Dodatkowe informacje:
Agnieszka Piejak, Skanska
tel. 502 746 124
W skrócie
Zakres budowy:
odcinek DW 720 w Błoniach
Wartość: 5,8 mln zł brutto
Termin realizacji: 15 listopada 2011 r.
Skanska

Skanska jest liderem polskiej branży budowlanej.
Wykonujemy obiekty
kubaturowe, drogowe,
mostowe i hydroinżynieryjne. Działamy jako deweloper. Realizujemy
projekty z zakresu Partnerstwa PublicznoPrywatnego, jak autostrada A1 – kluczowy
projekt drogowy Europy.
Jesteśmy zaangażowani
w zrównoważony rozwój
i prowadzimy własny
program: Zielona inicjatywa Skanska. Zatrudniamy
6,8 tys. osób, których
bezpieczeństwo jest dla
nas priorytetem. Jesteśmy wśród najcenniejszych firm budowlanych
w Polsce w rankingach
„Newsweeka”
i „Rzeczpospolitej” i zajmujemy 1. miejsce w
rankingach: Firma dla
Inżyniera oraz Idealny
Pracodawca wśród profesjonalistów i studentów.
Wśród naszych najważniejszych realizacji są
Złote Tarasy w Warszawie, autostrada A1,
zbiornik wodny Świnna
Poręba, most Tysiąclecia
we Wrocławiu oraz Port
Lotniczy w Jasionce
k. Rzeszowa. Jesteśmy
częścią Grupy Skanska,
zatrudniającej 52 tys.
osób w Europie, USA
i Ameryce Łacińskiej.
Grupa Skanska jest jedną
z największych firm budowlanych na świecie, od
1965 r. notowaną na
sztokholmskiej giełdzie.

Informacja prasowa
Zbudujemy drogę wojewódzką nr 720 w miejscowości Błonie k. Warszawy
Warszawa, 18 maja 2011 r.

Na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Skanksa wykona rozbudowę drogi
wojewódzkiej nr 720 w miejscowości Błonie koło Warszawy. Kontrakt o wartości 5,8 mln zł
brutto zrealizujemy do listopada 2011 roku.
- W ramach inwestycji poszerzymy 7-metrową
jezdnię ulicy Poniatowskiego o 3 metry. To zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo
jazdy kierowców skręcających w lewo - mówi
Mariusz Smakulski, Kierownik Budowy, Skanska.
Pozostała część drogi będzie miała 2 pasy, o szerokości 3,5 metra kaŜdy.– Na skrzyŜowaniu ulic
Poniatowskiego i Nowakowskiego wykonamy
czterowlotowe rondo.
W ciągu remontowanych ulic wymienimy starą
nawierzchnię, a następnie ułoŜymy nowe warstwy asfaltobetonu i SMA, zbudujemy chodniki,
stanowiska postojowe, zjazdy i zieleńce. Ponadto, wykonamy nowe oświetlenie, roboty z branŜy teletechnicznej, wodnokanalizacyjnej oraz odwodnieniowej i gazowniczej. Projekt przewiduje
zachowanie części istniejących zatok parkingowych na 42 samochody osobowe, zlokalizowanych przy blokach mieszkalnych w rejonie skrzyŜowania z ulicami Sienkiewicza i Nowakowskie-

go. Nasza Firma wyremontuje takŜe ulicę Nowakowskiego wraz z fragmentem ulicy Szkolnej.
Łączna długość przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 720 wyniesie 950 m
Prace podzieliliśmy na etapy. Zaczniemy od odcinka ulicy Szkolnej do skrzyŜowania ulic Nowakowskiego i Poniatowskiego. Następnie będziemy pracować na odcinku za tym skrzyŜowaniem
do zjazdu do Tesco. Dalej robotami obejmiemy
odcinek do DK 2 (ulica Powstańców), by w końcowym etapie wykonać rondo na skrzyŜowaniu
ulic Nowakowskiego i Poniatowskiego. PowyŜsze odcinki będą całkowicie zamknięte na czas
budowy, z wyjątkiem odcinka od wjazdu do Tesco do DK 2 , gdzie będzie wprowadzony ruch
wahadłowy. Na czas remontów poszczególnych
odcinków będziemy ustawiać tablice z sugerowanymi objazdami.
To juŜ kolejna inwestycja realizowana przez
Skanska na zlecenie Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich. W 2009 roku zakończyliśmy remont drogi wojewódzkiej nr 632 MarkiLegionowo oraz drogi wojewódzkiej nr 622 relacji
Chrcynno-Szadki.

Zdjęcie:
Droga wojewódzka
nr 632.

www.skanska.pl
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