Warszawa, 7 czerwca 2022
Godzina 11:30

Informacja prasowa
Spacer szlakiem murali na warszawskiej Woli
Murale stanowią nieodłączny element miejskiej tkanki Warszawy, a wiele z nich
znajduje się na ścianach budynków zlokalizowanych na Woli. Historie najciekawszych
malunków będzie można poznać podczas spaceru z przewodnikiem, który odbędzie
się w sobotę, 11 czerwca o godzinie 12:00. Zwiedzanie rozpocznie się na Placu
Europejskim, udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Antysmogowy mural Skanska z kultowymi miejscami na mapie Woli, „Aqualoop” czy też
„Kobiety Woli” to tylko kilka przykładów malunków, o których będzie można posłuchać
podczas sobotniego spaceru wolskimi ulicami.
Spacer z wykwalifikowanym przewodnikiem
Zwiedzanie Woli rozpocznie się 11 czerwca o godzinie 12:00 na Placu Europejskim.
Uczestników wydarzenia poprowadzi przewodnik z firmy Walkative, organizującej wycieczki
w największych miastach – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Spacerowicze mogą
liczyć na ciekawostki i interesujące historie, związane z prezentowanymi muralami.
Przejście trasy potrwa około 2,5 godziny, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Oprowadzanie uczestników odbędzie się w języku polskim.
Rewitalizacja warszawskiej Woli
Organizatorem sobotniego spaceru jest spółka mieszkaniowa Skanska, która w zeszłym roku
rozpoczęła realizację nowego projektu w tej części miasta – mowa o osiedlu NU! Warszawa
Wola.
Powstanie inwestycji jest związane z rewitalizacją pobliskiej okolicy. Deweloper wybuduje
nowe chodniki i ścieżkę rowerową oraz wyremontuje odcinek ul. Kolejowej. Wraz z
budynkami mieszkalnymi powstanie też m.in. zupełnie nowy park, dostępny dla wszystkich
mieszkańców Warszawy.
Co więcej, w styczniu tego roku – w ramach „przywitania się” z nową dzielnicą w swoim
portfolio – Skanska stworzyła antysmogowy mural, o którym również będzie można usłyszeć
podczas sobotniego wydarzenia.
Spacer szlakiem murali na warszawskiej Woli






Data: sobota, 11 czerwca 2022
Godzina rozpoczęcia zwiedzania: 12:00
Miejsce zbiórki: Plac Europejski
Czas trwania: ok. 2,5 godziny
Udział: bezpłatny
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Dodatkowych informacji udzielają:
Mateusz Haniszewski, PR Manager, Komunikacja Plus, tel. +48 609 998 444, e-mail:
mhaniszewski@komunikacjaplus.pl,
Direct line for media, tel. +46 (0)10 448 88 99
Tą i poprzednie informacje prasowe można również znaleźć pod adresem
https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/
The Skanska Group
Skanska jest światowym liderem w budownictwie. Realizujemy projekty na wybranych rynkach w Skandynawii, Europie i
USA. Kierując się wartościami Grupy, Skanska chcemy przyczyniać się do tworzenia lepszego społeczeństwa.
Dostarczamy innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań zarówno dla prostych, jak i złożonych zadań. Zatrudniamy około
35 000 pracowników, a nasze przychody w 2019 roku wyniosły 177 miliardów SEK.
Skanska Residential Development Poland
Jesteśmy deweloperem, realizującym od 2011 r. na polskim rynku wysokiej jakości projekty mieszkaniowe. Czerpiemy z ponad
130-letniej historii Grupy Skanska i ponad 100-letniego doświadczenia w budowie domów i osiedli w takich krajach jak Wielka
Brytania, Szwecja, Norwegia, Finlandia i Czechy.
Zgodnie z filozofią działania Skanska, stawiamy na budownictwo zrównoważone. Szczególną wagę przykładamy do
projektowania obiektów bez barier architektonicznych dla osób o różnym stopniu mobilności i w różnym wieku. Dbamy o
zapewnienie równowagi pomiędzy budynkami a strefami zielonymi, a także o przemyślane projektowanie przestrzeni wspólnych
dla mieszkańców.
W Polsce wybudowaliśmy Park Ostrobramska, Osiedle Mickiewicza (etap1, 2 I 3), Jaśminowy Mokotów (etap 1 i 2), Holm
House (etap 1 i 2) oraz Park Skandynawia (etap 1). Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych etapów naszych inwestycji
w najbardziej lubianych dzielnicach Warszawy - Jaśminowy Mokotów (etap 3), Holm House (etap 3), Osiedle Mickiewicza (etap
4), Park Skandynawia (etap 2 i 3). Osiedle Mickiewicza to pierwsze osiedle mieszkalne w Polsce z certyfikatem BREEAM,
Jaśminowy Mokotów to pierwsza budowa w Warszawie zasilana wyłącznie energią wiatrową. Holm House to z kolei pionierski
projekt mieszkalny z certyfikatem “Obiekt bez barier”. Aktualnie wszystkie nasze inwestycje powstają zgodnie z certyfikacją
środowiskową BREEAM.
Niezwykle istotna dla naszej firmy świadomość środowiskowa, w ślad za którą tworzymy zrównoważone osiedla mieszkaniowe,
owocuje uznaniem w oczach ekspertów rynku budowlanego i nieruchomości. Podczas naszej 10-letniej obecności na polskim
rynku mieszkaniowym zdobyliśmy szereg branżowych nagród I wyróżnień w takich konkursach jak, Nagroda Architektoniczna
Prezydenta m.st. Warszawy; „Lider Dostępności”; PLGBC Green Building Awards, 4Buildings Awards “Zielony Orzeł” oraz
“Twórcy Przestrzeni” „Rzeczpospolitej”, Listki CSR Polityki. Co roku nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu są notowane w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Więcej informacji na stronie: https://mieszkaj.skanska.pl/
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