
BUDOWNICTWO
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
PUBLIC USE 
CONSTRUCTION



TRZEBNICKI 
KOMPLEKS 
BASENÓW 
Trzebnicki kompleks basenów to obiekt 
sportowy i rekreacyjny, składa się z dwóch 
części: zadaszonej oraz basenu na świeżym 
powietrzu. Basen rekreacyjny wewnętrzny 
z wieloma atrakcjami wodnymi. Na zewnątrz 
znajduje się część rekreacyjna wyposażona 
w zjeżdżalnie, rwącą rzekę i basen kąpielowy 

o powierzchni ponad 700 m2. Ponadto na terenie obiektu znajduje się brodzik i plac zabaw dla dzieci oraz 
boisko do siatkówki. W kompleksie zaprojektowano pomieszczenia służące odnowie biologicznej, a w części 
podziemnej  kręgielnię z kawiarnią, zespół fitness z siłownią oraz pomieszczenia techniczne i socjalne niezbęd-
ne do funkcjonowania obiektu. Park Wodny posiada system pełnej filtracji wody. Zastosowane przez firmę 
PTB Nickel nowoczesne technologie i elektroniczne rozwiązania zapewniają efektywny system sterowania 
i zarządzania całym obiektem. 

TRZEBNICA SWIMMING POOL COMPLEX

Trzebnica Swimming Pool Complex is a sports and recreational complex that features two parts: an indoor part and an outdoor 
swimming pool. The indoor recreational swimming pool boasts plenty of attractions. Outside, there is recreational space with 
a waterslide, wild river and a 700 m2 pool. Other attractions of the complex include a paddling pool, playground and a volleyball 
court. The complex was designed to also house a spa and an underground bowling alley with a bar, a fitness club and a gym as 
well as the necessary utility and social space. The water park has a full water filtering system. The advanced technology and 
electronic solutions applied by PTB Nickel ensure an effective management system of the entire complex.

Realizacja inwestycji użyteczności publicznej z uwzględnieniem:

  przeznaczenia i funkcji obiektu,
  przestrzegania norm związanych z ochroną środowiska.

Budowa, modernizacja, remonty placówek oświatowych, obiektów 
szpitalnych i opieki zdrowotnej, obiektów sportowych, infrastruktury 
związanej z ochroną środowiska.

PTB Nickel executes public use projects 
with special attention to:

  the intended use and function of the construction,
  compliance with environmental norms.

Our offer includes the construction, modernisation and 
revitalisation of educational institutions, hospital and 
healthcare institutions, sports facilities and environ-
mental infrastructure.

OBIEKTY 
SPORTOWE
SPORTS FACILITIES

5 126 m2

17 895 m3

28 206 000 PLN

Urząd Gminy Trzebnica

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Wartość 
kontraktu netto 

Net contract value

Inwestor 
Investor

www.ptbnickel.pl



SZKOŁA PODSTAWOWA 
I GIMNAZJUM 
W POZNANIU 
W ramach realizacji inwestycji wybudowano 
nowoczesny obiekt przeznaczony na szkołę 
dla 800 uczniów. Wybudowano 41 sal lekcyjnych 
wraz z salami specjalistycznymi:

  chemiczną, 
  zajęć plastycznych, 
  zajęć muzycznych, 
  salą komputerową, 
  audiowizualną.

W projekcie uwzględniono także nowoczesną 
halę sportową z trybunami dla 400 widzów, salę 
sportową, kondycyjną i do gimnastyki korekcyjnej 
oraz boiska do gry w piłkę nożną, do koszykówki 
i siatkówki. Na terenie obiektu znajduje się także 
bieżnia sportowa o długości 60 m, skocznia w dal 
i plac zabaw dla najmłodszych.

PRIMARY SCHOOL 
AND MIDDLE SCHOOL 
IN POZNAŃ

The project involved the construction of a school building 
for 800 students. The design featured 41 classrooms, 
including thematic classrooms such as 

  chemistry, 
  art, 
  music, 
  computer studies, 
  audio-visual classrooms. 

 
The complex also features a modern sports hall with 400 
bleacher-seats, a gym, a fitness room, a corrective exer-
cises room as well as a football pitch and basketball and 
volleyball courts. There is also a 60 m running track, 
a long-jump pit and a playground.

PARK WODNY 
OCTOPUS
Nowoczesny park wodny składający się z kom-
pleksu basenowego: 25-metrowy basen sportowy, 
baseny rekreacyjne z hydromasażami, leżankami, 
gejzerami powietrznymi i zjeżdżalniami, basen dla 
dzieci z małą zjeżdżalnią, basen do nauki pływa-
nia, jaccuzi oraz sauny. W aquaparku znajduje się 
również kręgielnia i punkt gastronomiczny.

