
JAK POWSTAŁO PIERWSZE W POLSCE
AFRYKARIUM-OCEANARIUM?



NOWA IKONA
WROCŁAWIA,
KTÓRA JUŻ DZIŚ
JEST NA USTACH 
CAŁEGO ŚWIATA

Ta unikatowa inwestycja, 
która powstała na terenie 
wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego ma 
charakter pionierski na 
terenie całej Polski.

Obiekt ten pod 
względem rozwiązań 
technologicznych 
i wizualnych jest 
pierwszym tego typu 
w Europie. Głębiny Kanału 

Mozambickiego, gdzie 
występują rekiny, 
płaszczki i inne duże 
ryby pelagiczne, można 
podziwiać z podwodnego, 
akrylowego tunelu 
o długości 17m.

Nowoczesny pawilon 
prezentuje faunę wód 
afrykańskich. Liczne akwaria, 
zbiorniki wodne oraz 
baseny przedstawiają, m.in. 
mieszkańców rafy koralowej 
Morza Czerwonego, 
hipopotamy, ryby 
słodkowodne jezior Malawi 
i Tanganika.
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INWESTYCJA
W LICZBACH

Budowa pionierskiego i tak unikatowego obiektu, to również 
ogromne przedsięwzięcie inżynieryjno-logistyczne.

Najnowocześniejsze technologie budowlane, inżynieryjne, elektroniczne
zostały zakontraktowane przez PB INTER-SYSTEM S.A. z różnych części świata.

100 000 m3 ZIEMI
wykopanej i wywiezionej

BETONU
wbudowanego przy realizacji36 000 m3 

STALI
wykorzystanej w obiekcie4 800 ton 

PODWYKONAWCÓW
I DOSTAWCÓW250

PRACOWNIKÓW
w 3-zmianowym systemie1 000

MORSKIEJ WODY
wyprodukowanej przez rok12 mln l

WODY
przefiltrowanej w ciągu roku34 mld l

SZYBY AKRYLOWE
Japonia

SZTUCZNE RAFY KORALOWE I SKAŁY
Hiszpania

TECHNOLOGIA PODTRZYMANIA ZYCIA
Niemcy, Holandia, Słowenia

DZWIGARY DREWNIANE
Austria

DACH W TECHNOLOGII ETFE
Niemcy

.

ELEWACJA CORIAN
USA

3 4

odwiedzających
2mln
rocznie ponad

~ ~
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POZNAJ OBIEKT
MORZE CZERWONE
ryby wielkiej rafy koralowej

HOL GŁÓWNY
bagna afrykanskie, sale eduk.

WYBRZEZE SZKIELETÓW
wybiegi pingwinów i uchatek

DZUNGLA KONGO
krokodyle i manaty

AFRYKA WSCHODNIA
bajkowy swiat znad Nilu

STATEK - RESTAURACJA
posiłek z widokiem na wybrzeze

KANAŁ MOZAMBICKI
akrylowy tunel podwodny

/

18 931 m2 POWIERZCHNIA DZIAŁKI

KUBATURA OBIEKTU184 271 m3 

POWIERZCHNIA NETTO17 431 m2

KONDYGNACJE3
TUNEL PODWODNY17 m

.

.

.
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HISTORIA BUDOWY
uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor Inwestor Zastępczy Generalny Wykonawca Biuro Projektowe

od wizualizacji do realizacji
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Po przekazaniu Generalnemu Wykonawcy placu budowy 
szybko wykonano prace związane z organizacją samego 
placu, jak i jego zaplecza. 

Wszyscy dobrze wiedzieli, że każdy dzień jest na wagę 
złota, gdyż wykonanie tak złożonej technologicznie 
inwestycji miało zająć jedynie 30 miesięcy. Po 
oczyszczeniu terenu, przesiedleniu dotychczasowych 
mieszkańców i przeprowadzeniu rozeznania saperskiego 
można było rozpocząć właściwe roboty ziemne. W tym 
czasie z placu budowy wywożonych było dziennie 
blisko 100 ciężarówek pełnych ziemi. Z końcem czerwca 
zakończono ostatecznie montaż grodzic stalowych typu 
Larsen. Uzyskano w ten sposób szczelność wykopu, 
dzięki czemu możliwe było wykonywanie wykopu na 
docelową głębokość posadowienia budynku. Zakończono 
również montaż systemu odwodnienia oraz rozpoczęto 
wypompowanie wody z terenu wykopu.

