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Informacja prasowa

W skrócie
Wartość kontraktu: 12,8 mln
zł brutto
Zakończenie: wrzesień 2010
Wymiary basenu: 25 x 8,5 m

Skanska rozbuduje Ośrodek Dzieci Niewidomych we Wrocławiu

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
oraz Rzeczpospolitej) oraz
najbardziej pożądanym
pracodawcą według studentów i inżynierów (wg rankingów „Idealny Pracodawca”
i „Firma dla Inżyniera”).
Skanska to także najlepiej
zarządzana marka w polskim budownictwie wg Marketing & More oraz Firma
Najwyższej Reputacji wg
PremiumBrand.
Wśród naszych najważniejszych realizacji są Złote Tarasy, most Milenijny 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. Grupa 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
(ok. 61,8 mld zł).

Wrocław, 17 lipca 2009 r.

Skanska wykona budynek sportoworehabilitacyjny wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Ośrodku SzkolnoWychowawczym Dzieci Niewidomych
we Wrocławiu. Wartość prac wynosi 12,8
mln zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2010 roku.
Spółka budowlana Skanska podpisała umowę na
realizację budynku sportowo — rehabilitacyjnego
wraz z zewnętrzną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w Specjalnym Ośrodku Szkolno—Wychowawczym Dzieci Niewidomych przy ul.
Kamiennogórskiej we Wrocławiu. Termin zakończenia prac to 20 września 2010 r. (14 miesięcy od
daty podpisania umowy). Kontrakt zrealizujemy
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Kryty basen i sale gimnastyczne
- Do istniejących budynków ośrodka dobudujemy
nowy, w którym będą się odbywać zajęcia sportowe i rehabilitacja dzieci — mówi Piotr Wesołowski,
Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego we
Wrocławiu. — Obiekt będzie się składał z 3 części.
W przyziemiu, w dwukondygnacyjnej części basenowej znajdzie się hol wejściowy i windy, zaś na
pierwszym piętrze basen o wymiarach 25 m x 8,5
m. W części parterowej obiektu powstanie sala
gimnastyczna o wymiarach ok. 24 m x 17 m oraz
sala do gimnastyki korekcyjnej. Znajdą się tam
również gabinety nauczycieli, siłownia, magazyny

sprzętu sportowego. Trzecią część obiektu będzie
stanowił niewielki parterowy segment gospodarczy.
Zewnętrzna infrastruktura sportowa
Na terenie należącym do ośrodka Skanska zbuduje
boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej (1046 m kw.), rozbieg do trójskoku
i skoku w dal (142 m kw.), bieżnię z poliuretanową
nawierzchnią (600 m kw.), urządzenia do skoku
wzwyż (212 m kw.) oraz wielofunkcyjne boisko
sportowe (624 m kw.). Ponadto, kontrakt obejmuje uporządkowanie terenów zielonych, budowę
ciągów komunikacyjnych oraz ścieżek z kostki betonowej.
Z dorobkiem
Skanska od wielu lat buduje we Wrocławiu drogi,
mosty i obiekty budownictwa ogólnego. Obecnie
jesteśmy wykonawcą Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia. Rozpoczęliśmy budowę tzw.
wschodniej obwodnicy miasta. Nasze dotychczasowe realizacje we Wrocławiu to m. in. Park Handlowy Bielany, Uniwersytet Przyrodniczy oraz
kompleks biurowy Grunwaldzki Center,
w którym mają siedzibę wrocławskie oddziały
Skanska. Ponadto, w mieście tym zbudowaliśmy
most Milenijny oraz przebudowaliśmy Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Jana Pawła II,
most Szczytnicki, ul. Lotniczą i wiele innych.

Zdjęcie
Basen kryty przy ul. Brzozowej w Oleśnicy

www.skanska.pl
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