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Informacja prasowa

Rok 2008 w skrócie
Wartość projektu: 23,5 mln
zł
Czas realizacji: 19 miesięcy

Spółka budowlana Skanska wybuduje
Regionalne Centrum Sportu przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu. Inwestycja będzie
kosztowała ponad 23,5 mln zł. Prace
rozpoczną się już we wrześniu i potrwają
19 miesięcy. Inwestorem projektu jest
Urząd Miasta w Kołobrzegu.

Skanska
Skanska jest liderem polskiej
branży budowlanej. Wykonujemy obiekty kubaturowe,
drogowe, mostowe i hydroinżynieryjne. Działamy też
jako deweloper. Realizujemy
projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
takie jak autostrada A1 –
kluczowy projekt drogowy
Europy. Zatrudniamy ok. 6
tys. osób. Jesteśmy najcenniejszą firmą budowlaną
w Polsce (wg rankingu
Newsweeka i A.T. Kearney).
W 2008 r. zajęliśmy pierwsze
miejsce w rankingach:
„Firma dla Inżyniera” oraz
„Idealny Pracodawca” według inżynierów i studentów. Skanska to także najlepiej zarządzana marka
w polskim budownictwie
według Marketing & More.
Wśród naszych najważniejszych realizacji są Złote Tarasy, most Tysiąclecia we Wrocławiu, zbiornik wodny
Świnna Poręba oraz stadion
piłkarski w Kielcach.
Jesteśmy częścią Grupy
Skanska zatrudniającej 60
tys. osób w Europie, Stanach
Zjednoczonych i Ameryce
Łacińskiej. Skanska jest jedną
z największych firm budowlanych na świecie. Od 1965 r.
notowana jest na sztokholmskiej giełdzie. W 2008
roku Grupa Skanska wykazała przychody w wysokości
143,7 mld SEK (61,8 mld zł).

www.skanska.pl

Skanska zbuduje Regionalne Centrum Sportu w Kołobrzegu
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W ramach projektu wybudujemy stadion piłkarski
z boiskiem o naturalnej nawierzchni. Zostanie on wyposażony w dwie kryte trybuny dla ponad 3 tysięcy
widzów. Inwestycja obejmie także realizację budynków kas, boiska treningowego, skateparku oraz ścianki do wspinaczki skałkowej. W nowym obiekcie znajdą
miejsce pomieszczenia dla lokalnego klubu sportowego „Kotwica”.
- W otoczeniu stadionu przebudujemy infrastrukturę
drogową – mówi Jan Matysiak, Menedżer Projektu,
Skanska. – Ulicę Śliwińskiego przekształcimy w pasaż
pieszy. Przed wejściem na stadion wybudujemy rozległy plac, który będzie dogodnym miejscem do organizacji różnego rodzaju imprez plenerowych. Wybudujemy także parking dla samochodów i autokarów.
Nowy stadion będzie jednym z najnowocześniejszych
wielofunkcyjnych obiektów piłkarskich na Pomorzu.
Obiekty sportowe w całej Polsce
Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych to jeden
z podstawowych obszarów działalności Skanska.
Byliśmy wykonawcą m.in. kompleksów basenowych
w Strzyżowie, Oleśnicy i Łodzi, hali w Łodzi oraz spełniającego standardy UEFA stadionu piłkarskiego
w Kielcach dla 15,5 tys. widzów. Obecnie Skanska bu-

Stadion piłkarski w Kielcach

duje kompleks rekreacyjno – sportowy w Zielonej Górze. Trwają też prace projektowe aquaparku w Wągrowcu, którego realizację rozpoczniemy na przełomie września i października br.

