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Gratka taki:e dla kibic6w 

Euro 2012 
w Kotobrzegu! 

WSlYSTKO wskazuje na to, ie Ko
lobrzeg doczeka siEl pilkarzy, kt6rzy grat 
bEld<i w Euro 2012. Z naszych infonnacji 
wynika, ze z oterty miasta, kt6re znalazlo 
siEl w katalogu UEFA prezentujqcym 
21 pot70Cia!nych miejsc pobytowych 
dla druzyn b1orqcych udzial w mistrzo
stwach, skorzysta reprezentacja Norwe
gii. Niewykluczone, ie i Dunczycy, kt6rzy 
odwiedzili w poniedzialek i we wtorek 
~iogwiazdkowy kolobrzeski Marine 
Hotel, takie wybiorq jego otertEl. 

- Go5cilismy delegat6w federacji 
futboloweJ 1 kadry narodowej Danii
przyznaje Jan Wr6blewski, czlonek 
zarzqdu firmy Zdrojowa Invest, kt6rej 
hotel znalazl SiEl w katalogu UEFA. -
Kolobrzeg dysponuje odpowiednim 
os.rodkiem treningowym, jakim jest 
M1e1ski Osrodek Sportu i Rekreacji ze 
swoim nowym stadionem pilkarskim 
oraz naszym hotelem, kt6ry spelnia 
najwyisze standardy jakoSciowe i bez. 
pieczenstwa. 

Dunczycy jui w poniedzialek 
zwiedzili zar6wno sam hotel, jak 
1 stadion. Nie kryli, ie Kolobrzeg spel
nia ich oczekiwania. UwagEl gosci 
przyciqgnElla najnowsza CZElSC kom
pleksu hotelowego, jakq jest Ultra 
Marine. Jan Wr6blewski nie dziwi siEl 
temu podkre5lajqC, ze jest to ideal ne 
miejsce dla druiyny. 

Ostateczne decyzje o wyborze 
przez poszczeg61ne druiyny miejsc 
pobytowych na czas mistrzostw 
Europy w pilce noinej zapadnq po 
rozgrywkach eliminacyjnych. 

- Jednak juz teraz nieoficjalnie 
dowiedzielismy siEl, ie Norwegowie 
wybrali Kolobrzeg i nasz piElcio
gwiazdkowy Marine Hotel - potwier
dza nasze informacje Jan Wr6blew
ski. - W przyszlym tygodniu ma do 
mnie takze zatelefonowac dyrektor 
Federacji Danii w Pilce Noinej Steen 
Dahrup, kt6ry poinformuje mnie 
o decyzji dotyczqcej umiejscowienia 
u nas swojej druiyny - dodaje pelen 
optymizmu. 

Jesli do Kolobrzegu zawitajq pil
karze biorqcy udzial w Euro 2012 
I>Eldzie to nie lada gratka nie tylk~ 
dla Marine Hotelu i dla lokalnego 
samorzqdu, ale i dla kibic6w. Nie
kt6re treningi druiyn bEld<i otwarte, 
eo oznacza, ie mozna je bEldzie bez
ptatnie obserwowat z trybun. (pw) 


