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A]eksałrdra Cbomieka Wspólna prilla
Minęło iużponad r5 latodtei

znamiennej w skutkach decyzji:
w 1997 roku sopocki samorząd
zdecydował się na wsparcie
działń zmierzająrych do przy-
wrócenia wspaniatym zabytko-
wym kamienicom ich dawnej
świetności.

- Udało nam się stworzyć
świetnie działająry pro$am,
który angażuje wspÓlnoty
mieszkaniowe oraz inwestorów
prywatnych, odmieniając całe
kwartaĘ miasta. Wszystkie na-
sze działania prowadzimy, pa-
mięta|ąc, że rewitalizacia to nie
tylko proces fizycznei odnowy
budynków - ale przede wszyst-
kim społeczna, gospodarcza
i ekologiczna przemiana odpo-
wiadająca coraz to nowym po-
trzebom mieszkńców - to, zda-
niem |acka Kamowskiego, pre-
zydenta miasta, najważniejsze
cele, iakie udało się w qrm czasie
osiągnąć. |ak iednak twierdzi
Woiciech Kłosowski, ieden z nai
bardziej znanych w Polsce fa-
chowców od rewitalizacji zde-
gradowanych obszarów miej-
skich, proces rewitalizacji iest
impulsem przemian społecz-
nych. Przywracanie do życia
zdegradowanych obszarów nie
iest tylko i wyłącznie dokona-
niem metamorfozy krajobrazu.
Poprzez włączanie mieszkań-

liak będzie wyglądać kompleks XtX-wiecznych kamienic przy ul. Chopina po modernizacji, którąrozpoczyna Pl Troika

#

cóww deryzje dotyczące ich nai
bliźvego omczeniaprowadzi on
do zmian, które wpĘwaią na ja-

kośćichżycia.
Wspomniane już duże jakoś-

ciowo zmiany nastąpiĘ w po-
czą*ach wieku, kiedy udało się
całbściowo zrewitalizować
kwartał w centrum miasta,
w obrębie ulic Bohaterów Monte
Cassino, Bema, Pułaskiego, So-
bieskiego. Inwestor, fi rma PKO
Inwestycie sp. z o.o. zWarszawy,

zapewnila najemcom komunal-
nym z budynk 6w pt zeznaczo -
nych do rozbiórki lokale za-
mienne i zgodnie z założeńarri
koncepcji urbanistyczno-archi-
tektonicznej oraz opracowanym
dla tego reionu miastaplanem
koordynacyjnym, przeprowa-
dziła pełną rewitalizacię kwar-
tału. Kompleks ushrgowo-
mieszkaniowy Trzy Gracie zo-
stał oddany do użytkowania
w zoo4 roku. Koleiny uporząd-

kowany kwartał oddano
do użytkuw zoo5 roku - w zoo3
roku sprzedano w drodze roko-
wń teren położony w kwartale
ulic Chrobrego, Chopina, Dą-
browskiego, Sobieskiego. Inwe-
stor, Przedsiębiorstwo Budow-
lane,,Górski", wybudował trzy
budynki mieszkalne i uporząd-
kował układ pieszo-iezdny łą-
czący ulice Chopina i Chrobrego.
Wkładem deweloperów w rewi-
talizacię miasta jest metamor-

foza zabytkowych willi i przy-
stosowanie ich do dzisie|szych
standardów apartamentowcóW
np. willi Halina, Krystyna, He-
lena. Coraz częście| dotyczy to
również secesyjnych kamienic,
takich jak przy ul. Kościuszki.

Deweloperzy podeimuią się
też remontu zabytkowych
obiektów i ich rozbudowy, Bu-
dynek starei stylowej kamieniry
został zaadaptowany do obo-
wiązujących standardów oraz

Rewitalizacja musi angażo-
WaĆ zawsze wszystkich
aktorów lokalnej sceny:
władzę samorządową
i różne służby publiczne,
a z drugiej strony , biznes
i organizacje obywatelskie,
a wreszcie - samych
mieszkańców - twierdzi
Wojciech Kłosowski, absol-
went ASP w Gdańsku, zaj-
mujący się tym procesem
w wie|u polskich miastach.
W przypadku Sopotu
udział biznesu w tym pro-
cesie jest o wiele bardziej
widoczny niż w Gdańsku.
Jednym z przykładów jest
r ozpoczy nająca się moder-
nizacja tego wyiątkowego
zespołu przy ul. Chopina.

rozbudowany o sześć dodatko-
wych mieszkń. Podobną meta-
morfozę prze jdzie zabytkowy
kompleks przy ul. Chopina. In-
westor (Przedsiębiorstwo Inwe-
stycyine,,ftóika') będzie musiał
m.in. dokonać renowac|i zabyt-
kowych, charakterystycznych
dla architektury uzdrowiskowe j

Sopotu drewnianych werand
z 1886 roku. W kompleksie
powstanie rr wyiątkowych
apanamentów.


