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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 . . . .

Sprzeda¿ nowych sa-
mochodów w Polsce 
w lutym zaskakuj¹co 
wzros³a w stosunku 
do stycznia o 13,3 
proc. W ujêciu rocz-
nym zwiêkszy³a siê 
o 7,2 proc. - poda³ 
Instytut Badañ Ryn-
ku Motoryzacyjnego 
Samar.

W lutym z salonów samocho-
dowych wyjecha³o 30.199 
aut osobowych. W sumie 
od pocz¹tku roku sprzeda¿ 
nowych samochodów oso-
bowych w Polsce wynios³a 
56.859 sztuk.

Zdaniem ekspertów z in-
stytutu Samar, dobrym 
wyt³umaczeniem du¿ego 

wzrostu sprzeda¿y mo¿e byæ 
re-eksport samochodów do 
Niemiec.

„Polska oferta, przy nieko-
rzystnym dla nas kursie euro 
sta³a siê bardzo interesuj¹ca 
dla klientów zza zachodniej 
granicy. W po³¹czeniu z premi¹ 
w wysokoœci 2500 euro, 
oferowan¹ przez niemiecki 
rz¹d, zakup samochodu sta-
je siê bardzo interesuj¹cy. 
Wymogi, które musi spe³niæ 
klient, aby uzyskaæ uprawnie-
nie do premii, nie okreœlaj¹ 
Ÿród³a dostawy. Oznacza to, 
¿e nawet w przypadku samo-
chodu zakupionego w Polsce, 
nowy w³aœciciel mo¿e ubiegaæ 
siê o uzyskanie premii“ – pi-
sze Samar

Zamówienia niemieckich 
klientów stanowi¹ ok. 10 
proc. ca³oœci sprzeda¿y.

Z powodu kryzysu 
in¿ynierowie zmu-
szeni s¹ szukaæ 
pracy. Dotyczy to 
g³ównie tegorocznych 
i ubieg³orocznych 
absolwentów takich 
kierunków jak: budow-
nictwo, mechanika i 
chemia.

Z danych firmy dorad-
czej Bank Danych o 
In¿ynierach, bez pracy jest 
52 proc. in¿ynierów tych 
specjalnoœci.
In¿ynierom poszukuj¹cym 

pracy roœnie konkurencja 
w postaci specjalistów 
powracaj¹cych z zagrani-
cy, np. z Wielkiej Brytanii. 
Zatrudnienia szukaj¹ nie 
tylko ci in¿ynierowie, któ-
rzy je utracili, ale tak¿e 
obawiaj¹cy siê redukcji 
etatów (5 proc. bada-
nych).
36 proc. badanych in¿y- 
nierów chce zmieniæ pracê 
w przypadku otrzymania 
lepszej oferty. Chodzi o 
osoby z doœwiadczeniem 
zawodowym i znajomoœci¹ 
jêzyków obcych.

Europejki zarabiaj¹ 
o 17 proc. mniej 
od mê¿czyzn – tak 
wynika z badañ Euro-
statu. 

Najwiêkszy powód do 
zmartwieñ maj¹ mieszkan-
ki Estonii i Austrii - tam pa-
nie zarabiaj¹ odpowiednio 
- o 30 i 25,5 proc. mniej 
ni¿ panowie. Najmniej-

sza dysproporcja jest we 
W³oszech i na Malcie. 

W Polsce p³acowa dyskry-
minacja ze wzglêdu na p³eæ 
wynosi 7,5 procent.

Z raportu wynika te¿, 
¿e wœród prezesów naj- 
wiêkszych europejskich 
firm jest zaledwie 3 proc. 
kobiet, w zarz¹dach - tylko 
10 procent.

Kierowcy nie bêd¹ 
musieli ju¿ mieæ przy 
sobie potwierdzenia 
op³aty obowi¹zkowego 
ubezpieczenia OC. 

Parlament przeg³osowa³ 
nowelizacjê ustawy, która 
znosi ten obowi¹zek. Rz¹d 
uzna³, ¿e w dobie internetu 
i telefonów komórkowych 
papierowe potwierdzenie 
op³aty obowi¹zkowego 

ubezpieczenia OC nie jest 
potrzebne, bo policja mo¿e 
w inny sposób sprawdziæ, 
czy umowa zosta³a zawar-
ta - telefonicznie lub przez 
internet. 

