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Imponujące molo i hotel w Świnoujściu
[WIZUALIZACJE]

Nie duński Kiristensen Group, a kołobrzeska spółka Zdrojowa Invest wybuduje molo w
Świnoujściu. Przejęła już grunt, za który zapłaciła 20 mln zł. W przyszłym roku rozpocznie
pierwszy etap inwestycji. - Mam nadzieję, że tym razem uda się zrealizować projekt - mówi
prezydent Janusz Żmurkiewicz

- Przygotowujemy teren pod budowę kompleksu hotelowo-
rekreacyjno-usługowego. W pierwszym etapie chcemy
zbudować hotel pięciogwiazdkowy, aquapark i kino wielosalowe
- zapowiada Jan Wróblewski, członek zarządu spółki Zdrojowa
Invest.

Zdrojowa Invest jest rodzinną �rmą z Kołobrzegu . Tam
postawiła już trzy hotele: jeden pięcio- i dwa czterogwiazdkowe.
Aktualnie buduje ośrodek w Szklarskiej Porębie oraz w Ustroniu
Morskim.

Świnoujski Baltic Park "Molo" jest koncepcją przejętą od
Kristensen Group, jednak znacznie odświeżoną.

- Wszystko wskazuje na to, że będziemy budowali według tego
pomysłu, choć dodatkowo rozpisaliśmy konkurs
architektoniczny. Być może dzięki niemu zgłoszone zostaną
ciekawsze pomysły - mówi Wróblewski.

Prezydentowi Świnoujścia Januszowi Żmurkiewiczowi podoba
się pomysł przedstawiony przez rodzinę Wróblewskich.

- Mam nadzieję, że wreszcie uda się im zrealizować to, czego
nie zdołali zrobić Duńczycy, a jeszcze wcześniej Austriacy -
mówi. - Przecież te rozkopane, zagrodzone doły przy plaży
mają kilkanaście lat. Kupili ten teren za poważną kwotę 20 mln
zł. Nie sądzę, by znalazł się ktoś, kto odkupi od nich za 21 mln
zł. Więc nie mają innego wyjścia - muszą budować.

Zdrojowa Invest szacuje, że koszt realizacji całego
przedsięwzięcia wyniesie 200-250 mln zł. Niebawem mają
ruszyć prace projektowe dla pierwszego etapu. Po wakacjach
2012 inwestor chce ruszyć z budową, a w 2014 r. uruchomić
pierwszą część kompleksu. Całość ma się składać z dwóch
hoteli: pięcio- i czterogwiazdkowego (łącznie do 700

apartamentów), promenady, która ma zastąpić tzw. "betonkę" służącą jako wjazd dla karetek na
plażę na przedłużeniu ul. Chrobrego, kompleks Spa&Wellness wraz z aquaparkiem, centrum
usługowo-konferencyjne z główną salą mieszczącą 1000 osób i kinem wielosalowym.
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Świnoujściu  brakuje, a my gwarantujemy, że w końcu ono powstanie - zapewnia Jan Wróblewski. -
Całość chcemy zrealizować do 2017 r.

Miasto ma niewielki wpływ na działania inwestora. - Zakup gruntów odbył się na zasadzie umowy
dwóch prywatnych �rm. My w tym nie uczestniczyliśmy. Oczywiście spotkałem się z właścicielami
Zdrojowa Invest i zapewniłem, że miasto zrobi wszystko, by pomóc inwestycji - mówi Żmurkiewicz.
- Rozmach prowadzonych przez nich projektów w Kołobrzegu i innych miejscach w Polsce każe
sądzić, że u nas też sobie poradzą i zbudują to, co obiecują.

Właściciele Zdrojowej Invest liczą na współpracę z miastem szczególnie w temacie budowy molo.
- Będzie to inwestycja celu publicznego, na której my skorzystamy, bo będzie przedłużeniem
promenady, ale też podniesie atrakcyjność Świnoujścia - mówi Wróblewski. - Pozostałe elementy
naszego kompleksu powstaną zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania.

Jeśli inwestycja zostanie s�nalizowana, będzie miała wpływ na funkcjonowanie miasta. Do tej pory
centralne miejsce promenady jest w rejonie kombinatu gastronomicznego Gryf. Po wybudowaniu
molo ten rejon byłyby celem spacerów. Miasto już ma przygotowane kolejne grunty pod inwestycje
na wschód od działki należącej do Zdrojowej Invest.

Zobacz więcej na temat: Świnoujście


