W lutym czeka nas kilka zmian. O 5 procent wiêcej zap³acimy
za energiê elektryczn¹. Wy¿szy o trzy z³ote bêdzie rachunek
przeciêtnego gospodarstwa domowego z Górnego Œl¹ska.

Wizualizacja głównego wejścia do bytomskiej Agory.
Więcej zdjęć na www.24gliwice.pl

Lutowe podwyżki i nowości
Dro¿szy pr¹d

...i poci¹gi

Jak
informuje
Vattenfall
Sales, jednym z powodów
zwiêkszenia rachunków za
energiê elektryczn¹ s¹ nowe,
wy¿sze normy obowi¹zkowych
zakupów energii ze Ÿróde³ odnawialnych. A ta zazwyczaj
jest du¿o dro¿sza od energii
z wêgla.

Od lutego dro¿sza bêdzie
tak¿e podró¿ kolej¹. PKP Intercity wprowadza zapowiedziane niedawno podwy¿ki
cen biletów. Pasa¿erowie za
d³u¿sze przejazdy zap³ac¹ nawet o kilka z³otych wiêcej.
Podwy¿ka obejmuje zarówno
podró¿ Tanimi Liniami Kolejowymi, jak i ekspresami tej
firmy, a jej wysokoœæ zale¿na
bêdzie od d³ugoœci trasy.

Do zakoñczenia prac pozosta³o
10 miesiêcy. Inwestorzy - duñska firma Braaten+Pedersen
Plus Partners oraz norweska
- Borgestad ASA, zapewniaj¹,
¿e wszystko bêdzie gotowe na
czas.
Na 25 tysi¹cach m.kw. powierzchni handlowej znajdzie siê
oko³o 120 ró¿norodnych sklepów, supermarket, biura, kino
oraz sala widowiskowa.
Po³o¿ona
na
skrzy¿owaniu
trzech osi miasta – handlowej,
kulturalnej i parkowej – Agora
Bytom nawi¹zuje do historycznej, kwarta³owej zabudowy Bytomia. Bry³ê galerii podzielono na
3 bloki po³¹czone wewnêtrznymi
pasa¿ami, które spotykaj¹ siê
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W tym miesi¹cu zmieniaj¹ siê
równie¿ zasady wydawania
paszportów. Zgodnie z nowymi przepisami dokument dla
dziecka poni¿ej 5 roku ¿ycia
bêdzie wa¿ny tylko przez rok,
a nie jak dotychczas przez
5 lat. Rodzice staraj¹cy siê
o paszport tymczasowy dla
malucha, nie bêd¹ go musieli
przyprowadzaæ do urzêdu.
Przy odbiorze dokumentu
równie¿ nie bêdzie wymagana obecnoœæ dziecka. Warto
dodaæ te¿, ¿e paszport automatycznie przestanie byæ

ocienione drzewami, zaœ g³ówn¹
jego atrakcj¹ bêdzie fontanna z
ciekawym programem pokazów
wodnych. Dziêki tej aran¿acji
Plac Koœciuszki odzyska swój
historyczny kszta³t i znaczenie.

w zadaszonych, przeszklonych
atriach.

Prace przy budowie galerii handlowej Agora Bytom nie koñcz¹
siê na samym placu Koœciuszki.
W œcis³ym s¹siedztwie galerii powstaje wielopoziomowy
parking, który pomieœci oko³o
1.000 aut.
Ca³y obiekt dziêki zastosowaniu du¿ej iloœci szk³a oraz ceg³y
– harmonijnie wkomponuje siê
w okoliczn¹ œcis³¹ zabudowê,
a wraz z powstaj¹c¹ obok
galeri¹ Agora Bytom, stanie siê
nowoczesn¹ wizytówk¹ miasta.

Znajduj¹cy siê przed Agor¹ Plac
Koœciuszki, zwany kiedyœ Bulwarem, po gruntownej rewitalizacji bêdzie bardzo atrakcyjnym
uzupe³nieniem dla zaprojektowanych wewn¹trz galerii pasa¿y
i atriów. Na placu tym znajd¹ siê
ogródki kawiarniane, ³aweczki

Otwarcie obiektu zaplanowano
na listopad 2010 roku. Wartoœæ
inwestycji
szacowana
jest
na 90 mln euro.
Firma Braaten+Pedersen Plus
Partners w Gliwicach zbudowa³a
centrum handlowe Forum.
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Kask na stoku

Nowoœci
w paszportach

Agora będzie gotowa w listopadzie
W centrum Bytomia,
na placu Koœciuszki
powstaje nowoczesna,
wielofunkcyjna galeria
handlowa Agora Bytom. Prace budowlane
osi¹gnê³y w³aœnie
pó³metek – ¿elbetowa
konstrukcja budynku
jest ju¿ na ukoñczeniu.

wa¿ny jeœli zmieni¹ siê dane
jego posiadacza. Paszporty
osób, które zrzek³y siê polskiego obywatelstwa bêd¹
traci³y wa¿noœæ automatycznie, w chwili gdy prezydent
wyrazi na to zgodê. Nowe
przepisy wchodz¹ w ¿ycie 19
lutego.

W Vattenfall cena samej
energii elektrycznej nieco
spad³a, jednak dystrybutor
wprowadzi³ tzw. op³atê sta³¹
za obs³ugê rozliczenia handlowego. Op³ata ta jest równie¿
buforem bezpieczeñstwa na
wypadek drastycznych zmian
cen na rynku hurtowym.
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Od 1 lutego dzieci poni¿ej 15
roku ¿ycia maj¹ obowi¹zek
posiadania kasku na stoku
narciarskim. Jeœli dziecko nie
bêdzie mia³o kasku, opiekunowi groziæ bêdzie grzywna w
wysokoœci 500 z³. Kask dla
ma³ego narciarza to wydatek
rzêdu 50-100 z³.
(flu)
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Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki,
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki,
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,
• karta kredytowa na codzienne wydatki.

Us³ugi spoza ofer ty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach
Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta:

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032 230 71 75
GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032 230 82 15

.