2012
kwi - cze

Wszystko zaczęło się od marzeń...

Autorem pomysłu i pionierskiej koncepcji Afrykarium jest 
Prezes wrocławskiego ogrodu zoologicznego – Radosław 
Ratajszczak, który nie bał się podjąć tego niesamowitego 
i odważnego wyzwania, aby to marzenie zostało 
zrealizowane. 

Ogłoszono więc konkurs na stworzenie planu 
architektonicznego zgodnie z określonymi wytycznymi. 
Zwycięski projekt był autorstwa wrocławskiego biura 
projektowego „Fabryka Projektów ArC2”. 

Kolejnym krokiem było znalezienie odpowiedniego 
wykonawcy, który podjąłby się realizacji tej inwestycji. 
Należy pamiętać, że AFRYKARIUM nie ma swojego 
odpowiednika na terenie całej Europy, realizacja 
miała więc charakter unikatowy. Dodatkowym 
wyzwaniem dla potencjalnego wykonawcy miało być 
zapewnienie fi nansowania tej inwestycji. Jak się okazało, 

fi rmą spełniającą wszystkie założone oczekiwania i wymogi 
formalno-prawne, była doświadczona wrocławska fi rma 
„Przedsiębiorstwo Budowlane Inter-System SA”. 

I tak 14.03.2012r. została podpisana umowa na realizację 
tej niezwykłej inwestycji. Tym samym było już jasne, że 
AFRYKARIUM zarówno od strony koncepcji, poprzez 
projekt, jak i wykonanie będzie sukcesem wrocławskich 
organizacji.

2012
marzec START!
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2012
paz - gru

2012
lip - wrz

To jednak nie wszystko!

Dokończenie zmiany trasy ciepłociągu umożliwiło z kolei 
rozpoczęcie drugiego frontu robót, czyli wykopów pod 
nowy pawilon wejściowy do zoo. Już w sierpniu zakończono 
wykopy pod fundamenty, wykonano hydroizolację poziomą 
pod ławami, wykonano 100% ław fundamentowych 
oraz rozpoczęto wykonywanie ścian żelbetowych, które 
z końcem września zostały zakończone.

Zwieńczeniem tego okresu budowy była uroczystość 
wbudowania unikatowego kamienia węgielnego. W tym 
niecodziennym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 
samorządu oraz uczestnicy procesu inwestycyjnego m.in.: 
Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Sekretarz Miasta 
Włodzimierz Patalas, Prezes zoo Radosław Ratajszczak, 
Członek Zarządu zoo Grzegorz Kaliszczak, Dyrektor 
Zarządzający PB Inter-System S.A. Marek Nowara.

Jesień już w pełni, a w głowach inżynierów jeden cel: 
wykonać jak najwięcej przed nadchodzącą zimą. 

Dlatego też prace nabrały dużego tempa, by móc 
wykonać jak największy zakres robót przy jednoczesnym 
zachowaniu reżimu technologicznego. Pracownicy 
dawali z siebie wszystko, a sam plac budowy, z licznymi 
dźwigami, maszynami i skompletowanymi już ogromnymi 
słupami podtrzymującymi podcień, robił na wizytujących 
ogromne wrażenie. 

Postęp prac był bardzo widoczny. Na koniec 2012r. 
zakończono roboty związane z wykonaniem płyty 
fundamentowej pod całym budynkiem głównym; jak 
grzyby po deszczu urosły kolejne słupy, stropy i ściany 
zbiorników rekinów, hipopotamów, Morza Czerwonego, 
basenów krokodyli i manatów. 

Roboty ziemne zostały zakończone. 

Dokończono umocnienie ścian wykopu na całym obwodzie 
oraz skutecznie obniżono zwierciadło wody gruntowej 
poniżej fundamentu. Sukcesywnie kontynuowane były 
dostawy stali zbrojeniowej płyty fundamentowej. Ułożono 
izolacje umożliwiające jej wykonanie i z każdym dniem 
rosła betonowa konstrukcja składająca się z kolejnych ścian 
zbiorników.

