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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).

www.skanska.pl

Informacja prasowa

Skanska rozpoczyna remont Doliny Służewieckiej
Warszawa, 29 maja 2009 r.

W ciągu pięciu najbliższych weekendów

żewieckiej i Rzymowskiego, o łącznej długości 5

Skanska wyremontuje Dolinę Służewiecką

km, będzie podzielony na 5 etapów. Podczas

w Warszawie. Prace rozpoczną się 29 maja,

pierwszych dwóch etapów prac odnowimy odci-

a zakończą pod koniec czerwca.
To kolejny etap weekendowych remontów stołecznych ulic, realizowanych przez Skanska na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.
- Do tej pory w ciągu zaledwie 6 weekendów odnowiliśmy ok. 9 km nawierzchni na ulicach: Bora
Komorowskiego oraz Żwirki i Wigury– mówi Tomasz Kaliniak, Kierownik Budowy, Skanska. —
W ramach remontu Doliny Służewieckiej rozbierzemy starą nawierzchnię, a następnie ułożymy
nowe warstwy asfaltobetonu i SMA.
Prace rozpoczną się w weekend 29-31 maja br. na
odcinku od ulicy Wilanowskiej do al. KEN. Ruch
będzie ograniczony do jednego pasa jezdni. Kierowcy nie będą mogli skręcać w lewo z ul. Nowoursynowskiej.
Remont odcinka ul. Gen. Sikorskiego, Doliny Słu-

Warszawa, ulica Żwirki i Wigury podczas remontu

nek od ulicy Wilanowskiej do al. KEN. Trzeci etap
obejmie odcinek od ulicy Sobieskiego do ulicy Wilanowskiej. Prace będą prowadzone w koordynacji
z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg, który
równolegle remontuje skrzyżowanie ulic Sikorskiego i Sobieskiego. Roboty na tym odcinku będziemy
prowadzić na całej szerokości jezdni, dlatego odcinek od ulicy Sobieskiego do ulicy św. Bonifacego
będzie zamknięty.
W kolejnym — czwartym i piątym etapie wyremontujemy odcinek al. KEN do ulicy Gotarda. Ruch samochodowy będzie odbywał się jednym pasem
jezdni. Podczas ostatniego etapu remontu ulicy
Rzymowskiego zamknięty będzie lewoskręt
w al. KEN i ulicę Puławską, wjazd na wiadukt z ulicy Puławskiej w ulicę Rzymowskiego w kierunku
Ochoty oraz ulica Modzelewskiego.
Kierowców prosimy o ostrożność w rejonie ulic, na
których prowadzone będą prace remontowe.

