
Kołobrzeskie hotele należące do holdingu Zdrojowa Invest przyłączyły się do 

ogólnoświatowej akcji „Godzina dla Ziemi”, której inicjatorem jest organizacja

ekologiczna WWF.

W sobotę 31 marca dokładnie o godzinie 20:30 miliony ludzi i instytucji na całym świecie 

zgaszą światło na symboliczne 60 minut, dając tym samym wymowny sygnał zachęcający do 

oszczędzania energii i dbania o planetę każdego dnia. Od tego roku w Akcji będą 

uczestniczyły wszystkie obiekty grupy, która dzięki swojemu autorskiemu programowi 

Zdrojowa Eco Friendly stara się ograniczać i rekompensować swój negatywny wpływ na 

środowisko.

Akcja jest organizowana już po raz 6., a została zainicjowana w 2007 roku w Sydney przez 

WWF. W kolejnych latach liczba uczestników i miast biorących udział rosła lawinowo. W 2011 

roku światła zgasili mieszkańcy ponad 5.200 miast w 135 krajach na wszystkich kontynentach. 

Władze i przeróżne instytucje nie pozostały w tyle i wyłączyły oświetlenie najbardziej 

rozpoznawalnych budynków świata: Wieżę Ei�a w Paryżu, Operę w Sydney, Bramę 

Brandenburską w Niemczech, piramidy w Egipcie oraz Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

Dla podkreślenia troski o dobro środowiska naturalnego Zdrojowa Hotels – operator hoteli 

grupy – również zwróci uwagę na oszczędność energii podczas „Godziny dla Ziemi”. Między 

godziną 20:30 a 21:30 zgaśnie iluminacja hoteli, światła w mniej uczęszczanych częściach, 

a w restauracjach i barach wykorzystane będą świece. Rozstawione na stolikach sprawią, że 

sobotnia kolacja będzie wyjątkowym doświadczeniem, gdzie doznania kulinarne połączą się 

ze świadomością środowiskową. Goście hotelowi zostaną, poprzez informacje umieszczone 

na ekranach, poproszeni o włączenie się w „Godzinę dla Ziemi” również w swoich pokojach. 

Tym gestem hotele zwrócą uwagę na problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla do 

atmosfery i konieczność proekologicznych postaw każdego dnia.

„Marine Hotel***** i Sand Hotel****   jako jedyne obiekty z Kołobrzegu z dumą przystąpiły do 

projektu „Godzina dla Ziemi”. Integralną częścią naszych hoteli są rozwiązania mające na uwadze 

dobro środowiska naturalnego, w tym zmniejszające zużycie energii. Jako innowator zachęcamy 

aby nowe hotele planowały podobne rozwiązania, a istniejące przynajmniej do włączania się do 

akcji. Wspiera ją wiele polskich miast i instytucji, a także znane osoby. Nadszedł czas, aby prywatni 

przedsiębiorcy także zaczęli czuć się odpowiedzialni za Ziemię. Różne źródła podają, że całkowity 

potencjał oszczędzania energii w polskich domach wynosi aż 40%, istnieje zatem duża potrzeba 

edukacji. Taki z pozoru prosty gest jak wyłączenie niepotrzebnego światła w skali świata robi 

ogromną różnicę i redukuje ilość emitowanego CO2” – mówi Ilona Wójtowicz, Dyrektor

Operacyjny Marine Hotel*****.
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Marine Hotel             , Kołobrzeg

Ultra Marine, Kołobrzeg

Informacja prasowa

Warszawa, 30.03.2012
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Sand Hotel          , Kołobrzeg    
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środowisko.

Akcja jest organizowana już po raz 6., a została zainicjowana w 2007 roku w Sydney przez 

WWF. W kolejnych latach liczba uczestników i miast biorących udział rosła lawinowo. W 2011 
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godziną 20:30 a 21:30 zgaśnie iluminacja hoteli, światła w mniej uczęszczanych częściach, 
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sobotnia kolacja będzie wyjątkowym doświadczeniem, gdzie doznania kulinarne połączą się 

ze świadomością środowiskową. Goście hotelowi zostaną, poprzez informacje umieszczone 

na ekranach, poproszeni o włączenie się w „Godzinę dla Ziemi” również w swoich pokojach. 

Tym gestem hotele zwrócą uwagę na problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla do 

atmosfery i konieczność proekologicznych postaw każdego dnia.

