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Projekt w skrócie
wartość: 6,8 mln zł
czas realizacji: 21 miesięcy
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
Skanska wmurowała akt erekcyjny Centrum KonferencyjnoWystawienniczego pod Kopcem Kościuszki w Krakowie
Kraków, 16 września 2011 r.

16 września odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze
im. T. Kościuszki w Krakowie. Wykonawcą
inwestycji w kurtynie I-V Fortu nr 2
„Kościuszko” jest Skanska.
W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego
wzięli udział przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marszałka Województwa
Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Sejmiku Województwa Małopolskiego i Rady Miasta
Krakowa. Obecni byli też: Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
prof. Franciszek Ziejka, Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jerzy Wyrozumski, Konsul Generalny USA Allen Greenberg, Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie Mieczysław Rokosz oraz przedstawiciele mediów.
Poświęcenia placu budowy dokonał ks. prałat Jacek Urban. Inwestorem prac jest Komitet Kopca
Kościuszki w Krakowie, a projekt dofinansowała
Unia Europejska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 oraz Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Wartość robót, które prowadzi
Skanska, to ponad 6,8 mln zł brutto.
Rewitalizacja Fortu
Centrum powstanie w kurtynie I-V Fortu nr 2
„Kościuszko”, po jej rewaloryzacji i adaptacji na
cele wystawienniczo-konferencyjne. Sama kurtyna
to ceglano-kamienny obiekt murowany, który
składa się z dwóch murów grubości 3 i 1,15 m. Pomiędzy nimi znajduje się zasyp ziemny, uformowa-

ny na szczycie w wał strzelecki.
- Kurtyna jest wpisana do rejestru zabytków,
w związku z czym wykonamy szereg prac konserwatorskich – mówi Krzysztof Jaźwiecki, Menedżer
Projektu, Skanska. – Oczyścimy m.in. powierzchnię
cegieł z zabrudzeń i mikroorganizmów oraz uzupełnimy braki w wątkach ceglanych. Przeprowadzimy też renowację elementów kamiennych,
łącznie z wykonaniem replik zniszczonych i brakujących części, tzw. krenelaży.
Z widokiem na Kraków
- Prace budowlane rozpoczęliśmy od odsłonięcia
zasypanej w tym momencie przez ziemię przestrzeni pomiędzy murami zewnętrznymi – mówi
Krzysztof Jaźwiecki. – Przykryjemy ją następnie
stropodachem, który będzie jednocześnie pełnił
funkcję tarasu widokowego.
- Dzięki tej inwestycji zaniedbana kurtyna I-V Fortu
nr 2 „Kościuszko” zyska drugie życie – mówi prof.
dr hab. Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki. – Rewaloryzacja tego zabytkowego
obiektu odsłoni jego dawne walory, nadając mu
jednocześnie funkcje wystawowe i konferencyjne.
Centrum wystawienniczo-konferencyjne im. T. Kościuszki rozpocznie działalność w I kwartale 2013
r. Będzie 2-kondygnacyjnym budynkiem o maksymalnej wysokości 11,6 m i ponad 1000 m² powierzchni całkowitej. W ramach zagospodarowania najbliższego otoczenia kurtyny powstaną alejki, parking na 18 miejsc, stanowisko ze stojakami
rowerowymi oraz plac zabaw dla dzieci.
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