Bezpłatne kursy
w TechnoParku
Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK
GLIWICE” (ul. Konarskiego 18c) zaprasza
do udzia³u w projekcie
„TECHNO-KAPITA£,
czyli zainwestuj w swoj¹
przysz³oœæ”.
Przedsiêwziêcie jest wspó³finansowane ze œrodków Unii
Europejskiej.
Bezp³atne kursy w zakresie
obs³ugi maszyn i oprogramowania in¿ynierskiego s¹ adresowane do osób pracuj¹cych,
zameldowanych na terenie województwa œl¹skiego, które chc¹
podwy¿szyæ swoje kwalifikacje
zawodowe.
Przewidziano trzy modu³y szkoleniowe: podstawy projektowania in¿ynierskiego (technicznego) CAD (projektowanie czêœci
blaszanych, giêcie, domykanie
naro¿y, wyciêcia i wzory, operacje t³oczenia), nowoczesne me-

- Najcenniejszym aktywem w ka¿dej firmie s¹
ludzie. Je¿eli uda siê z
nich stworzyæ zespó³
to sukces jest pewny
– mówi³ Piotr Ko³odziej,
prezes Zarz¹du Vattenfall
Distribution Poland S.A.
By³ on kolejnym goœciem
cyklu „Przedsiêbiorczoœæ
w teorii i praktyce”
organizowanego przez
Gliwick¹ Wy¿sz¹ Szko³ê
Przedsiêbiorczoœci.

dziwi³o ani nie oburza³o. Dzisiaj wystarczy, ¿e pr¹du nie
ma przez kilkanaœcie minut a
zdenerwowani odbiorcy ¿¹daj¹
natychmiastowego usuniêcia
awarii.

Spotkania bêd¹ siê odbywa³y w
godzinach popo³udniowych oraz
w weekendy. Pierwsze rozpoczn¹
siê w ostatnim tygodniu lutego.
Zapisy s¹ prowadzone za
poœrednictwem strony internetowej www.techno-kapital.pl.

W ramach cyklu swoje wyk³ady
w murach uczelni wyg³osili
ju¿ m.in. Jerzy Buzek, Janusz
Steinhoff, Andrzej Olechowski czy Jan Krzysztof Bielecki. Tym razem tematem
spotkania z m³odzie¿¹ by³a
„Dostêpnoœæ energii elektrycznej jako warunek rozwoju
gospodarczego“.

W drugiej czêœci spotkania,
za spraw¹ Andrzeja Rejnera,
dyrektora ds. regulacji Vattenfall Distribution Poland S.A.,
m³odzie¿ pozna³a praktyczn¹
stronê wykorzystywania energii elektrycznej.

Ze wzglêdu na ograniczon¹
liczbê miejsc o zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejnoœæ
zg³oszeñ. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie
(32/335-85-21) oraz mailowo
(techno-kapital@technopark.gliwice.pl). (um/gliwice)

Piotr
Ko³odziej
zwraca³
uwagê na fakt, jak bardzo
obecnie jesteœmy uzale¿nieni
od energii energetycznej.
Mo¿e o tym œwiadczyæ to,
¿e kiedyœ awarie trwa³y nawet kilka dni i nikogo to nie

tody w obróbce skrawaniem (frezowanie, toczenie, wiercenie,
æwiczenia praktyczne na symulatorach i programowanie rêczne
5-osiowej obrabiarki) oraz nowoczesne metody obróbki ze szczególnym uwzglêdnieniem metody
ciêcia strumieniem wody (wycinanie przedmiotów, sposób poprawy dok³adnoœci wymiarowej
ciêcia, wycinanie technik¹ 3D,
grawerowanie metod¹ Waterjet).

udzia³ w spotkaniu nagradzany
by³ atrakcyjnymi nagrodami,
nic wiêc dziwnego, ¿e na wca-

le nie³atwe pytania prelegenta
chcia³o odpowiadaæ nawet kilkunastu chêtnych. (nd)

.....................................................

