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Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli

•

•

•
•

na bie¿¹ce wydatki,
na du¿e wydatki,

na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,

szybka gotówka
kredyt gotówkowy
kredyt konsolidacyjny

na codzienne wydatki.karta kredytowa

Dobry
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach

Us³ugi spoza oferty GE Money Banku
dostêpne w :Sieci Kredyt

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032

GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032

230 71 75

230 82 15

DobrejWiêcej o dowiesz siê u agenta:Ofercie

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl

R E K L A M A . . . .

Ju¿ za niespe³na dwa 
lata bytomianie 
i mieszkañcy regionu 
bêd¹ mogli odwiedziæ 
wielofunkcyjn¹ 
galeriê Agora Bytom. 
Obiekt powstaje 
w centrum miasta 
w pobli¿u Rynku 
i g³ównej ulicy han-
dlowej. 

W galerii bêdzie mo¿na 
zrobiæ zakupy, skorzystaæ z 
us³ug, spotkaæ siê ze znajo-
mymi, obejrzeæ film w kinie. 
Budowa galerii potrwa 15 
miesiêcy. 

Inwestor, firma Braaten+Pe-
dersen Plus Partners sp. z 
o.o. wybra³a generalnego 
wykonawcê galerii Agora By-
tom. Po trwaj¹cych ponad rok 
negocjacjach z najwiêkszymi 
firmami wykonawczymi w 
Polsce, zwyciê¿y³ Erbud S.A. 
z Warszawy. Wartoœæ kon-
traktu opiewa na 186, 5 mln 
z³ netto.

Erbud S.A. rozpocznie pracê 
od wykonania fundamentów. 
Plac Koœciuszki jest odpo-
wiednio przygotowany do 

dalszej budowy – ca³¹ zimê 
przy u¿yciu specjalistycznej 
technologii powstawa³a tam 
œciana szczelinowa, która 
zabezpiecza ca³y teren inwe-
stycji i okoliczne budynki. 

Wybudowanie dwóch pod-
ziemnych kondygnacji po-
trwa oko³o 6 miesiêcy i la-
tem 2009 r. gotowy bêdzie 
poziom „0”. Na poziomie    
-2 zaprojektowano pomiesz-
czenia techniczne, nato-
miast na poziomie -1 znajd¹ 
siê delikatesy i sklepy. 

W stanie surowym zadaszo-
nym obiekt ma byæ gotowy 
ju¿ wiosn¹ 2010 roku. Od 
tego momentu do otwarcia 
galerii bêd¹ trwa³y prace 
wykoñczeniowe, z zewn¹trz 
i wewn¹trz galerii, oraz pra-
ce instalacyjne. 
W galerii Agora Bytom na 
ponad 25 tys. m2 znajdzie 
siê 120 sklepów, restaura-
cje i kawiarnie, kino oraz po-
wierzchnie biurowe. Znajdzie 
tam pracê 850 osób. 
Wielkie otwarcie galerii Ago-
ra Bytom planowane jest na 
listopad 2010 roku. 

Nina Drzewiecka

Szczegó³y programu wsparcia 
sprzeda¿y nowych aut maj¹ byæ 
znane w ci¹gu dwóch tygodni.
W miejsce akcyzy pojawi siê 
op³ata ekologiczna. Jeœli rz¹d 
znajdzie pieni¹dze, ka¿dy kto 
zez³omuje stary samochód 
bêdzie móg³ otrzymaæ dop³atê 
do zakupu nowego auta.

Nad proekologicznym pakietem 
wspieraj¹cym przemys³ moto-
ryzacyjny pracuje grupa robo-
cza, w której sk³ad wchodz¹ 

przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki, Ministerstwa Fi-
nansów i Ministerstwa Spraw 
Wewnêtrznych i Administracji. 

Niemal pewna jest likwidacja 
podatku akcyzowego, który 
obci¹¿a kupuj¹cych nowe sa-
mochody i wszystkie sprowa-
dzane z zagranicy. Zast¹pi go 
podatek, którego wysokoœæ 
bêdzie zale¿a³a od parametrów 
ekologicznych samochodu.

 (nd)

S³u¿bowe podró¿e 
najwa¿niejszych 
osób w pañstwie 
kosztowa³y podat-
nika 700 tysiêcy 
z³otych.
 
Od koñca listopada 2007 roku 
prominentni politycy przejechali 
prawie 450 tysiêcy kilometrów. 
Najwiêcej wyda³ Lech Kaczyñ- 
ski, który w ci¹gu 3 lat prezy-
dentury przejecha³ 390 tysiêcy 
kilometrów. Paliwo do jego li-
muzyny kosztowa³o 326 tysiêcy 
z³otych. 

Luksusowe BMW 7 wyko-
rzystywane by³o nie tylko do 
s³u¿bowych wizyt w kraju. 
Praktycznie co weekend auto 
jeŸdzi³o do Gdañska, gdzie 
czeka³o na prezydenta i jego 
ma³¿onkê aby zawieŸæ ich do 
rezydencji na Helu. Przez ca³y 
pobyt limuzyna by³a do dyspo-
zycji prezydenta – nawet wtedy 
gdy na Hel przylatywa³ samolo-
tem.  

