Mój Pobyt w Sanatorium Panorama Morska w Jarosławcu.
Jarosławiec, to wieś rybacka w północnej Polsce. Znajduje się na Wybrzeżu Słowińskim w
woj. Zachodnio-Pomorskiem, w powiecie Sławińskim na Przylądku Jarosławieckim, 11km.
Na północ od trasy łączącej Darłowo z Ustką. Nieopodal miejscowości znajdują się jeziora:
Kopań i Wicko. W Jarosławcu blisko ośrodka jest usytuowany piękny Kościół. W tej okolicy
są: przystanek PKS z połączeniem: Sławno, Słupsk, Darłowo, jest poczta, punkt informacji
turystycznej, dużo ośrodków wypoczynkowych leczniczo-rehabilitacyjnych, pensjonatów.
Jest to urokliwa miejscowość z pięknymi krajobrazami. Sanatorium Panorama Morska
oddalona jest od morza 350m. Dojście do plaży i morza jest dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, jak również osób niewidomych. Bez
przeszkód można dojechać wózkiem inwalidzkim i dojść do, sklepów kościoła, apteki,
poczty, i smażalni ryb. W pełni dostępne są również budki z lodami i stragany z pamiątkami.
Na terenie sanatorium są budynki hotelowe i domki campingowe. W budynkach osoba
niepełnosprawna może zamieszkać na parterze. Natomiast domki campingowe są wyposażone
w podjazdy do wózków, pokoje na wysokim standardzie. Łazienka bardzo duża. Jest również
sprzątanie przez Panie pokojowe oraz wymiana ręczników. Na wyposażeniu każdego domku
znajdują się: dwa tapczany, stolik z krzesłami, informator z kalendarzem imprez
odbywających się na terenie Panoramy, sprzęt audio i TV, lodówka Sejf, telefon, czajnik bez
przewodowy talerzyki i szklanki. A przestrzennej pachnącej czystością łazience znajdują się:
kabina prysznicowa, suszarka do włosów, komplet ręczników kąpielowych, klapki pod
prysznic, czepki kąpielowe, mydełko żel i szampon. Każdy domek otacza piękna zieleń i
kwiaty alejki przy każdym domku jak i cały teren wyłożone kostką. W sanatorium znajdują
się obiekty sportowo-rekracyjne: boiska do piłki siatkowej i koszykówki, są korty tenisowe.
Gdy rodzice są na zabiegach dzieci spędzają mile czas w przedszkolu. Na terenie Aguaparku
prezentują się dwie piękne klimatyzowane restauracje: Tropicoco i LA Costa, gdzie każdego
wieczoru odbywają się liczne imprezy kulturalno oświatowe, wieczorki taneczne, biesiady
góralskie, spotkania z aktorami i artystami, wybory mis i mistera panoramy dancingi,
wieczory piosenki karaoke. To wszystko uprzyjemnia suto zastawiony stół szwedzki, z miłą
obsługą kelnerów. Imprezy te kończą się zwykle po północy. Na scenie agua parku odbywają
się koncerty np. muzyki romskiej. Uroku dodaje piękne oświetlenie całego obiektu, palmami
azjatyckimi i wieloma innymi migocącymi światełkami. Na koniec niebo rozbłyskuje
tysiącem petard i fajerwerków. Dodatkową atrakcją jest sztuczna grota z wodospadami i
inhalacjami parowo-solnymi. Park wodny to kompleks basenów zewnętrznych ze stali
nierdzewnej, o powierzchni lustra wody ok. 1500m. Baseny z podgrzewaną wodą od 24
kwietnia do 7 października. Jest to wielka atrakcja dla kuracjuszy i wczasowiczów. Basen
rekreacyjny z rwącą rzeką o głębokości 1,25m o rzadko spotykanej długości 55m ze
zjeżdżalniami. Ma także pięć stanowisk masażu karku. Basen ze sztuczną falą jest ogromną
radością dla dzieci i dorosłych głębokość basenu opada od 0 do 1,60m a powierzchnia lustra
wody wynosi 770m2 jest największa w Polsce. Basen jest zaopatrzony w gejzery powietrzne.
Baseny wielofunkcyjne to dwa baseny połączone zjeżdżalnią mają głębokość opadającą od
1,20 do 1,33m baseny zawierają: punkty wodnego masażu ściennego gejzery powietrzne,
grzybek wodny
stanowisko masażu karku
leżaki rurowe z masażem powietrznym
zjeżdżalnię łączącą niecki basenowe
podgrzewana woda od 8 maja do 23 września

aerobik, gimnastyka w wodzie. W Okół jest mnóstwo leżaków i stolików z parasolami gdzie
można przysiąść i co nieco przekąsić lub wypić kawę zjeść loda. W pełni dostępna jest baza
zabiegowo-rehabilitacyjna. Wymienię, tylko kilka zabiegów: masaż suchy automatyczny
całościowy i odcinkowy magnetoterapia
masaż klasyczny
masaże wodne
prądy
diadynamiczne
krwiożelki. Zabiegi koordynuje lekarz. Osoby niewidome z łatwością
poruszają się bo winda jest udźwiękowiona a drzwi poszczególnych gabinetów są oznaczone
naklejkami brajlowskimi. Ja na wózku inwalidzkim niewidomy zawsze trafiałem na miłą i
fachową pomoc. Po dwóch tygodniach wyjechałem z Panoramy Morskiej zrelaksowany
wypoczęty i zrehabilitowany. Pragnę podkreślić że _ osoby niepełnosprawne w Panoramie
odzyskują zdrowie i pełen komfort psychiczny. Przy oczku wodnym odbywają się różne
imprezy integracyjne wzrok kuracjuszy przyciągają kolorowe rybki i wodne kwiaty. Dyrekcja
i pracownicy ośrodka witają i żegnają wszystkich kuracjuszy szampanem i tortem. Na jednym
turnusie bywa ok. 1500 osób. W czasie imprez kuchnia polowa serwuje pyszne dania:
grochówkę, kiełbaski pieczone przy ognisku i wiele innych smakołyków- bardzo pysznych.
Wieczory kończą się biesiadną muzyką i wspólnymi tańcami. W Panoramie znajduje się Foto
Studio- pamiątki. Jeśli chcesz miło spędzić czas udaj się do Panoramy Morskiej w Jarosławcu

Wiesław Miętkiewicz 29-11-2011 Piotrków Kujawski

