
 

Od roku 2018  UTW zaczęło organizować wyjazdy na turnusy rehabilitacyjno-

wypoczynkowe  nad morzem.  

W 2018 wyjazd był w dn.12- 25 maj. W wyjeździe brało udział  39 osób. Miejscem 

pobytu był Ośrodek –  Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy   ,, Flisak’’ w Sarbinowie. 

Z  drugiej strony budynku znajduje się ogród, gdzie właśnie przepięknie kwitły rododendrony i azalie. Głównym zaję-

ciem uczestników były spacery nad morzem – wzdłuż plaży ciągnie się betonowy chodnik [tzw. promenada] , którym 

można spacerować nie schodząc na piach. Wiele osób opalało się też na plaży - całe dwa tygodnie świeciło słońce, co 

jak na zmienną raczej pogodę nad naszym Bałtykiem, było czymś niezwykłym. Czasami był chłodny wiatr, ale panie 

radziły sobie z nim – rozstawiając parawany.  

Uczestnicy mieli także zabiegi rehabilitacyjne - po 3 każdego 

dnia. Były różnorodne -największym uznaniem cieszyły się 

masaże.  

W Ośrodku organizowane były różnego rodzaju imprezy - 

ognisko z pieczonym prosiakiem, ognisko z kiełbaskami, wy-

stępy piosenkarzy, bal przebierańców, zabawy taneczne. 

Można tez było wypożyczyć rowery i w ten sposób zwiedzać 

okolice. Część osób brała udział w wycieczkach: na Górę 

Chełmską pod Koszalinem, do Mielna, kolejką do Gąsek. Nasza 

grupa zorganizowała osobna wycieczkę do Dobrzycy – gdzie 

znajdują się prawdopodobnie najpiękniejsze ogrody w Polsce 

o nazwie Hortulus.  Zwiedzaliśmy część o nazwie ogrody tema-

tyczne – np. japoński, francuski, ogród szumu i szelestu, ogród 

biały, niebieski, żółty, ogród cienia, słońca. Ogród jest zachwy-

cający.  

Uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni - przede wszystkim 

dopisała pogoda i wiele osób wróciło opalonych na brąz. Po-

byt w  ośrodku był bardzo urozmaicony, także wyżywienie 

było dobre. Powszechnie deklarowano, że wrócimy do Sarbi-

nowa za rok.    

Kolejny raz członkowie UTW  odpoczywali nad morzem 15- 29 maja 2019r. Było to także Sarbinowo, Ośrodek  Reha-

bilitacyjno-Wypoczynkowy ,,Adhara’’. Jest  położony jest bardzo blisko morza, więc wszelkie spacery nad morzem bądź 

po nadmorskiej promenadzie były dla wszystkich uczestników łatwo dostępne. 

Uczestnicy mieli także zabiegi rehabilitacyjne, po 3 dziennie; była duża oferta zabiegowa, m.in. dużym uznaniem cieszy-

ła się gimnastyka w basenie. Bardzo dobre było wyżywienie: śniadania i kolacje w formie bardzo obfitegp szwedzkiego 

stołu, obiady były podawane. Uczestnicy mieli wygodne pokoje, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością. Sam 

Ośrodek jest duży, otoczony zielenią.  

Bardzo bogaty był program kulturalny: właściwie każdego dnia zabawy taneczne, lub występy artystów, filmy, wyciecz-

ki – m.in. do Kołobrzegu, Darłowa i Darłówka, Mrzeżyna, do Gąsek, do Chłopów, do Mielna, do Koszalina i na Górę 

Chełmską. Była tez oczywiście wycieczka do Dobrzycy, do ogrodów Hortulus, gdzie byliśmy już w zeszłym roku. 

Część osób zwiedzała okolice na rowerach, które można było wypożyczyć w Ośrodku.  

Jedyne, co nie bardzo dopisało, to pogoda. Była zmienna, często był słońce, ale przy niskiej temperaturze. Nie było 

raczej warunków do opalania się na plaży, ale atrakcji było tak dużo i pobyt był tak dobrze zorganizowany, że uczestni-

cy wrócili bardzo zadowoleni, mówiąc już o kolejnym wyjeździe. 