Równolegle z pracami budowlanymi w szybkim tempie 
postępowały prace branży sanitarnej i elektrycznej. 

Walka na drugim froncie, czyli przy pawilonie wejściowym 
również szła bardzo sprawnie. Do końca roku udało się 
wykonać wszystkie ściany nośne i murowane budynku, 
płytę stropową oraz zakończyć montaż attyki. Tym samym 
z dumą na dachu budynku zawisła „wiecha”.
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2013
kwi - cze

2013
sty - mar

Nasi instalatorzy również nie zwalniali tempa. W tym 
okresie wykonano liczne próby ciśnieniowe instalacji 
doprowadzonej do zbiorników manatów, krokodyli 
i hipopotamów oraz część instalacji wody basenowej.
Po zimowych miesiącach wyraźnego ożywienia nabrały 
prace przy nowym pawilonie wejściowym, który wiosnę 
przywitał w stanie surowym zamkniętym, co umożliwiło 
rozpoczęcie wewnętrznych prac wykończeniowych. Na 
zewnątrz natomiast rozpoczęto prace elewacyjne oraz 
dekarskie zarówno na budynku pawilonu, jak i istniejącej 
bramie zoo.

Na budowę zawitała zima. 

I choć temperatury zewnętrzne były niskie, na placu 
budowy panowała gorąca atmosfera. W takich warunkach 
najbardziej widoczny był hart ducha, którego nie brakowało 
naszym pracownikom. Pomimo tak niesprzyjających 
warunków trwały prace ciesielsko-zbrojarskie i dzięki 
temu wykonano stropy poziomu „zero”, zbrojenie ścian 
zewnętrznych nadziemia oraz zaczęły wznosić się ściany 
„Statku”, obok którego pojawiła się konstrukcja żelbetowa 
zewnętrznych zbiorników wystawowych. 

Z końcem marca zakończono zbrojenie słupów podcienia 
i można było zobaczyć, jak będzie wyglądał zbiornik Morza 
Czerwonego oraz rekinów. Wykonywano olbrzymi strop 
wspornikowy w podcieniu, a przy zbiornikach pojawiły 
się pierwsze elementy żelbetowe, których wykonanie 
wymagało ponadnormatywnej precyzji, w których to 
zostaną zamontowane szyby akrylowe umożliwiające 
oglądanie podwodnego świata. Zakończono prace przy 
zbiornikach zewnętrznych pingwinów i uchatek, a sam 
„Statek” gotowy już był na montaż szyb akrylowych.

Wraz z nadejściem wiosny widoczne było ożywienie 
roślinności i zwierząt, znajdujących się w ogrodzie 
zoologicznym. Wiosenne ożywienie dało się odczuć 
również na placu budowy. 

Pojawiły się kolejne ekipy budowlane, fi rmy 
podwykonawcze i dostawcy. Wszyscy pracownicy byli 
bardzo podekscytowani, gdyż wraz z wiosną do Afrykarium 
miały być dostarczone dwa bardzo charakterystyczne, 
wielkogabarytowe elementy konstrukcyjne – dźwigary 
dachowe oraz potężne szyby akrylowe do zbiorników 
i tunelu. Te spektakularne dostawy wzbudziły duże 
zainteresowanie mediów. Dźwigary dachowe, mierzące 
ponad 40 metrów długości przyjechały do Wrocławia 
z Austrii, natomiast szyby akrylowe przypłynęły do nas 
prosto z Japonii. Oba elementy Generalny Wykonawca - PB 
Inter-System SA - musiał zamówić z ponad półrocznym 
wyprzedzeniem, a następnie sprawdzić osobiście sposób 
produkcji przed ostateczną dostawą. 

Maj i czerwiec był czasem montażu kolejnych dźwigarów 
oraz szyb akrylowych w zbiornikach i na „Statku”. 
Szczególnej uwagi i precyzji wymagał montaż szyb, który 
był nadzorowany przez japońską ekipę z fi rmy Nippura, 
będącej ich producentem. Warto podkreślić, iż największa 
szyba akrylowa znajdująca się w zbiorniku rekinów miała 
wagę 8 ton, przy wymiarach 7,5 x 3,5m. W okresie tym 
najważniejsze roboty żelbetowe zostały zakończone.

