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W skrócie
Wartość kontraktu:
153 mln zł brutto
Zakończenie: grudzień 2010
Powierzchnia: 41 tys. m kw.
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).

Informacja prasowa

Skanska zrealizuje kontrakt za 153 mln zł
Wrocław, 2 grudnia 2009 r.

Skanska podpisała kontrakt na budowę Parku Handlowego Turawa na granicy Opola. Wartość prac
wynosi 153 mln zł brutto. Zakończenie inwestycji
planowane jest na grudzień 2010 roku.
Skanska, jedna z największych firm budowlanych w Polsce, podpisała umowę na realizację Parku Handlowego
Turawa wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Obiekt zlokalizowany będzie na granicy Opola i gminy Turawa, przy
ulicy Witosa i Dębowej. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na grudzień 2010 r. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka inwestycyjno-deweloperska Helical
Poland. Kontrakt jest współfinansowany przez fundusz
inwestycyjny Standard Life. Projekt opracowało biuro architektoniczne Czora&Czora.
Zakres prac
- Park Handlowy Turawa powstanie na działce
o powierzchni 15 hektarów — mówi Piotr Wesołowski,
Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Skanska we
Wrocławiu. — Będzie to kompleks budynków handlowo—usługowych o łącznej powierzchni 41 tys. m kw.
W jego skład wejdą: dwa pawilony handlowe Carrefour
i Praktiker, hala kupców oraz budynek przeznaczony na
usługi gastronomiczne.
Zakres podpisanego przez Skanska kontraktu obejmuje
również wykonanie przyłączy i sieci wodociągowych, gazowych, elektrycznych oraz kanalizacji sanitarnej i bu-

rzowej. Ponadto, zbudujemy drogi wewnętrzne i parkingi wraz z infrastrukturą.
Poza terenem działki, na której usytuowany będzie Park
Handlowy Turawa, powstanie droga z dwoma rondami,
która zostanie włączona do obwodnicy i lokalnego układu komunikacyjnego Opola.
Skanska na Opolszczyźnie
Od kilku lat jesteśmy obecni jako wykonawca projektów na Opolszczyźnie. Zrealizowaliśmy Węzeł Wodny
w Kędzierzynie-Koźlu i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki i Odry w Opolu. Obecnie modernizujemy budynek Wydziału Wychowania Fizycznego
i Fizjoterapii w kampusie Politechniki Opolskiej.
W październiku podpisaliśmy kontrakt na budowę
zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie.

Zdjęcie
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Opola

www.skanska.pl
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