Dodatkowe informacje:
Monika Froń
Koordynator
Oddział Budownictwa
Ogólnego w Poznaniu
tel. 61 891 70 51
Rok 2008 w skrócie
zysk netto: 134,6 mln zł
zysk brutto: 175,4 mln zł
EBIT: 150,1 mln zł
przychody: 2,8 mld zł
marża operacyjna: 5,4 %
marża netto: 4,8 %
portfel zamówień: 5,5 mld zł
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

Informacja prasowa
Skanska wmurowuje kamień węgielny pod budowę Centrum
Rekreacyjno – Sportowego w Kórniku
Kórnik, 28 maja 2009 r.

Skanska, generalny wykonawca Centrum
Rekreacyjno – Sportowego w Kórniku,
wmurowała w fundamentach realizowanej inwestycji akt erekcyjny.
Kompleks powstanie w niespełna dwa lata. Budowę
obiektu planujemy zakończyć w listopadzie 2010 r.
W jego skład wejdzie hala widowiskowo – sportowa
oraz kryta pływalnia.
Hala będzie mieć 4.610 m2 powierzchni użytkowej. Na
parterze znajdzie się boisko o wymiarach 51 na 31 m
przeznaczone do gry w koszykówkę, siatkówkę
i piłkę ręczną. W obiekcie będą mogły odbywać się zajęcia dla trzech grup jednocześnie - łącznie dla ok. 150
osób. Trybuny pomieszczą 250 widzów. Na piętrze
zlokalizowane będą: sala konferencyjna, sale do aerobiku i tenisa, siłownie oraz kawiarnia.
Drugi z obiektów, który wejdzie w skład Centrum, to
budynek krytej pływalni o powierzchni użytkowej
4.000 m2. Znajdzie się w nim: basen sportowy o wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości 1,4 – 2,2 m, basen
do nauki pływania o wymiarach 12,5 x 8 m i głębokości 0,8 – 1,25 m, brodzik, „rwąca rzeka”, a także 50metrowa zjeżdżalnia. Na parterze powstanie również
kompleks odnowy biologicznej (sauny, solaria, kabiny
z biczami wodnymi, pomieszczenie relaksacyjne), a na
piętrze - widownia na 150 miejsc, restauracja i sale
ćwiczeń (m.in. siłownia).
Cały obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Budujemy zgodnie z harmonogramem
- Budowa centrum sportowego w Kórniku nie należy
do łatwych zadań ze względu na specyfikę i skomplikowane warunki gruntowo—wodne - mówi Przemysław Śliwiński, Kierownik Budowy, Skanska. – Prace
realizujemy zgodnie z harmonogramem. Jestem przekonany, że odpowiednie planowanie i koordynacja
działań oraz zaangażowanie całego zespołu doprowa-

dzą nas do sukcesu – terminowego przekazania
mieszkańcom nowoczesnego centrum rekreacyjno –
sportowego.
- Do tej pory w Gminie Kórnik nie było hali sportowej
z prawdziwego zdarzenia - mówi Paweł Haberland,
Menedżer Projektu, Skanska. - Cieszymy się, że to
nam, firmie Skanska, przypadła rola generalnego wykonawcy tak długo wyczekiwanego przez mieszkańców obiektu.
Co obecnie dzieje się na placu budowy?
W hali sportowej wykonaliśmy do tej pory fundamenty, ściany podwalinowe oraz słupy parteru. Obecnie
wykonywane są podsypki pod posadzkę i układany
jest tzw. chudy beton.
Natomiast w miejscu, w którym ma powstać budynek
pływalni, realizowany jest obecnie wykop o głębokości
3,5 m i układany chudy beton pod płytę fundamentową. Trwają także prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej kompleksu.
Na terenie całej inwestycji zrealizowaliśmy już większość sieci zewnętrznych. W najbliższym czasie będziemy wykonywać płytę fundamentową pływalni o
powierzchni 1.500 m2 i średniej grubości 60 cm oraz
posadzkę hali sportowej. Rozpoczniemy także budowę dróg i parkingów.
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 buduje kompleks rekreacyjno – sportowy w Zielonej Górze. Trwają też prace projektowe aquaparku w Wągrowcu, którego realizację rozpoczniemy na przełomie września i października br.
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