MAXIM

ul. Wyzwolenia 20
78-131 Dźwirzyno

z dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem
ogólnousprawniający z programem
umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją, ze rekreacyjno - wypoczynkowym.
schorzeniami układu oddechowego, ze
schorzeniami układu krążenia, kobiety po
mastektomii, z zaburzeniami głosu i mowy, z
094 358 52 56
celiakią, z cukrzycą, z chorobami narządów
faks:354 01 62
ul. Wczasowa 3 78e-mail:
OD/32/87/07 12.10.2007 12.10.2010 wydzielania wewnętrznego, z chorobami przemiany
131 Dźwirzyno
materii, z chorobami układu krwiotwórczego, z
rkdorwit@plus
chorobami układu moczowo-płciowego, z
net.pl
chorobami układu pokarmowego, z hemofilią, ze
schorzeniami skóry, z rozszczepem wargi i
podniebienia, z zaburzeniami depresyjnymi.

ul. Nowy Świat 1 72091 386 26 22 OD/32/88/07 9.11.2007
344 Rewal

9.11.2010

z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami
ogólnousprawniający z programem
układu krążenia, z zaburzeniami głosu i mowy, z
rekreacyjno- wypoczynkowym.
niedoczynnością tarczycy, kobiety po mastektomii.

ogólnousprawniający z programem

Usługi Turystyczno Wypoczynkowe
Halina Mielniczuk
89.
Ośrodek
Wypoczynkowy
"AGADO"

094 316 55 93
316 58 36
z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
ul. Nadmorska 5 76- faks:316 58 35
psychiczną, ze schorzeniami ukladu krążenia, ze
OD/32/89/07 29.11.2007 26.11.2010
034 Sarbinowo
e-mail:
schorzeniami układu oddechowego, kobiety po
agado@agado.
mastektomii.
sarbinowo.com

z upośledzeniem umysłowym, z chorobą
psychiczną, z epilepsją, ze schorzeniami układu
Sanatorium "Wodnik"
ul. Sienkiewicza 9 091321 27 96
krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego.
90. Spółka z ograniczoną
OD/32/90/07 29.11.2007 29.11.2010
72-600 Świnoujście faks:321 27 96
odpowiedzialnością

rekreacyjno-wypoczynkowym,
specjalistyczny z programem rozwijającym
zainteresowania i uzdolnienia (plastyczne),
specjalistyczny z programem
psychoterapeutycznym, specjalistyczny z
programem nauki niezależnego
funkcjonowania z niepełnosprawnością,
specjalistyczy z programem edukacyjnoleczniczym.
ogólnousprawniający z programem
rekreacyjno -wypoczynkowym.