Niezależnie od robót budowlanych trwały roboty 
branżowe. Wykonano i wyposażono docelową trafostację 
i zakończono prace związane z elewacją tego budynku. 
Rozpoczęto prace związane z okablowaniem instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych. Natomiast w zakresie 
robót sanitarnych układane były orurowania i przewody 
wentylacyjne. Zakończono również wykonywanie instalacji 
wody nieuzdatnionej w zbiorniku manatów.

Do końca czerwca zakończone zostały również wszystkie 
roboty wykończeniowe w nowym pawilonie wejściowym 
oraz w budynkach przylegających do bramy głównej 
zoo. Pozostało jedynie dostarczyć wyposażenie biurowe 
i przeprowadzić testy wszystkich systemów związanych 
z obsługą zwiedzających. Na zewnątrz obiektu trwały 
roboty drogowe oraz prace związane z wykonaniem 
ogrodzenia. Po przeprowadzonej renowacji, na bramie 
głównej ponownie zamontowano neon „Lwa” – symbol 
wrocławskiego zoo.
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2013

Jesień 2013r. przyniosła wiele ciekawych zmian na 
budowie.

Istotnym etapem było rozszalowanie podcienia, co było 
jednym z ciekawszych  zadań  inżynierskich na budowie. 
Dzięki ukończeniu prac na dachu oraz montażu dużej 
fasady szklanej o powierzchni ok. 500m2, budynek został 
niemal całkowicie zamknięty. Przyjazna temperatura 
zewnętrzna pozwoliła dokończyć prace elewacyjne na 
„Statku” i rozpocząć wykonywanie elewacji na budynku 
głównym. Zakończono roboty ziemne i żelbetowe 
w obrębie tarasów widokowych, a wystrój zbiorników dla 
pingwinów i uchatek wzbogacił się w kolejne elementy.

Wewnątrz budynku w dużym tempie wykonywane 
były kolejne prace wykończeniowe – posadzki 
betonowe i jastrychowe (posadzki dekoracyjne fi rmy 
Artbeton), powłoki żywiczne na ścianach i posadzkach, 
balustrady, izolacje akustyczne oraz izolacje zbiorników 
z polimocznika. Kontynuowano budowę sztucznych skał 
na wszystkich dostępnych frontach, dzięki czemu każdego 
dnia przybywało przestrzennych struktur wystroju 
Afrykarium.

Ważnym momentem była dostawa i posadowienie 
zbiorników fi ltrów będących kluczowym elementem 
systemu fi ltracji wody. Łącznie dostarczono ponad 20 
fi ltrów piaskowych, każdy o objętości kilkunastu metrów3. 
Montowane były kolejne elementy instalacji ciepła 
technologicznego, napływu wody czystej do zbiornika 
hipopotamów, jak również instalacji LSS  (służącej do 
utrzymania życia zwierząt w sztucznym środowisku 
wodnym) dla basenu Morza Czerwonego i manatów.

paz - gru

2013
lip - wrz

W kolejnych miesiącach roboty wykończeniowe nabrały 
jeszcze większego rozpędu. Kontynuowano wykonywanie 
posadzek betonowych, montaż dachu, zarówno z poduszek 
foliowych (w technologii ETFE) jak i tradycyjnego, a także 
balustrad. Na ukończeniu była już wschodnia elewacja 
„Statku”. Sukcesywnie z kończeniem prac żelbetowych 
ściany frontowej porządkowany był teren pod wykonanie 
zbiornika przed budynkiem. Coraz większy udział na 
froncie robót miały roboty branżowe. W zakresie robót 
wentylacyjnych dostarczono i zamontowano wszystkie 
urządzenia. Ponadto, kontynuowano montaż instalacji 
sanitarnych zewnętrznych oraz wykonanie izolacji 
zbiorników z polimocznika. W tym okresie zamontowano 
rozdzielacze ciepła technologicznego w węźle cieplnym, 
a montaż instalacji LSS na płycie zbiorników pingwinów 
został zakończony.

