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Komunikat prasowy

Bezpiecze stwo na drodze tymczasowej do Posnanii
Dodatkowe elementy wp ywaj ce na bezpiecze stwo pieszych zosta y
umieszczone na drodze tymczasowej dla pojazdów obs uguj cych budow
Posnanii.
Wraz z rozpocz ciem si roku szkolnego dzieci i m odzie chc c sobie skróci
drog do szko y korzysta y intensywnie z przej cia przez drog tymczasow . W
zwi zku z tym faktem oraz sygna ami otrzymywanymi od mieszka ców - inwestor
podj dzia ania maj ce na celu zadbanie o zwi kszenie bezpiecze stwa w rejonie
drogi.
Obecnie przed przej ciem dla pieszych znajduj si progi zwalniaj ce, które
zmuszaj samochody ci arowe do zmniejszenia pr dko ci a wr cz zatrzymania si .
Przej cia oznaczono równie znakami poziomymi, tzw. zebr . Ponadto jak zapewnia
rzecznik Posnanii, Aleksander Rosa – Wszyscy kierowcy zostali szczegó owo
poinformowani o zasadach bezpiecze stwa, które obowi zuj na terenie budowy, w
za ich
tym ograniczeniu pr dko ci do 30 km/h oraz o sankcjach, które gro
z amanie. Ponadto przypomniano podwykonawcom o bezwzgl dnym przestrzeganiu
ustalonych godzin, w jakich mo e odbywa si ruch po tej drodze.
widoczno
w przysz ym tygodniu zamontowane zostanie
Aby zwi kszy
o wietlenie ostrzegawcze, które b dzie zwraca o uwag kierowców na obszar
przej cia dla pieszych.
zwi kszaj cych
- Je eli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych dzia a
bezpiecze stwo – jeste my otwarci na sugestie mieszka ców - dodaje Aleksander
Rosa – Apelujemy jednak, aby piesi przechodz c przez jezdni równie kierowali si
– podkre la. Droga
regu ami bezpiecze stwa i wykazali wzmo on ostro no
tymczasowa nie spe nia wymaga techniczno-u ytkowych dla dróg publicznych
zawartych w odpowiednich regulacjach prawnych, (brak odpowiedniego pod o a,
przewidziano tylko na czas trwania
infrastruktury towarzysz cej) jej trwa o
budowy obiektu.
Kontakt dla mediów:
Aleksander Rosa
Rzecznik prasowy
email: a.rosa@prelite.pl
mobile: +48 695 393 751
O Posnanii: Ze wzgl du na wielko
i zró nicowanie oferty – oko o 300 najemców – klienci b d mogli
zaspokoi swoje indywidualne oczekiwania, gusta i smaki. Pod jednym dachem znajdzie si 40 wielko i rednio
powierzchniowych sklepów, 220 butików, 40 restauracji oraz kawiarni. Na go ci b dzie czeka o 3 300 miejsc
parkingowych. Komercjalizacja obiektu przekroczy a ju 80 proc. Odwiedzaj cy b d mogli zrobi zakupy m.in. w
Carrefour czy Lerroy Merlin, „zrelaksowa si ” w Multikinie lub „zadba o kondycj ” w Pure Jatomi Fitness

Platinium. Przyjemność obcowania z modą i możliwość śledzenia trendów zapewnią dziesiątki butików. W
Centrum będą obecne wszystkie marki takich grup, jak hiszpański Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo
Dutti, Zara Home, Stradivarius i Oysho) czy polska grupa LPP (Reserved, Mohito, Cropp Town, House, Sinsay),
ale też m.in. Van Graaf, H&M, C&A czy Mango. Korzystając z niezwykłych walorów architektonicznych obiektu
oraz możliwości atrakcyjnej ekspozycji marki, część firm zdecydowała właśnie w tym centrum stworzyć swoje
„flagowe” koncepty.

