Dodatkowe informacje:
Ryszard Dec, Menedżer
Projektu Skanska S.A.
Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego
w Rzeszowie,
tel. 502 747 189
e-mail:
ryszard.dec@skanska.pl
W skrócie:
Wartość inwestycji: ponad
10 mln zł
Termin realizacji:
lipiec 2009 — lipiec 2010
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).

Zdjęcie:
Oczyszczalnia ścieków
w Mielcu

www.skanska.pl

Informacja prasowa
Skanska wybuduje kanalizację sanitarną w gminie Mirzec
Starachowice, 6 lipca 2009 r.

Skanska podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec, w województwie świętokrzyskim. Wartość robót
wyniesie ponad 10 mln zł.
Kontrakt obejmuje realizację kanalizacji sanitarnej:
grawitacyjnej o długości ok. 30 km i tłocznej o długości ok. 8 km wraz z 16 pompowniami ścieków.
Sieć kanalizacji sanitarnej powstanie na terenie gminy
Mirzec w miejscowościach: Trębowiec Duży, Trębowiec Mały, Trębowiec Krupów, Mirzec Podborki, Mirzec Poduchowne, Mirzec Poddąbrowa, Mirzec Korzonek, Mirzec Podkowalów, Mirzec Ogrody, Gadka,
Gadka Majorat oraz Jagodne .
- Inwestycja, którą zrealizujemy, przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnych mieszkańców - mówi Ryszard Dec, Menedżer Projektu, Skanska. — Będzie
ona miała także pozytywny wpływ na stan środowiska
naturalnego, a w szczególności stan sanitarny środowiska gruntowo-wodnego.
Skanska posiada wieloletnie doświadczenie
w budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
w rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków.
Dotychczas zrealizowaliśmy sieci kanalizacyjne w Sandomierzu, Mielcu, Tarnobrzegu i Jaśle. Ponadto, wybudowaliśmy oczyszczalnie ścieków w Mielcu, Zagórzu i Izabelinie oraz rozbudowaliśmy i zmodernizowa-

liśmy oczyszczalnie w Przemyślu, Jeleniej Górze i Stalowej Woli.

