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Uzdrowisko Kołobrzeg S.A było gospodarzem 
spotkania przedstawicieli kilkunastu  uzdrowisk, 
które stanowią Unię Uzdrowisk Polskich. Tema-
tem spotkania było podsumowanie działalności 
lecznictwa uzdrowiskowego w mijającym 2011 
roku. Ponadto dyskusję zdominowały dwa tematy. 
Pierwszy dotyczył problemów związanych z lecz-
nictwem uzdrowiskowym  dzieci w Polsce, a drugi 
utylizacji borowiny pozabiegowej.

Kołobrzeski, rodzinny holding inwesty-
cyjno-deweloperski i hotelarski, który w 
Kołobrzegu prowadzi m.in. obiekty Marine 
Hotel*****, Ultra Marine i Sand Hotel****, 
a ma powiązania z Jantar SPA i biurowcem 
Weneda, w tym roku obchodził 5-lecie. „Ob-
chodzimy nie tylko rocznicę, ale świętujemy 
również wraz z naszymi pracownikami duże 
sukcesy” – mówi Jan Wróblewski, Członek 
Zarządu Zdrojowa Invest. Holding jako je-
dyny przedsiębiorca z Kołobrzegu znalazł 
się w najnowszym zestawieniu najwięk-
szych polskich podmiotów gospodarczych 
„Rzeczypospolitej” – Lista 2000, a do tego 
w niektórych kategoriach zdobywając odpo-
wiednio 8. i 20. miejsce w Polsce. Zdrojowa 
Invest jest również największym krajowym 
deweloperem apartamentów wakacyjnych 
i siecią condo hoteli, których jest również 
prekursorem w Polsce. Najnowszym osią-
gnięciem grupy jest wybór Marine Hotel***** 
przez Reprezentację Danii w piłce nożnej na 
centrum pobytowe podczas Euro 2012. Sand 
Hotel**** natomiast, został bazą dla dziennika-
rzy i ekipy organizacyjnej. „To potwierdzenie 
jakości i renomy naszych hoteli oraz przewagi 
nad konkurencją. To także rekomendacja dla 
Gości hotelowych, z których obiektów ko-
rzystać.” – mówi Ilona Wójtowicz, Dyrektor 
Operacyjny Marine Hotel*****.

W ciągu 5 lat grupa wybudowała 3 
wspomniane obiekty w Kołobrzegu. W 

trakcie realizacji są 2 inwestycje aparta-
mentowo-usługowe, mianowicie Boulevard 
w pobliskim Ustroniu Morskim i pierwsza 
w górach Crsital Resort Szklarska Poręba. 
Natomiast w przygotowaniu są Baltic Park 
Molo w Świnoujściu i Kudowa Towers w 
Kudowie-Zdroju. Wszystkie inwestycje mają 
charakter premium, a realizowane są w naj-
piękniejszych polskich miejscowościach 
wypoczynkowych i tylko w najlepszych 
lokalizacjach.

Największą planowaną inwestycją grupy, 
a zarazem największą inwestycją apartamen-
towo-hotelową na Wybrzeżu będzie Baltic 
Park Molo w Świnoujściu za ok. 250 mln 
zł (sama działka kosztowała ponad 20 mln 
zł – przyp. red.). „Będzie to multifunkcyjny 

obiekt najnowszej generacji z hotelami 4-5 
gwiazdkowymi, w wyjątkowej lokalizacji 
przy plaży i promenadzie. Stąd pomysł na 
konkurs ogłoszony wspólnie ze Stowarzysze-
niem Architektów Polskich, do którego zostali 
zaproszeni architekci z Polski i zagranicy.” 
– dodaje Wróblewski.

Warto dodać, ze Zdrojowa Invest jest 
grupą odpowiedzialną społecznie, trosz-
czącą się o środowisko i rozwój sztuki, w 
ramach programów Zdrojowa Eco Friendly 
i Zdrojowa Art.

Holding to także jeden z większych praco-
dawców w regionie zatrudniający około 250 
osób, z czego prawie 60% to kobiety i liczba 
ta ciągle wzrasta wraz z rozwojem grupy.

Szczegóły na www.zdrojowainvest.pl

Zdrojowa Invest ma już 5 lat, a jej kołobrzeskie 
hotele są w Euro 2012

Unia uzdrowisk polskich

Kongress polnischer Kurorte
Neulich wurde ein Kongress vom Kurbetrieb 

Kolberg A.G. veranstaltet, zu dem zahlreiche Ver-
treter der Kurorte (Mitglieder der Union polnischer 
Kurorte) eingeladen wurden. Das Hauptthema 
war die Berichterstattung und Zusammenfassung 
der Kurtätigkeit im Jahr 2011. Abgesehen davon 
wurde es über die Kurtherapie für Kinder in Polen 
und Entsorgungsmethoden vom Nachbehandlung-
smoor diskutiert.

 W pięknym miejscu, w Ośrodku Jazdy 
Konnej Andrzeja Michalskiego w Budzisto-
wie, opodal kościółka świętych Janów z 1222 
roku odbyło się spotkanie opłatkowe. Uczest-
niczył w nim między innymi ks. bp. Paweł 
Cieślik, a także Czesław Hoc poseł na Sejm 
RP i Stanisław Wziątek, poseł na Sejm RP.

Opłatek w stadninie
Ks. bp. P. Cieślik w słowie podkreślił 
znaczenie spotkań rodzinnych i w gronie 
przyjaciół, w okresie Bożego Narodzenia 
tak jak to tu w Budzistowie. Po połamaniu 
się opłatkiem i złożeniu życzeń nie zabrakło 
wspólnego śpiewania kolęd, a także trady-
cyjnych wigilijnych potraw.
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