Bezpieczniejszy najem

Prezes Vattenfalla podkreœla³
jak niezwykle wa¿na jest praca zespo³owa.
- To czego siê nauczy³em
zawdziêczam potêdze firmy,
która stoi za moim sukcesem.

W³aœciciele mieszkañ
i domów mog¹ ju¿
wynajmowaæ je bez obawy, ¿e nie bêd¹
w stanie pozbyæ siê
lokatorów niep³ac¹cych
czynszu. Rz¹d wprowadzi³
w³aœnie przepisy o najmie
okazjonalnym. W ten sposób chce walczyæ z szar¹
stref¹ na rynku wynajmu.

Mogliœmy dowiedzieæ siê
m.in. ¿e dziêki coraz powszechniej stosowanej klimatyzacji wyraŸnie wzrasta
zapotrzebowanie na energiê
elektryczn¹ latem. Aktywny

Nowa umowa najmu okazjonalnego i za³¹czone do niej
oœwiadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu siê eksmisji,
jednoznacznie reguluje te kwestie.
Z nowej formy najmu mog¹
korzystaæ zarówno w³aœciciele mieszkañ i domów, jak i
spó³dzielcy posiadaj¹cy mieszkania w³asnoœciowe.
Aby
zagwarantowaæ
sobie
uproszczon¹ eksmisjê uci¹¿liwych najemców na podstawie
umowy najmu okazjonalnego,
nale¿y wczeœniej zg³osiæ j¹
w
urzêdzie skarbowym.

Dotychczas w³aœciciele nieruchomoœci nie chcieli zawieraæ
formalnych umów z obawy przed
niekoñcz¹cymi siê procedurami
eksmisyjnymi.
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19 mln pasażerów
Ponad 19 mln pasa¿erów
obs³u¿y³y w ruchu regularnym i czarterowym
polskie lotniska w 2009
r. Spadek odnotowa³y
linie regularne, wzrost czarterowe.

W ubieg³ym roku linie regularne
(zarówno krajowe, jak i zagraniczne) przewioz³y 16 mln 140
tys. pasa¿erów (9,5 proc. mniej

w stosunku do roku 2008). Z kolei czartery obs³u¿y³y 2 mln 980
tys. osób, co oznacza 3,5 proc.
wzrost w porównaniu z 2008 r.
Najwiêcej podró¿nych przewioz³y
Polskie Linie Lotnicze (28,3
proc.). Na kolejnych miejscach
wœród przewoŸników regularnych znalaz³y siê WizzAir (21,62
proc.), Ryanair (19,41 proc.),
Lufthansa (6,84 proc.) oraz

EasyJet (3,99 proc.). W sumie
razem z LOT przewoŸnicy ci
obs³u¿yli ponad 80 proc. ruchu
lotniczego.
W roku 2009 udzia³ przewoŸników
niskokosztowych zmala³ o 1
proc. £¹cznie w 2009 roku linie
te przewioz³y 8 mln 338 tys.
osób.
Z danych Urzêdu Lotnictwa
Cywilnego wynika, ¿e na 30
przewoŸników
czarterowych,
pierwszych dziesiêciu w sumie
obs³u¿y³o poni¿ej 70 proc. ruchu.
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Nie 6, a 4 miesi¹ce bêd¹
czekaæ inwestorzy na
zwrot czêœci VAT zawartego w cenie materia³ów
budowlanych.
Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹-

cymi przepisami, podatnicy,
którzy tzw. systemem gospodarczym remontuj¹ mieszkania lub
buduj¹ domy, mog¹ - w terminie
6 miesiêcy - uzyskaæ zwrot kwoty odpowiadaj¹cej czêœci VAT zawartego w cenie kupionych przez
nich materia³ów budowlanych.

Odpowiada ona ró¿nicy miêdzy
22-proc. stawk¹ podatku VAT a
7-proc. stawk¹.
Wprowadzona nowelizacja skraca ten okres do 4 miesiêcy. Ma
on mieæ zastosowanie do wniosków, które zostan¹ z³o¿one po
wejœciu w ¿ycie ustawy.
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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

.

