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Skanska
Skanska jest liderem
polskiej branŜy budowlanej.
Wykonujemy obiekty
kubaturowe, drogowe,
mostowe, kolejowe
i hydroinŜynieryjne.
Działamy jako deweloper
i realizujemy projekty
z zakresu Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego, jak
autostrada A1 – kluczowy
projekt drogowy Europy.
Jesteśmy zaangaŜowani
w zrównowaŜony rozwój
i prowadzimy własny
program: Zielona inicjatywa
Skanska. Zatrudniamy 7,7
tys. osób, których
bezpieczeństwo jest dla nas
priorytetem. Jesteśmy
najcenniejszą firmą
budowlaną w Polsce
według Rzeczpospolitej
oraz Firmą Budowlaną
Roku w konkursie
Eurobuild Awards.
Zajmujemy takŜe 1. miejsce
w rankingach: Firma dla
InŜyniera oraz Idealny
Pracodawca wśród
profesjonalistów
i studentów.
Wśród naszych
najwaŜniejszych realizacji
są Złote Tarasy
w Warszawie, autostrada
A1, zbiornik wodny Świnna
Poręba, most Milenijny 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 2011 roku wykazała
przychody w wysokości
122,5 mld SEK (ok. 60,65
mld zł).

Informacja prasowa

Sosnowiecki Park juŜ otwarty!
Sosnowiec, 07 maj 2012 r.
Skanska zakończyła adaptację budynków
po byłej kopalni Niwka – Modrzejów.
7 maja Sosnowiecki Park Naukowo Technologiczny został oficjalnie otwarty.
Łączna wartości inwestycji to prawie 33
mln zł brutto. W ramach inwestycji
Skanska wykonała adaptację budynków
byłej kopalni Niwka – Modrzejów
przystosowując je do nowej funkcji
naukowo - badawczej i biznesowej.

„cofnięte”, natomiast 1. i 2. piętro „wysunięte”
przed całą konstrukcję. Przyziemie
przystosowane zostało do pełnienia funkcji
badawczej, zaplecza technicznego
oraz magazynu, parter - do funkcji
administracyjno-naukowej, a piętra - do funkcji
produkcyjnej. Powstał takŜe parking
dla kilkudziesięciu samochodów.

7 maja odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi
i otwarcie zmodernizowanych obiektów.
Na imprezę zaproszono ponad 200 gości oraz
dziennikarzy. Wśród nich znaleźli się m.in.
Wojewoda oraz Marszałek Śląski, Prezydent
miasta Sosnowca oraz Prezydenci miast
ościennych, Biskup Archidiecezji
Sosnowieckiej, Dyrektor Dywizji
Ogólnobudowlanej Skanska – Głównego
Wykonawcy oraz wielu znamienitych gości.
Została przecięta wstęga symbolizująca
otwarcie budynków Parku, jednocześnie było
to zaproszenie przedsiębiorców i przyszłych
najemców do współpracy.

Zadanie drugie objęło budowę i adaptację
obiektu mającego słuŜyć Zagłębiowskiej
Strefie Gospodarczej. Pięciokondygnacyjny
budynek został przystosowany do potrzeb
przedsiębiorców prowadzących innowacyjną
działalność gospodarczą. Po modernizacji
powstały m.in. powierzchnie biurowo –
szkoleniowo - konferencyjne. W skład zespołu
konferencyjno – szkoleniowego wchodzi pięć
sal, w tym duŜa na ponad 200 miejsc.
Ponadto, powierzchnia budynku podzielona
została na 14 modułów funkcjonalnych,
obejmujących pomieszczenia laboratoryjne,
biurowe, magazynowe, socjalne, szatnie
oraz węzły sanitarne. Część pomieszczeń
została wyposaŜona w sprzęt biurowy.
Do najciekawszych i najbardziej
reprezentacyjnych miejsc
w zmodernizowanym budynku naleŜą
recepcja oraz sala konferencyjna. W recepcji
znajduje się unikatowa ściana z Ŝywej
roślinności z systemem nawadniającym
oraz oświetleniowym, a całość obsługi ściany
jest zautomatyzowana.

2 kwietnia został uroczyście podpisany
ostatni protokół odbiorowy między zespołem
realizującym zadanie ze strony firmy Skanska
oraz nadzorem ze strony Inwestora.
W uroczystym podpisaniu protokołu
uczestniczył Prezydent Sosnowca, Naczelnik
Wydziału Inwestycji wraz z przedstawicielami
wydziałów odpowiedzialnych za odbiory
poszczególnych branŜ oraz Projektant.
Zadanie pierwsze
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W ramach pierwszego zadania Skanska
zaadaptowała 4-piętrowy, pokopalniany
budynek dawnej dyspozytorni do nowej funkcji
produkcyjno-badawczej, w tym m.in.
dla branŜy farmaceutycznej. Obiekt ten został
zmodernizowany i dostosowany do potrzeb
produkcyjno-laboratoryjnych. W ramach
przebudowy piwnica i partner zostały

Zadanie drugie

Sala konferencyjna została wyposaŜona
w sprzęt audiowizualny, nagłośnieniowy oraz
kabiny symultaniczne do prowadzenia
konferencji wielojęzycznych.

Teren inwestycji
Teren inwestycji obejmuje fragment działki
o powierzchni 15 250 m kw. Powierzchnia
zabudowy dla obu obiektów wynosi łącznie
ponad 2,5 tys. m kw., a powierzchnia
pomieszczeń to ponad 8,7 tys. m kw.
Oba obiekty zostały przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz
prac budowlanych wykonane zostały równieŜ
instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
teletechniczne, wentylacyjne, a takŜe
grzewcze i klimatyzacyjne. Powstała równieŜ
stacja transformatorowa oraz systemy
sygnalizacji poŜaru, włamania i kontroli
dostępu oraz telewizja dozorowania.

Historia Sosnowieckiego Parku
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
zlokalizowany jest w południowej części
Sosnowca, na terenie byłej Kopalni Węgla
Kamiennego „Niwka-Modrzejów”.
Sygnatariuszami porozumienia w sprawie
utworzenia Parku były: Gmina Sosnowiec,
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Agencja
Rozwoju Lokalnego S.A. oraz trzy największe
uczelnie regionu śląskiego: Uniwersytet
Śląski, Politechnika Śląska i Śląska Akademia
Medyczna. Głównym zadaniem
Sosnowieckiego Parku NaukowoTechnologicznego jest zapewnienie
przedsiębiorcom korzystnych warunków
do prowadzenia innowacyjnej działalności
gospodarczej i dostępu do innowacji
m.in. poprzez przygotowanie odpowiednich
dla ich potrzeb budynków i pomieszczeń,
a takŜe terenów wyposaŜonych
w odpowiednią infrastrukturę techniczną.
Inwestycja dofinansowana była ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013.