Wisienką na torcie tego kwartału było zakończenie 
wszystkich prac i oddanie do użytku nowego 
i nowoczesnego pawilonu wejściowego do zoo. 
Uroczystość otwarcia miała miejsce 17.09.2013r.

Lato było gorące, ale chyba jeszcze większa temperatura 
była na placu budowy. 

To wszystko dzięki doskonałej koordynacji prac setek 
pracowników i fi rm podwykonawczych znajdujących 
się na budowie. Afrykarium w szybkim tempie przeszło 
z etapu wykonywania konstrukcji do etapu robót 
wykończeniowych.

Zakończono prace związane z drewnianą konstrukcją 
dachu oraz montażem konstrukcji stalowych dla fasad 
aluminiowych wewnętrznych (oddzielających strefę 
Dżungli Kongo od holu głównego) i zewnętrznych (przy 
zbiornikach pingwinów i uchatek). Wszystkie szyby 
akrylowe, łącznie z tunelem, również odnalazły swoje 
miejsce docelowe.

Lipiec pozwolił również rozpocząć kolejny, bardzo 
ciekawy rodzaj robót - prace tematyzacyjne, czyli budowa 
sztucznych skał na obszarze zbiornika hipopotamów, 
w strefach widokowych Morza Czerwonego i rekinów. 
Prace te powierzono hiszpańskiej fi rmie Qotaller Natura.
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2014
kwi - cze

2014
sty - mar

Prace branżowe również szły do przodu. Na ukończeniu 
były już roboty branży elektrycznej oraz wentylacji. 
Uruchomiono systemy automatyki BMS i sygnalizacji 
pożaru. Największe znaczenie miał wówczas montaż 
„serca Afrykarium”, czyli systemu fi ltracji wody, do 
którego dostarczono już większość urządzeń. Dla basenu 
Morza Czerwonego, pingwinów i uchatek, manatów, 
hipopotamów zainstalowane zostały kolejne elementy 
systemu LSS oraz zbiorniki reakcji wraz z niezbędnym 
orurowaniem.

Budynek był już zamknięty i wszelkie prace wykończeniowe 
oraz wymagające wyższej temperatury mogły być 
realizowane bez przeszkód. Pojawiły się kolejne sztuczne 
skały i posadzki z artbetonu na plaży hipopotamów, 
ciągu komunikacyjnym przy Morzu Czerwonym oraz na 
najniższym pokładzie „Statku”. Zamontowane zostały 
wewnętrzne fasady szklane oraz przygotowywano 
przestrzenie dla nasadzeń roślinnych. Wykonana została 
również izolacja akustyczna oraz szklana fasada w sali 
konferencyjnej.

Na zewnątrz widoczny był duży postęp prac. Z końcem 
marca elewacja była już gotowa na wszystkich stronach 
obiektu poza północną, a w podcieniu zamontowany 
został szklany panel z afrykańską mozaiką, będący 
wizytówką obiektu. Zakończono izolację zbiornika przed 
wejściem do budynku, a wystrój zbiorników dla uchatek 
i pingwinów zaczynał przybierać swój docelowy wygląd.

Jak gorąco może być zimą mógł się przekonać każdy, kto 
w tym czasie odwiedził  plac  budowy  Afrykarium. 

Miesiące wiosenne 2014r. przyniosły zakończenie kolejnych 
zakresów prac. Budowa wkroczyła w kulminacyjny punkt 
realizacji. 

Afrykarium piękniało z każdym dniem, a na horyzoncie 
widoczne już było zakończenie tej niezwykłej inwestycji. 
Oprócz wykonania większości zielonych ścian i nasadzeń 
roślin, zamontowania kolejnych balustrad w strefi e Dżungli 
Kongo i hipopotamów, wykonania większości posadzek 
artbetonowych, zakończenia prac wykończeniowych w sali 
konferencyjnej, w Afrykarium w końcu pojawiła się… 
WODA.

Pozytywnym testom szczelności poddano zbiornik Morza 
Czerwonego, rekinów oraz pingwinów. A skoro wyszliśmy 
na zewnątrz budynku, to warto wskazać, iż zakończone 
zostały prace związane z montażem płyt elewacyjnych 
oraz z dekoracjami zbiorników zewnętrznych pingwinów 
i uchatek. Gotowe były już plaże i skały otaczające 
wybiegi. Rozpoczęto prace porządkowe związane 
z zagospodarowaniem terenu.

