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Projekt w skrócie
Wartość: 17,3 mln zł brutto
Termin realizacji:
czerwiec 2012 r.
Powierzchnia obiektu:
2 328 m kw.
Skanska
Skanska jest liderem
polskiej branży budowlanej.
Wykonujemy obiekty
kubaturowe, drogowe,
mostowe, kolejowe
i hydroinżynieryjne.
Działamy jako deweloper
i 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 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 także 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 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).

Zdjęcie

www.skanska.pl

Informacja prasowa

Jednostka wojskowa w Powidzu ma nową strażnicę
Powidz, 1 czerwca 2012 r.
Pięć miesięcy przed planowanym
terminem Skanska zakończyła budowę
Lotniskowej Strażnicy Pożarowej
na terenie 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego w Powidzu.
Inwestycja zapewni bezpieczeństwo
operacji lotniczych. Kontrakt o
wartości 17,3 mln zł brutto
zrealizowany został dla
17. Terenowego Oddziału
Lotniskowego w Gdańsku.
Powidzka strażnica
Obiekt składa się
z trzech brył, z których najważniejszą
stanowi 19-metrowa,
pięciokondygnacyjna wieża. Znajduje się
w niej suszarnia węży strażackich,
dyżurka, służąca także jako
pomieszczenie sztabu kryzysowego oraz
pomieszczenia pomocnicze.
Trzykondygnacyjna część strażnicy
przeznaczona będzie dla brygad
strażackich – znajdą się tam biura,
szatnie, sypialnie, sala gimnastyczna i
siłownia.
- Najniższą część budynku stanowią
garaże pojazdów strażackich oraz
pomieszczenia techniczne związane
z obsługą urządzeń gaśniczych
i strażackich – mówi Dariusz Niechciał,
Menadżer Projektu, Skanska. Wybudowaliśmy również 13 - metrową
ściankę wspinaczkową do ćwiczeń
o konstrukcji stalowej. Powierzchnia
użytkowa obiektu to 2 328 m kw.,
a kubatura 12 148 m sześc.

- Do wybudowania strażnicy zużyliśmy
1 360 m sześc. betonu i 178 ton stali –
mówi Jerzy Meder, Kierownik Budowy,
Skanska. - W kompleksie zrealizowaliśmy
też żelbetowy, podziemny zbiornik
przeciwpożarowy o objętości 200 m
sześć.
Skanska buduje dla wojska
Skanska realizuje inwestycje na terenie
jednostki wojskowej w Powidzu od lat 80.
W ostatnich latach wybudowaliśmy
m.in. nowoczesny hangar obsługi
samolotów transportowych. Jest to
największy hangar wojskowy w polskich
Siłach Powietrznych, obiekt na miarę XXI
wieku. Ponad pół roku przed terminem
umownym, w grudniu 2011 roku,
zakończyliśmy modernizację nawierzchni
lotniska. Wybudowaliśmy także wieżę
kontroli lotów. Obecnie, na terenie
powidzkiej jednostki budujemy Park
Sprzętu Technicznego, magazyn
wielofunkcyjny, prowadzimy także remont
budynku sztabowego. Poza realizacjami
w Powidzu Skanska prowadzi inwestycje
dla Wojska Polskiego na terenie całego
kraju, wykonując zarówno nawierzchnie
lotniskowe, jak i obiekty kubaturowe na
lotniskach m.in. w Krzesinach, Łasku czy
Świdwinie.