Premier Donald Tusk w czasie 
sprawowania swojej funkcji czy-
li przez 14 miesiêcy przejeŸdzi³ 
prawie 100 tysiêcy kilometrów. 
Z bud¿etu wydano na to 20 
tysiêcy z³. S³u¿bowe podró¿e 
wicepremiera Grzegorza Sche-
tyny to zaledwie 50 tysiêcy ki-
lometrów.  

W tym samym czasie szef PiS -u 
Jaros³aw Kaczyñski korzysta³ z 
przys³uguj¹cego mu rz¹dowego 
BMW czêœciej ni¿ Schetyna.
Solidn¹ iloœæ kilometrów „na-
bija” równie¿ Bogdan Boruse-
wicz. Marsza³ek mieszka na 
Wybrze¿u a pracuje w Warsza-
wie. S³u¿bow¹ limuzyn¹ poko-
nuje trasê Gdañsk – Warszawa 
- Gdañsk. Nic wiêc dziwnego, ¿e 
przejecha³ 126 tys. km i zu¿y³ 
ponad 25 tys. litrów benzyny. 

(nd)

Pod koniec 2008 
roku z internetu 
korzysta³o 15,8 mln 
osób – wynika 
z raportu „Polski 
internet 2008/
2009” firmy badaw-
czej Gemius. Przez 
2 lata liczba inter-
nautów wzros³a 
o blisko 3 mln.

Internet najpopularniejszy jest 
wœród ludzi m³odych (a¿ 87 pro-
cent korzystaj¹cych z sieci ma 
od 16 do 24 lat), najmniejsz¹ 
grupê stanowi¹ osoby w wieku 
powy¿ej 55 lat - jedynie 11,5 
procent z nich to u¿ytkownicy 
internetu. Jednak i to siê zmie-
nia -  z sieci korzysta coraz 
wiêcej osób starszych.

W miastach internet dociera do 
56,1 procent, na wsi do zaled-

wie 30 procent. 

W listopadzie 2008 roku pol-
ski internauta spêdza³ w sie-
ci œrednio ponad 44 godziny 
miesiêcznie czyli 1,5 godziny 
dziennie. W porównaniu z 2004 
rokiem to prawie o godzinê 
wiêcej.

Z raportu mo¿emy dowiedzieæ 
siê, ¿e systematycznie male-
je popularnoœæ przegl¹darki 
Internet Explorer na korzyœæ 
Firefoxa. Najpopularniejsze wi-
tryny internetowe w Polsce to 
Google, Onet, Wirtualna Polska 
oraz serwisy spo³ecznoœciowe. 

Z roku na rok zwiêksza siê 
te¿ odsetek internautów do- 
konuj¹cych zakupów w sieci. 
O popularnoœci e-zakupów de- 
cyduj¹ ni¿sze ni¿ w tradycyj-
nym sklepie ceny produktów, 
mo¿liwoœæ z³o¿enia zamówienia 
o ka¿dej porze oraz dostawa do 
domu. (nd)

Mimo kryzysu bran¿a 
dóbr luksusowych 
ma siê œwietnie. 

Kiedy zdecydowana wiêk- szoœæ 
Polaków decyduje siê na zaci-
skanie pasa inna grupa nadal 
chêtnie wydaje pieni¹dze. 

Powodzeniem ciesz¹ siê na 
przyk³ad drogie wycieczki – bez 
problemów sprzedaje siê wypo-
czynek na greckich wyspach w 
cenie 10 tysiêcy za osobê. Za-
interesowaniem cieszy siê rów-
nie¿ nowy telefon komórkowy 
za 7 tysiêcy z³otych oraz desi-
gnerskie artyku³y wyposa¿enia  
wnêtrz.  

W lutym kupiono w Polsce po-
nad 1000 samochodów Merce-
desa, Audi czy BMW.
Zamo¿ni nie rezygnuj¹ te¿ z 
rozkoszy podniebienia – sma- 
ko³yki z markowych delikatesów 
sprzedaj¹ siê  na tyle dobrze, 
¿e tylko w tym roku powsta-
nie ponad 180 nowych placó-
wek oferuj¹cych luksusow¹ 
¿ywnoœæ. 
Z pobie¿nych szacunków wy- 
nika, ¿e w Polsce jest ok. 5-7 
tys. osób, których osobisty 
maj¹tek przekracza 1 mln euro. 
To w³aœnie z myœl¹ o nich swo-
je przedstawicielstwo otworzy³ 
w naszym kraju austriacki bank 
dla bogatych Sal Oppennheim. 

(nd)

Agora
w centrum 
miasta

W dobie
internetu

Auto z dopłata
Rz¹d chce zachêcaæ do kupna nowych 
aut za pomoc¹ systemu dotacji. 

Paliwo dla
prezydenta


