Dodatkowe informacje
Jarosław Liberda
Dyrektor Zespołu Projektów,
Skanska
tel. 502 746 571
Inwestycja w skrócie:
Rozpoczęcie prac: maj 2011 r.
Zakończenie prac: listopad 2011 r.
Pow. użytkowa: 13,2 tys. m kw.
Kubatura: ponad 126 tys. m sześc.

Skanska
Skanska jest liderem polskiej
branży budowlanej. Wykonujemy obiekty kubaturowe,
drogowe, mostowe i hydroinżynieryjne. Działamy jako
deweloper. Realizujemy
projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
jak autostrada A1 – kluczowy projekt drogowy Europy.
Jesteśmy zaangażowani
w zrównoważony rozwój
i prowadzimy własny program: Zielona inicjatywa
Skanska. Zatrudniamy 6,8
tys. osób, których bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Jesteśmy wśród najcenniejszych firm budowlanych w Polsce w rankingach
Newsweeka i Rzeczpospolitej. Zajmujemy 1. miejsce
w rankingach: Firma dla
Inżyniera oraz Idealny Pracodawca wśród profesjonalistów i studentów.
Wśród naszych najważniejszych realizacji są Złote Tarasy w Warszawie, autostrada
A1, zbiornik wodny Świnna
Poręba, most Tysiąclecia we
Wrocławiu oraz Port Lotniczy w Jasionce k. Rzeszowa.
Jesteśmy częścią Grupy
Skanska, zatrudniającej 52
tys. osób w Europie, USA
i Ameryce Łacińskiej. Grupa
Skanska jest jedną z największych firm budowlanych na
świecie, od 1965 r. notowaną na sztokholmskiej giełdzie. W 2010 roku wykazała
przychody w wysokości 51
mld PLN (122 mld SEK).

Informacja prasowa
Wbiliśmy symboliczną łopatę pod budowę hipermarketu
w Zielonej Górze
Zielona Góra, 12 maja 2011 r.
pimy do realizacji robót drogowych, a także prac związanych z sieciami instalacyjnymi (długość sieci wodno
– kanalizacyjnych wyniesie ponad 3 km).
Zamknięcie stanu surowego zamkniętego obiektu planujemy na koniec września. W październiku ruszą roboty wykończeniowe. Zakończenie realizacji hiperW ramach kontraktu Skanska zbuduje przy ulicy Batore- marketu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowago jednokondygnacyjny obiekt z dwukondygnacyjnym nie zaplanowane jest na koniec listopada br.
zapleczem socjalno – biurowym. Zrealizujemy też parking na 480 miejsc postojowych i dwie drogi dojazdowe Skanska na rynku zielonogórskim
oraz przebudujemy istniejący zjazd z ul. Batorego. Łącz- Skanska jest od wielu lat obecna na rynku zielonogórnie wykonamy 28 tys. m kw. robót drogowych.
skim. Dotychczas zrealizowaliśmy tu m.in. hipermarkety
Auchan i Tesco, Centrum Rekreacyjno – Sportowe, buHipermarket w Zielonej Górze to kolejna inwestycja redynek dydaktyczny Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytealizowana przez Skanska dla jednego z naszych kluczowych klientów, Leroy Merlin – mówi Rafał Jaworowicz, tu Zielonogórskiego, Węzeł Pomocniczy Obsługi PrzesyDyrektor poznańskiego Oddziału Skanska. - Dotychczas łek Priorytetowych Poczty Polskiej , zakład produkcji wyzbudowaliśmy dziewięć obiektów Leroy Merlin: w War- robów drewnianych dla firmy Stelmet. Przeprowadziliśmy także rozbudowę i modernizację zielonogórskiej
szawie, Szczecinie, Rumi, Zgorzelcu, Kaliszu i Toruniu,
Palmiarni. W Sulechowie zmodernizowaliśmy stadion
trzy pod Poznaniem, a na potrzeby dwóch kolejnych
sklepów wykonaliśmy adaptację stanu surowego. Aktu- miejski i zbudowaliśmy kryty basen.
alnie prowadzimy również prace przy budowie
Aktualnie w Zielonej Górze budujemy halę magazynoLeroy Merlin w Puławach.
wo-serwisową wraz z częścią biurowo-socjalną dla
ADB i rozpoczynamy realizację nowoczesnej biblioteki
Hipermarket w Zielonej Górze, o powierzchni użytkodla Uniwersytetu Zielonogórskiego. Niedaleko Zielowej ponad 13,2 tys. m kw. i kubaturze ponad 126 tys. m nej Góry, w Drzonkowie, prowadzimy rozbudowę zesześc., będzie drugim co do wielkości z dotychczas zre- społu basenów odkrytych.
alizowanych.
Cieszymy się, że inwestor zaufał nam po raz kolejny –
dodaje Rafał Jaworowicz. - Dołożymy wszelkich starań,
aby tego zaufania nie zawieść.

Skanska wbiła pierwszą łopatę pod budowę
hipermarketu Leroy Merlin w Zielonej Górze.
Prace potrwają do końca listopada br.

Harmonogram prac
W przyszłym tygodniu rozpoczynamy prace ziemne
związane z wykonaniem podbudowy pod obiekt. Aby
wyrównać poziom gruntu pod inwestycję, przywieziemy ponad 50 tys. m sześc. ziemi. Jednocześnie przystą-

Zdjęcie:
Centrum Rekreacyjno —
Sportowe w Zielonej Górze

www.skanska.pl
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