THE OCTOPUS WATER PARK

This modern water park features a pool complex: 
a 25 m sports swimming pool, recreational swimming 
pools with water-massage facilities, lounge area, air 
geysers, waterslides, a children’s pool with a mini-wa-
terslide as well as a beginner’s swimming pool, a Jacuzzi 
and saunas. Within the complex, one can also visit a bowl-
ing alley and bars.

PLACÓWKI 
OŚWIATOWE
EDUCATIONAL
INSTITUTIONS

4 627 m2

20 265 m3

22 636 000 PLN

Urząd Gminy Suchy Las

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Wartość 
kontraktu netto 

Net contract value

Inwestor 
Investor

8 668 m2

36 936 m3

17 600 000 PLN

Urząd Miasta Poznania

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Wartość 
kontraktu netto 

Net contract value

Inwestor 
Investor

www.ptbnickel.pl



NZOZ CENTRUM 
MEDYCZNE HCP 
Modernizacja Oddziału Chemioterapii i Laborato-
rium Cytostatyki oraz zaplecza sal operacyjnych, 
nadbudowa szpitala, w której mieści się oddział 
ortopedii. Termomodernizacja elewacji, remont 
oddziału internistycznego, oddziału chirurgii, 
budowa wjazdu dla karetek z wykorzystaniem 
nowoczesnych konstrukcji . Sprawna koordynacja 
przebiegu prac budowlanych pozwoliła na obsługę 
pacjentów w dotychczasowym trybie pracy 
szpitala.

NZOZ HCP MEDICAL CENTRE

PTB Nickel was contracted to renovate the Chemotherapy 
Unit and the Cytostatics Laboratory as well as operating 
theatre supply rooms. The project also involved providing 
the Orthopaedic Unit with an upward extension, thermo-
modernisation of the façade, renovation of the Internal 
Medicine and Surgical Units, construction of the ambu-
lance entrance with the application of modern technology. 
The project was managed efficiently enough not to cause 
any disturbance to the work of the hospital staff.

STACJA UZDATNIANIA 
WODY W MOSINIE
W ramach realizacji inwestycji PTB Nickel 
odpowiedzialne jest za modernizację obiektu 
stacji uzdatniania wody w Mosinie. Zakres 
prac obejmuje: budowę nowych i modernizację 
istniejących obiektów (budynki administracyj-
ne, garażowe, filtów, pompowni, chlorowni, 
napowietrzalni i ozonowni oraz silosy, zbiorniki 
wieżowe i retencyjne), przebudowę sieci tech-
nologicznych, sieci wodociągowej, kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieplnej, 
energetycznej i teletechnicznej, budowę dróg 
wewnętrznych, placów, parkingów, ogrodze-
nia i terenów zielonych oraz etapowy rozruch 
stacji uzdatniania wody aż do przekazania do 
eksploatacji inwestorowi. Planowany termin 
zakończenia inwestycji: 2015 r.

WATER PURIFICATION PLANT 
IN MOSINA

In this project, PTB Nickel is responsible for the mod-
ernisation of the Water Purification Plant in Mosina. 
The scope of works includes the construction of new 
buildings and the modernisation of the existing ones 
(administrative buildings, parking space, pump room, 
chlorination room, ozonation room, silos, water towers 
and retention tanks), reconstruction of the technologi-
cal networks, water supply network, sewerage, storm 
water drainage, heating network, power network, 
telecom and IT network, construction of internal roads, 
yards, car parks, provision of landscaping and fencing 
works as well as a gradual activation of the water puri-
fication plant until it is handed over to operation.

PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA
HEALTHCARE INSTITUTIONS

STACJE UZDATNIANIA WODY
WATER PURIFICATION PLANTS

Przedsiębiorstwo 
Techniczno Budowlane 
Nickel Sp. z o. o.
ul. Obornicka 6b
Jelonek k. Poznania
62-002 Suchy Las

T: +48 61 8 95 68 00
F: +48 61 8 12 50 81
E: ptbnickel@nickel.com.pl www.ptbnickel.pl

990 m2

6 100 200 PLN

NZOZ Centrum 
Medyczne HCP

Powierzchnia
Area

Wartość 
kontraktu netto 

Net contract value

Inwestor 
Investor

7 497,19 m2

42 201,94 m3

300 000 000 PLN

Aquanet S.A.

Powierzchnia
Area

Kubatura 
Cubature

Wartość 
kontraktu netto 

Net contract value

Inwestor 
Investor


