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Nie jesteś zalogowany, zaloguj się
Pogoda jutro: temp. 3°C

ciśn. 985 hPa

Czwartek, 2010.02.25 Almy, Cezarego, Jarosława

Sprawdź nową wyszukiwarkę

Zaprenumeruj newsletter | Startuj z nami | Dodaj do
ulubionych

Nowy biurowiec w Poznaniu!
ar
ostatnia aktualizacja: Czwartek,
2010.02.11 12:01
zobacz materiał video
Poznań juŜ niedługo będzie
posiadał dodatkowe 20 tysięcy
metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Nowoczesny budynek
powstaje przy zbiegu ulic Hetmańskiej i Góreckiej. Po ukończeniu
będzie to jeden z największych tego typu obiektów w mieście.

skalaroffice.pl

Budynek zostanie otwarty pod koniec czerwca br. Skalar Office Center
wyrósł przy ulicy Góreckiej 1. Po ukończeniu, powierzchnia biurowa
obiektu będzie wynosić 20 tysięcy metrów kwadratowych.
W Skalarze swoją siedzibę znajdą firmy, których działalność będzie
związana z branŜą ubezpieczeniową, finansową i informatyczną. Przede
wszystkim będą to firmy świadczące swoje usługi dla biznesu. Dzięki
temu Poznań ma być atrakcyjniejszy dla lokowania nowych inwestycji.
W Skalarze swoje siedziby będą mieć firmy, które jeszcze w Polsce nie
funkcjonują.
Inwestycja będzie kosztować około stu milionów złotych.
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• Widzisz błąd na stronie? Wyślij informację do redakcji.
• Zapisz się do naszego newslettera - najświeŜsze wiadomości
codziennie na Twój e-mail
Najpopularniejsze wiadomości
Napady na straŜników miejskich

W ostatnim czasie doszło do dwóch napadów na
straŜników miejskich. W czwartek pijany męŜczyzna
rzucił się z noŜem na funkcjonariusza udzielającego mu
pomocy. W piątek dwóch męŜczyzn pobiło straŜników
interweniujących wobec kierowców źle zaparkowanych
samochodów. Jak powstrzymać przemoc wobec
mundurowych?
Czytaj więcej | Napady na straŜników miejskich |
Poniedziałek, 2010.02.22 13:35
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Wpadł pod tramwaj, bo był pijany

Około godziny 16.10 zgłoszono wypadek na przystanku
tramwajowym Słowiańska. MęŜczyzna wpadł tam pod
tramwaj. Na miejscu pojawiły się niezbędne słuŜby
ratunkowe. Wstrzymano równieŜ ruch pojazdów na
trasie PST w kierunku os. Sobieskiego. MęŜczyznę
zabrano do szpitala. Jak mówią świadkowie - był pod
wpływem alkoholu.
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~jah : super:)
0 odpowiedz usuń
085 : jakbyście wiedzieli, ile błędów i naduŜyć popełnia się
kosztem bezpieczeństwa uŜytkowników takich budynków, to
byście się tak nie zacieszali :>
dodano: 2010.02.11 12:19
0 odpowiedz usuń
~ : Informacjasame bzdury i brednie.
dodano: 2010.02.11 12:32, IP:85.221.137.XXX
0 odpowiedz usuń
~ : zbudowany zostanie przy góreckiej a otwarcie w czerwcu
czyli cztery miesiace potrwa budowa!!!!i ktos jeszcze nie wierzy
w Tuskowe cuda???
dodano: 2010.02.11 12:39, IP:77.255.180.XXX
0 odpowiedz usuń
~mk : ~: zbudowany zostanie przy góreckiej a otwarcie w
czerwcu czyli cztery miesiace potrwa budowa!!!!i ktos jeszcze
nie wierzy w Tuskowe cuda???...
PrzecieŜ budowa trwa juŜ prawie od roku...
dodano: 2010.02.11 13:16, IP:85.221.213.XXX
0 odpowiedz usuń
lola : a jakie to będą firmy? ktoś coś wie?
dodano: 2010.02.11 13:25
0 odpowiedz usuń
~nos : ~: zbudowany zostanie przy góreckiej a otwarcie w
czerwcu czyli cztery miesiace potrwa budowa!!!!i ktos jeszcze
nie wierzy w Tuskowe cuda???...
a co ma do tego polityka brudasie? :-) wytrzeźwiej
dodano: 2010.02.11 15:00, IP:213.156.119.XXX
+1 odpowiedz usuń
Lesiu : Obok ma lub miało powstać Centrum Handlowe
Megalopolis
dodano: 2010.02.11 15:11
0 odpowiedz usuń
~znawca : ten budynek jest juz prawie gotowy! Stoi przy
wiadukcie kolejowym na Hetmańskiej. pozostały drobne roboty
wykończeniowe
dodano: 2010.02.11 15:57, IP:79.173.19.XXX
0 odpowiedz usuń
Uczciwy : Rewelacyjna wiadomość!! MoŜe kiedyś przypadkiem
bedę ... przejeŜdzał obok :)
dodano: 2010.02.11 16:05
0 odpowiedz usuń
stachtico : brawo
dodano: 2010.02.11 16:18
0 odpowiedz usuń
~ : aby tak dalej !!
dodano: 2010.02.11 16:24, IP:62.21.70.XXX
0 odpowiedz usuń
Rlee : Lesiu: Obok ma lub miało powstać Centrum Handlowe
Megalopolis...
Pozostały tylko plany z tego Metropolis...:))
dodano: 2010.02.11 16:42
0 odpowiedz usuń
Rlee : I to jest ostatni biurowiec jaki powstał w tym roku-a reszta
to plany...:))
dodano: 2010.02.11 16:44
0 odpowiedz usuń
Lesiu : Rlee: Pozostały tylko plany z tego Metropolis...:))...
tak mi się wydawało, taki sam los chyba C.H. Łacina
dodano: 2010.02.11 16:53
0 odpowiedz usuń
Lesiu : Rlee: Pozostały tylko plany z tego Metropolis...:))...
sory za przekręcenie nazwy... chodzilo o Metropolis:)
dodano: 2010.02.11 16:54
0 odpowiedz usuń
dodano: 2010.02.11 12:09, IP:62.21.65.XXX