W branży elektrycznej trwały ostatnie montaże, 
uruchomienia i testowany był system BMS. Do budynku 
dostarczane były ostatnie urządzenia teletechniczne. 
Podobna sytuacja miała miejsce w branży sanitarnej, 
w której zakończone zostały kolejne, ważne zakresy prac, 
m.in.: zakończono montaż instalacji wody basenowej 
dla instalacji LSS, instalacji cieczy osadowej, wykonano 
rozruch instalacji Morza Czerwonego, rekinów, pingwinów 
oraz zamontowano lampy UV dla biotopu manatów.
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WIELKIE
OTWARCIE!

2014
lip - wrz

Wrzesień był ostatnim miesiącem budowy Afrykarium. 
Dopracowano dekoracje oraz dokończono prace związane 
z wykonaniem dróg i zagospodarowaniem terenu. 
Roboty branżowe również zostały zakończone. Każdego 
dnia można było spotkać przedstawicieli różnych 
służb, którzy musieli dokonać stosownych odbiorów 
technologicznych i potwierdzić, iż obiekt został wykonany 
zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, 
jest bezpieczny i gotowy do użytkowania. Wodą zostały 
napełnione już wszystkie zbiorniki i w większości biotopów 
pojawiły się zwierzęta. Zasiedlone były już zbiorniki 
pingwinów, uchatek, manatów, Morza Czerwonego, 
rekinów, jezior afrykańskich oraz krokodyli. Afrykarium 
zaczęło tętnić życiem. Na swoich domowników czekał 
jedynie zbiornik hipopotamów. Wszyscy byli bardzo 
podekscytowani. Wyczekiwano już tylko na dwie rzeczy 
– 1. Uzyskanie „Pozwolenia na użytkowanie” i 2. Wielkie 
otwarcie AFRYKARIUM, które zaplanowano na koniec 
października.

I wreszcie doczekaliśmy się!!! 

25.10.2014r. wśród licznie zebranych zacnych gości, 
przedstawicieli samorządów i władz,  biologów i zoologów,  
przedstawicieli Inwestora, Generalnego Wykonawcy,  
Projektantów i wielu, wielu przyjaciół wrocławskiego 
zoo, przy  pięknej oprawie artystycznej, miało miejsce 
uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce AFRYKARIUM. 

Ceremonii przewodniczył Prezydent Wrocławia Rafał 
Dutkiewicz wraz z Prezesem wrocławskiego zoo 
Radosławem Ratajszczakiem. Wszystkim towarzyszyły 
niezwykłe emocje i każdy był świadomy, że był 
uczestnikiem niezwykłego momentu, który trwale zapisał 
się w historii Wrocławia. Wszyscy bowiem byli świadkami 
powstawania i otwarcia nowej ikony i wizytówki naszego 
miasta. Łzy wzruszenia mieszały się z poczuciem 
satysfakcji i dumy. Tak, z takich dzieł i wydarzeń możemy, 
a nawet powinniśmy być dumni!!!

Wszystko nabierało docelowych kształtów i wyglądu. 
W lipcu zakończono większość robót budowlanych.

Realizowane były jeszcze roboty związane z dekoracjami, 
nasadzeniami zieleni oraz zagospodarowaniem terenu. 
Wodą zalane zostały zbiorniki pingwinów i uchatek, 
Tanganiki i Malawi oraz Morza Czerwonego i rekinów. 
Wszyscy wyczekiwali pierwszych mieszkańców 
AFRYKARIUM, czyli uchatek i pingwinów, którzy mieli się 
pojawić w połowie sierpnia. Uroczystość otwarcia Wybrzeża 
Szkieletów (ekosystemu pingwinów i uchatek wraz z jego 
mieszkańcami), która miała miejsce 12.08.2014r., cieszyła 
się wielkim zainteresowaniem mediów i zwiedzających. Do 
przygotowanych zbiorników trafi ło dwadzieścia pingwinów 
afrykańskich oraz cztery uchatki. Wybiegi zewnętrzne 
zostały tym samym otwarte dla zwiedzających. Wewnątrz 
budynku trwały natomiast prace nad wykańczaniem 
detali sztucznych skał i koralowców, wykonywane były 
również kolejne rozruchy technologiczne poszczególnych 
systemów fi ltracji. Jeszcze w sierpniu zostały ukończone 
zbiorniki manatów, krokodyli, Tanganika i Malawi, 
w których zaczeli pojawiać się kolejni przedstawiciele 
afrykańskich pyszczaków. 25 paz
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ZALETY OBIEKTU
stała frekwencja

