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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
oraz Rzeczpospolitej).
W 2008 r. zajęliśmy pierwsze
miejsce w rankingach:
„Firma dla Inżyniera”
oraz „Idealny Pracodawca”
wg inżynierów i studentów.
Skanska to także najlepiej
zarządzana marka
w polskim budownictwie wg
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. Grupa Skanska jest jedną z największych
firm budowlanych na świecie. Od 1965 r. notowana
jest na sztokholmskiej giełdzie. W 2009 roku Grupa
Skanska wykazała przychody
w wysokości 136,8 mld SEK
(ok. 54,7 mld zł).

Skanska zrealizuje przebudowę drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Wilczygóra i Wturek, w województwie wielkopolskim. Wartość kontraktu wynosi
6 mln zł brutto. Inwestycja zakończy się
we wrześniu br.
Zakres projektu obejmuje przebudowę niemal
4,5-kilometrowego odcinka drogi pomiędzy
miejscowościami Wilczygóra i Wturek. Zniszczoną nawierzchnię o zmiennej szerokości
od 4 do 6 m poszerzymy do 7 m. Utwardzimy
i wyregulujemy także pobocza. Pasy ruchu będą
liczyć po 3,5 m.
- Dzięki zrealizowanej przez naszą firmę inwestycji poprawi się bezpieczeństwo podróżujących –
mówi Robert Andrzejak, Menedżer Projektu,
Skanska. – Prace prowadzone będą pod ruchem,
jednak na wydzielonych odcinkach wprowadzimy ruch wahadłowy. Mając na uwadze bezpieczeństwo kierowców, będziemy nim sterować
ręcznie. Takie rozwiązanie pozwoli nam szybko
reagować na wszelkie nieprzewidziane sytuacje
i na bieżąco usprawniać przejazd remontowaną
trasą. Metoda ta sprawdziła się podczas wielu
naszych realizacji – dodaje Robert Andrzejak.

Skanska posiada duże doświadczenie w realizacji
inwestycji drogowych. Od wielu lat jesteśmy
obecni w powiecie konińskim. W ubiegłym roku
wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy drogi
na odcinkach: Brzeźno - Krzymów, Różnowa - Biskupie, Sompolno-Biele - Nowa Wieś, Boguszyce
– Zielonka oraz trasę w Barce. Aktualnie prowadzimy też prace na drodze krajowej nr 72, przy
węźle autostradowym Żdzary.
Równolegle z przebudową drogi powiatowej na
odcinku Wilczygóra – Wturek rozpoczynamy
prace na wielkopolskiej drodze gminnej GolinaSpławie. Do końca maja wykonamy nakładkę nawierzchni i chodnika na ul. Brzozowej w Koninie.
Rozbudowujemy także koniński Wojewódzki
Szpital Zespolony.

Zdjęcie
Dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Kramsku
uczestniczące w akcji
edukacyjnej Skanska
”Bezpieczni w drodze do
szkoły”
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