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O Skanska  
Wykonujemy obiekty 
kubaturowe, drogowe, 
mostowe, kolejowe  
i hydroinżynieryjne. 
Działamy także jako 
deweloper i realizujemy 
projekty z zakresu PPP. 
Nasze najważniejsze 
realizacje to m.in. Złote 
Tarasy w Warszawie, 
północny odcinek 
autostrady A1, zbiornik 
wodny Świnna Poręba, 
most Milenijny we 
Wrocławiu oraz Port 
Lotniczy w Jasionce  
k. Rzeszowa.  
Jesteśmy zdobywcą wielu 
prestiżowych nagród  
i tytułów, tj. Idealny 
Pracodawca według 
studentów, Firma dla 
Inżyniera, Pracodawca 
Jutra oraz Lider 
Wiarygodności w rankingu 
„Gazety Finansowej”. 
Znaleźliśmy się także na 
najwyższym miejscu 
spośród firm budowlanych 
w zestawieniu 
najcenniejszych 
przedsiębiorstw 
„Rzeczpospolitej”. 
Standardy naszej pracy 
określają zapisy „Kodeksu 
Postępowania Skanska”.  
Z jego zasad wynikają też 
cele określone w strategii 
„Pięciu zer”: zero 
wypadków, zero zagrożeń 
środowiskowych, zero 
naruszeń etyki, zero 
stratnych projektów i zero 
usterek.  
Dostarczamy naszym 
klientom i partnerom 
biznesowym najwyższej 
jakości produkty i usługi. 
Stosujemy standardy 
jakości, które obejmują 
każdą fazę procesu 
inwestycyjnego  
i spełniają wymagania norm 
ISO i AQAP.  
Jesteśmy częścią Grupy 
Skanska – jednej  
z największych firm 
budowlanych na świecie,  
zatrudniającej 57,8 tys. 
osób w Europie i na 
kontynencie amerykańskim. 
Jesteśmy jednym  
z sygnatariuszy 
Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa  
w Budownictwie – 
inicjatywy, której celem jest 
wyeliminowanie wypadków 
śmiertelnych z placów 
budów. Porozumienie 
tworzy dziesięciu 
największych generalnych 
wykonawców w Polsce. 

Utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 683 w miejscowości Julianów 
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W związku z rozbudową drogi 
wojewódzkiej nr 683 oraz budową mostu  
w m. Julianów od środy wprowadzone 
zostaną objazdy dla podróżujących  
do Dębówki i Prażmowa. Inwestycję 
realizuję Skanska na zlecenie MZDW 
Warszawa. Wartość prac wyniesie 
niespełna 2,2 mln PLN netto. 
 

Zakres prac obejmuje rozbudowę DW 683  
na odcinku od km 12+360 do km 12+670. 
Skanska dokona również rozbiórki 
istniejącego obiektu mostowego w m. 
Julianów na terenie gminy Góra Kalwaria.  
W miejsce starego mostu firma zbuduje nowy 
obiekt. 
 
Od środy kierowców czekają utrudnienia. 

Na czas wykonywanych prac na tym odcinku 
wprowadzony zostanie tymczasowy objazd – 
informuje Wojciech Chojecki, Kierownik 
budowy, Skanska.  
 
Dla kierowców wytyczony został objazd przez 
Czachówek, Czarny Las i Sobików.  
Nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie 
od środy przez ok. 3 miesiące. 
 
Kierowców i mieszkańców okolic 
przepraszamy za utrudnienia i prosimy  
o zachowanie szczególnej ostrożności oraz 
stosowanie się do oznakowania 
tymczasowego wprowadzonego na czas robót 
– apeluje Wojciech Chojecki.  
 

 

Informacja prasowa 

Budowa mostu w Julianowie – będą objazdy 
gm. Góra Kalwaria, 13 kwietnia 2015 r. 
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