Obiekt zapewnia stałą 
frekwencję na poziomie 2 mln 
zwiedzających rocznie.

czynne cały rok
Oceanarium to obiekt całoroczny, 
zapewniający dostęp niezależnie 
od pogody i zewnętrznej 
temperatury.

motor gospodarczy
Jako koło zamachowe lokalnej 
gospodarki zapewnia rozwój 
branż: turystycznej, hotelarskiej, 
gastronomicznej, transportowej.

dochód dla miasta
Szacuje się, że turyści, którzy 
wydali 10 zł w tego typu 
atrakcjach, kolejne 40 zł wydają 
na inne usługi w mieście.

miejsca pracy 
Powstają nowe miejsca pracy 
związane zarówno z realizacją 
projektu, jego późniejszą 
eksploatacją, jak i z rozwojem 
turystycznym miasta.
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Budowa została zakończona. Niektórzy z nostalgią 
rozstawali się z tą inwestycją, niektórzy nie dowierzali, że 
udało się ją wykonać w tak rekordowo szybkim terminie. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie „duch zespołu”, który 
wytworzył się wśród uczestników procesu inwestycyjnego. 
Wszyscy w swoich działaniach byli zgodni, szukając 
najlepszych rozwiązań i dróg do osiągnięcia zamierzonego 
celu. Dlatego z tego miejsca warto podziękować życzliwym 
osobom i instytucjom, które pomagały w realizacji tego 
unikatowego na skalę światową projektu. Nie sposób 
wymienić wszystkich, ale wszystkim z serca DZIĘKUJEMY.

Na ten moment czekał też cały Wrocław, a jak się szybko 
okazało również Dolny Śląsk i cała Polska. Kolejne miesiące 
utwierdzały jedynie w przekonaniu, jak doskonałym 
i trafi onym pomysłem była budowa tego obiektu. Tysiące 
zwiedzających pojawiało się w Afrykarium każdego dnia, 
a słowom zachwytu nie było końca. 

Afrykarium żyje już własnym życiem. 
Wierzymy, że będzie się dalej 
rozwijało i przyciągało kolejnych 
zwiedzających ze wszystkich stron 
świata. Będzie to powodem do 
radości i dumy dla pracowników, 
wrocławian i całego naszego miasta.



NAGRODY
Obiekty tego typu cieszą się zainteresowaniem 
i uznaniem mediów, jak i niezależnych instytucji, 
zdobywając liczne nagrody.

I Nagroda
Kryształy Przetargów Publicznych 2015

Nagroda Główna
Dolnośląska Budowa Roku 2014

I Nagroda - Ogólnopolski Konkurs
Top Inwestycja Komunalna 2015

I Nagroda - Budowa Roku 2014
Ogólnopolski Konkurs PZITB

Nagroda Grand Prix
Piękny Wrocław 2014
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DOŚWIADCZONY
WYKONAWCA

UNIKATOWA 
INWESTYCJA

Posiadamy wysoko wykwalifi kowaną kadrę 
inżynierów, managerów, projektantów.

Budujemy w wielu sektorach 
rynku budowlanego.

Budujemy w systemach 
zaprojektuj - wybuduj - sfi nansuj.

Doradzamy inwestorom w zakresie możliwości
fi nansowania inwestycji.

Prowadzimy naszą działalność 
i stale rozwijamy się od 25 lat.25

lat

Sięgnij po unikatowy
pakiet korzyści
z PB Inter-System S.A.

ul. Dmowskiego 17b
Wrocław 50-203

Tel.: 71 326 79 46
Fax: 71 326 79 47

biuro@inter-system.com.pl
inter-system.com.pl
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Budujemy... z wzajemną satysfakcją

inter-system.com.pl


