
Przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oraz Zdrojowej Invest, w trakcie 

prezentacji wszystkich prac konkursowych w pałacu Zamoyskich w Warszawie, mieli zaszczyt 

ogłosić zwycięzców konkursu, który miał na celu wyłonienie koncepcji kompleksu 

hotelowo-apartmentowo-usługowego Baltic Park Molo. Zlokalizowany w Świnoujściu tuż 

przy plaży i głównej nadmorskiej promenadzie, a zatem w jednym z najbardziej prestiżowych 

miejsc na Wybrzeżu, będzie dzięki konkursowi na pewno spektakularnym przedsięwzięciem. 

Kompleks z 4- i 5-gwiazdkowymi hotelami, zespołem SPA & Wellness i konferencyjnym, 

centrum handlowym i rozrywkowym z pasażami i nową promenadą, centrum sztuki, a dodat-

kowo z Aquaparkiem, będzie miał ok. 600-700 apartamentów, w większości w systemie condo 

z widokiem na morze oraz własnym molem.

Chęć wzięcia udziału w konkursie zgłosiło prawie 80, a do dalszego etapu zakwali�kowanych 

zostało 75 biur projektowych z Polski i zagranicy. Nadesłane prace oceniał burzliwie przez 

kilka dni 7-osobowy Sąd Konkursowy z przewodniczącym, znanym urbanistą, arch. Janem 

Kempą na czele. W skład Jury weszli architekci, przedstawiciel miasta oraz inwestor. 

Brane pod uwagę były m.in. następujące m.in. kryteria:

atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych, w tym wizja prom-

enady i wyeksponowanie widoku na morze

sprawność funkcjonalna proponowanych rozwiązań architektonicznych i ich zgodność z 

wytycznymi programowo-przestrzennymi oraz miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym atrakcyjność użytkowa promenady wraz z usługami i części 

hotelowo-apartamentowej.

Trzy prace zostały nagrodzone i dwie wyróżnione przez inwestora i SARP w tym konkursie na 

największy obiekt hotelowo-apartamentowo-rozrywkowy na Wybrzeżu. Zamierzeniem było 

stworzenie nowej przestrzeni promenady tej nadmorskiej miejscowości wokół atrakcyjnego 

wielofunkcyjnego kompleksu hotelowego, który może się stać nową wizytówką miasta. 

Wszystkie te prace spełniają wskazane założenia, a cechuje je różne do nich podejście. 

Nagrodzone i Wyróżnione biura architektoniczne:

 I Nagroda (35 tys. zł)         – PAG dr inż. arch. Tomasz Głowacki z Wrocławia

 II Nagroda (30 tys. zł)        – Grupa 5 Architekci Sp. z o.o. z Warszawy

 III Nagroda (15 tys. zł)       – Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci z Warszawy 

 Wyróżnienie honorowe I – ARCH-DECO Sp. z o.o. z Gdyni

 Wyróżnienie honorowe II – CKK Architekci Biuro Projektowe s.c. Anna Król, Małgorzata   

 Ossowska z Gdyni

„Wysoka jakość, a przede wszystkim pomysłowość projektów złożonych w konkursie zdecy-

dowanie przekroczyła nasze oczekiwania, więc wybór był bardzo trudny. Bardzo dziękujemy 
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Marine Hotel             , Kołobrzeg

Ultra Marine, Kołobrzeg
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Sand Hotel          , Kołobrzeg    

Konkurs Zdrojowej Invest i Stowarzyszenia Architektów Polskich 
na koncepcję Baltic Park Molo w Świnoujściu rozstrzygnięty
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Przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oraz Zdrojowej Invest, w trakcie 

prezentacji wszystkich prac konkursowych w pałacu Zamoyskich w Warszawie, mieli zaszczyt 

ogłosić zwycięzców konkursu, który miał na celu wyłonienie koncepcji kompleksu 

hotelowo-apartmentowo-usługowego Baltic Park Molo. Zlokalizowany w Świnoujściu tuż 

przy plaży i głównej nadmorskiej promenadzie, a zatem w jednym z najbardziej prestiżowych 

miejsc na Wybrzeżu, będzie dzięki konkursowi na pewno spektakularnym przedsięwzięciem. 

Kompleks z 4- i 5-gwiazdkowymi hotelami, zespołem SPA & Wellness i konferencyjnym, 

centrum handlowym i rozrywkowym z pasażami i nową promenadą, centrum sztuki, a dodat-

kowo z Aquaparkiem, będzie miał ok. 600-700 apartamentów, w większości w systemie condo 

z widokiem na morze oraz własnym molem.

Chęć wzięcia udziału w konkursie zgłosiło prawie 80, a do dalszego etapu zakwali�kowanych 

zostało 75 biur projektowych z Polski i zagranicy. Nadesłane prace oceniał burzliwie przez 

kilka dni 7-osobowy Sąd Konkursowy z przewodniczącym, znanym urbanistą, arch. Janem 

Kempą na czele. W skład Jury weszli architekci, przedstawiciel miasta oraz inwestor. 

Brane pod uwagę były m.in. następujące m.in. kryteria:

atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych, w tym wizja prom-

enady i wyeksponowanie widoku na morze

sprawność funkcjonalna proponowanych rozwiązań architektonicznych i ich zgodność z 

wytycznymi programowo-przestrzennymi oraz miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym atrakcyjność użytkowa promenady wraz z usługami i części 

hotelowo-apartamentowej.

Trzy prace zostały nagrodzone i dwie wyróżnione przez inwestora i SARP w tym konkursie na 

największy obiekt hotelowo-apartamentowo-rozrywkowy na Wybrzeżu. Zamierzeniem było 

stworzenie nowej przestrzeni promenady tej nadmorskiej miejscowości wokół atrakcyjnego 

wielofunkcyjnego kompleksu hotelowego, który może się stać nową wizytówką miasta. 

Wszystkie te prace spełniają wskazane założenia, a cechuje je różne do nich podejście. 

Nagrodzone i Wyróżnione biura architektoniczne:

 I Nagroda (35 tys. zł)         – PAG dr inż. arch. Tomasz Głowacki z Wrocławia

 II Nagroda (30 tys. zł)        – Grupa 5 Architekci Sp. z o.o. z Warszawy

 III Nagroda (15 tys. zł)       – Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci z Warszawy 

 Wyróżnienie honorowe I – ARCH-DECO Sp. z o.o. z Gdyni

 Wyróżnienie honorowe II – CKK Architekci Biuro Projektowe s.c. Anna Król, Małgorzata   

 Ossowska z Gdyni

„Wysoka jakość, a przede wszystkim pomysłowość projektów złożonych w konkursie zdecy-

dowanie przekroczyła nasze oczekiwania, więc wybór był bardzo trudny. Bardzo dziękujemy 

miastu Świnoujście, w szczególności za spojrzenie z perspektywy lokalnej i architektom z SARP-u 

za pomoc i konstruktywne dyskusje w czasie obrad Jury. Mamy teraz kilka różnorodnych koncep-

cji, z których jedną zamierzamy zrealizować. Myślę, że w ciągu miesiąca zostanie podjęta ostatec-

zna decyzja, ponieważ teraz koncepcje czekają jeszcze ostatnie poprawki, które pozwolą już na 

przystąpienie do wykonywania projektu budowlanego tej właściwej.“ – skomentował Jan 

Wróblewski, Członek Zarządu holdingu Zdrojowa 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 Reprezentacja Królestwa 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

Kudowa Towers, Kudowa-Zdrój
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