epoznan.pl na Facebooku

epoznan.pl ma 660 fanów.
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Czwartek, 2010.02.25 11:29
EURO 2012: Poznań dobrze
oceniony przez UEFA
Ja informuje serwis Wirtualna
Polska (powołując się na
gazetę „Rzeczpospolita”), dotarto do tajnego
raportu UEFA, który ocenia przygotowania
Polski do mistrzostw EURO 2012. Miasta, w
których mają rozegrać się rozgrywki zostały
bardzo słabo ocenione. Najlepsze noty
otrzymał Poznań.
• Rady osiedlowe będą mieć większe
uprawnienia
• Miasteczko studenckie w internecie
• Poznań za mgłą, korki na drogach
• ZłoŜono wniosek o komunalizację MTP
• Kolejny protest pracowników ZNTK?
• Rolnik udający ginekologa przyznał się do
handlu lekami
• Rady osiedlowe będą mieć większe
uprawnienia (godz. 11:28)
~Mat: I z dwóch małych osiedli powstanie
jedno...
• Rady osiedlowe będą mieć większe
uprawnienia (godz. 11:20)
~Mieszkaniec Wilczego Mł: No nareszcie
zlikwidują miniaturowe rady...
• StraŜ Miejska: nowe uprawnienia, stare
problemy (godz. 11:14)
~kiepski: Strazniku miejski mamy cie w dupie
i n...
• StraŜ Miejska: nowe uprawnienia, stare
problemy (godz. 11:06)
~ąę: mi sie tez ulewa jak widze spacerki
przy...
• akodymosz, nowy avatar, geje i faszyści.
(godz. 10:49)
akodymos: Nie. Nie zachorował. Nikt się nim
teŜ ni...
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BialasII : no to zobaczymy, do czerwca juŜ nieduŜo czasu
dodano: 2010.02.11 16:59
0 odpowiedz

• Wegetariański marsz przeszedł ulicami
Poznania (1826)
~obserwator : Dziennikarski bełkot..."zostanie zbudowany"...juŜ • CBŚ zatrzymało 16 poznańskich
pseudokibiców (527)
został zbudowany i nawet cały czas stoi!
• Prokuratorskie zarzuty dla prezesa Wiary
dodano: 2010.02.11 17:09, IP:62.233.247.XXX
0 odpowiedz usuń
Lecha (369)
~ : Większy od Mercurego?
• 14-osobowa delegacja wraca z Vancouver
dodano: 2010.02.11 17:53, IP:83.27.46.XXX
0 odpowiedz usuń (186)
• Drogie leki i ich tańsze zamienniki (183)
~znawca : ~: Większy od Mercurego?...
hmmm...ciezko porownac, ale troche chyba wiekszy
dodano: 2010.02.11 18:23, IP:79.173.19.XXX
0 odpowiedz usuń Bilety
Ogłoszenia drobne
Rlee : Lesiu: tak mi się wydawało, taki sam los chyba C.H.
Pozycjonowanie stron
Łacina...
Rezerwacja hoteli
Na urbanity-pl napisali Ŝe początek budowy w wrześniu
Wywoływanie zdjęć
2010r...:))
Zdjęcia lotnicze
dodano: 2010.02.11 19:58
0 odpowiedz usuń
Rlee : ~znawca: hmmm...ciezko porownac, ale troche chyba
wiekszy...
Ale za to niŜszy...:))
dodano: 2010.02.11 20:02
0 odpowiedz usuń
Rlee : Materiał wideo-reporter powiedział ze jeszcze w tym roku
powstaną 2 biurowce-tylko nie powiedział gdzie co i jak...:))
dodano: 2010.02.11 20:04
0 odpowiedz usuń
RamzesV : Budynek juz stoi na miejscu dawnej Hydrobudowy9
,jezeli ktos jest z Lazarza to wie dokladnie w ktorym to jest
miejscu,budynek jest juz prawie wykonczony.Artykol pisal jakis
duren .
dodano: 2010.02.11 20:07
0 odpowiedz usuń
~znawca : ten budynek stał juŜ nawet na koniec wakacji tylko
nie był jeszcze "obity" tymi panelami, ale redakcja epoznan nie
rusza zbyt daleko tyłka i nie wie co się dzieje w niektórych
miejscach Poznania, a czasem więcej się dzieje niŜ np w centrum
dodano: 2010.02.11 20:42, IP:79.173.19.XXX
0 odpowiedz usuń
~kupka : tak naprawde to w poznaniu nic nie ma, takich
obiektow powinno sie dzisiaj wiecej budowac.. zostajemy w
tyle... tyle:)
dodano: 2010.02.11 22:33, IP:99.94.158.XXX
0 odpowiedz usuń
~Przemek : Jakie "Office Center "? Co to Anglia czy Polska??!
Długo jeszcze będą zaśmiecać miasta tymi koszmarkami
językowymi?
dodano: 2010.02.16 11:04, IP:77.65.43.XXX
0 odpowiedz usuń
usuń

Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~
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