„Marine Hotel***** i Sand Hotel****   jako jedyne obiekty z Kołobrzegu z dumą przystąpiły do 

projektu „Godzina dla Ziemi”. Integralną częścią naszych hoteli są rozwiązania mające na uwadze 

dobro środowiska naturalnego, w tym zmniejszające zużycie energii. Jako innowator zachęcamy 
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akcji. Wspiera ją wiele polskich miast i instytucji, a także znane osoby. Nadszedł czas, aby prywatni 
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Zdrojowa Invest jako świadomy deweloper stosuje przyjazne środowisku rozwiązania 

konstrukcyjne, które są planowane już na etapie projektowania inwestycji. Dzięki zastosowa-

niu rekuperacji, czyli systemu klimatyzacji opartego na pompach ciepła, odzyskujących je

z wnętrz i dystrybuujących po hotelu, w samym Marine Hotel***** oszczędzamy 300 MWh, co 

stanowi równowartość rocznego zapotrzebowania na energię 150 przeciętnych gospodarstw 

domowych w Polsce. Kolejne 280 MWh oszczędności uzyskujemy poprzez stosowaniu 

żarówek LED, także w zewnętrznym oświetleniu budynku. Drugim ważnym aspektem wpływu 

na środowisko jest woda, a jej średnie zużycie w pokoju hotelowym to 225 l na dobę.

W naszych kołobrzeskich hotelach dzięki zastosowaniu armatury eco-smart udało się 

zmniejszyć zużycie do 126 l na dobę. Dla świadomych ekologiczne Gości kalkulacja jest prosta 

– 100 litrów oszczędności dziennie, czyli prawie siedemdziesiąt 1,5-litrowych butelek wody.  

Natomiast trudniej jest już przeliczyć detergenty niezawierające fosforanów i niemal w 100% 

ulegające biodegradacji, które są stosowane przez służby pięter i sprzątające. W pokojach 

znajduje się informacja zachęcająca Gości do ponownego używania pościeli i ręczników,  

jednak aby z tej możliwości skorzystać Goście muszą być świadomi ekologicznie. I tutaj 

właśnie pomocne są takie inicjatywy jak „Godzina dla Ziemi”, których głównym celem jest 

edukacja.  

„Program Zdrojowa Eco Friendly w połączeniu z udziałem w takich inicjatywach jak „Godzina dla 

Ziemi” czy „Sprzątanie Świata” to skromny wkład holdingu w zrównoważony rozwój. W Zdrojowej 

Invest jesteśmy świadomi zagrożeń dla środowiska i podejmujemy wszelkie działania, aby wnieść 

jak najwięcej w jego ochronę, zwłaszcza że nasza działalność w nie ingeruje. A edukacja 

ekologiczna będzie świadomie rozwijana i kontynuowana w przyszłości.” – podsumowuje 

Jan Wróblewski, Członek Zarządu Zdrojowej Invest.

O deweloperze

Zdrojowa Invest to dynamicznie rozwijający się rodzinny, kołobrzeski holding 

inwestycyjno-deweloperski i hotelarski w segmencie second home. Największy deweloper 

apartamentów wakacyjnych i sieć condo hoteli, których jest również pionierem  w Polsce. 

Naszym głównym produktem są obiekty apartamentowo-hotelowe i usługowe

z opcjonalnym systemem zarządzania wynajmem, czyli apartamenty na sprzedaż 

z gwarancją zysku dla Kupującego i możliwością korzystania z apartamentu na 

własne potrzeby. Wszystkie inwestycje mają charakter premium, a realizowane są

w najpiękniejszych polskich miejscowościach wypoczynkowych i tylko w topowych 

lokalizacjach.

Zdrojowa Invest znalazła się w najnowszym zestawieniu największych polskich podmiotów 

gospodarczych „Rzeczpospolitej” – Lista 2000. 

Podczas UEFA EURO 2012 narodowa reprezentacja Danii zatrzyma się w Marine Hotel***** – 

należącym do holdingu.

Zdrojowa Invest jest grupą odpowiedzialną społecznie, troszczącą się o rozwój sztuki

i środowisko w ramach, odpowiednio, programu Zdrojowa Art i Zdrojowa Invest Eco Friendly.

Więcej informacji na: www.zdrojowainvest.pl

Ściągnij logotypy i zdjęcia naszych inwestycji w wysokiej rozdzielczości z: 

www.zdrojowainvest.pl

zakładka: Biuro Prasowe >> Pobierz multimedia
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Boulevard Ustronie Morskie

Cristal Resort Szklarska Poręba

KO
ŁO

BR
ZE

G
   

  S
ZK

LA
RS

KA
 P

O
RĘ

BA
   

  U
ST

RO
N

IE
 M

O
RS

KI
E 

   
 Ś

W
IN

O
U

JŚ
CI

E 
   

 W
A

RS
ZA

W
A

Copyright © Zdrojowa Invest Sp. z o.o.

Baltic Park Molo, Świnoujście

ul. Marszałkowska 72/17
00-545 Warszawa, Polska
T/F +48 22 713 89 00
media@zdrojowainvest.pl
www.zdrojowainvest.pl

Osoba do kontaktu:
Renata Sobczyńska 
M +48 609 021 701 
r.sobczynska@zdrojowainvest.pl 