Obecnie, je¿eli kierowca 
nie ma przy sobie dowodu 
(w formie papierowej) za-
warcia ubezpieczenia OC, 
jego pojazd jest odholowy-
wany na parking policyjny. 

W zwi¹zku z os³abieniem 
z³otego, do biur turystycz-
nych zg³asza siê coraz mniej 
osób, które chc¹ wyjechaæ na 
wakacje za granicê. G³ówn¹ 
przyczyn¹ jest wysoki, bo 
oko³o 20-procentowy wzrost 
cen wyjazdów.

Biura podró¿y weryfikuj¹ wiêc 
swoje oferty na lato 2009 

roku. Na razie ciêcia dotycz¹ 
czêstotliwoœci przelotów i 
miejsc w hotelach.

Nadal najwiêksz¹ popular- 
noœci¹ ciesz¹ siê wyjazdy do 
ciep³ych krajów, takich jak 
Grecja, Tunezja, Turcja czy 
Egipt. Popularna jest tak¿e 
Bu³garia, gdzie ceny dla Pola-
ków s¹ doœæ atrakcyjne.

Od 1 lutego do 31 
sierpnia trwa w skle-
pach IKEA konkurs 
dla pracowników na 
najmniejsze zu¿ycie 
papieru – Ty tak¿e 
mo¿esz zaoszczêdziæ! 

Nadmierne zu¿ycie papieru to 
nie tylko strata pieniêdzy, ale 
przede wszystkim obci¹¿enie 
dla œrodowiska. Dlatego skle-
py IKEA zachêcaj¹ wszystkich 
klientów, jak równie¿ swoich 
pracowników do poszukania 
sposobów na oszczêdzanie 
papieru. Nie wymaga to wiel-
kich wyrzeczeñ, czêsto wy-
starczy tylko zmieniæ swoje 
przyzwyczajenia i nawyki. 

Nie wiesz jak 
oszczêdzaæ papier? 
Oto kilka rad IKEA.

Drukuj¹c dokumenty nale¿y 
drukowaæ tylko te, które 
s¹ naprawdê potrzebne. 
Przed drukowaniem dobrze 
jest zmniejszyæ domyœln¹ 
wielkoœæ marginesów w usta-
wieniach strony w kompute-
rze. Byæ mo¿e wystarczy te¿ 
mniejsza czcionka lub mniej-
sze odstêpy miêdzy wersami? 
Dodatkowo mo¿na ustawiæ 
drukarkê na druk oszczêdny 
i jeœli to mo¿liwe, drukowaæ 
dwustronnie. Warto równie¿ 
umieœciæ na wydrukowanych 
materia³ach informacje o ich 
wersji elektronicznej.

Do sporz¹dzania szybkich 
notatek mo¿na u¿ywaæ pa-
pieru ju¿ zadrukowanego lub 
czêœciowo zu¿ytego, a jeœli 
siedzimy przy komputerze, 
mo¿na skorzystaæ z programu 
do edycji tekstów.

W kontaktach z firmami 

zewnêtrznymi dobrze jest 
zast¹piæ tradycyjn¹ pocztê 
poczt¹ elektroniczn¹.
E-mail pozwoli równie¿ wys³aæ 
fax oszczêdzaj¹c papier za-
równo nadawcy jak i odbiorcy 
fax-u. 

Przy prowadzeniu korespon-
dencji wewnêtrznej nale¿y 
u¿ywaæ kopert wielokrotne-
go u¿ytku, a jeœli dostaje-
my broszury reklamowe i 
lokalne pisma, które nia s¹ 
zaadresowane i którymi nie 
jesteœmy zainteresowani 
nale¿y zg³osiæ, ¿e nie chcemy 
ich otrzymywaæ. 

Wa¿n¹ rzecz¹ jest równie¿ ro-
dzaj papieru, jaki kupujemy. 
Najlepiej u¿ywaæ tego, który 
pochodzi z recyklingu, nie 
by³ bielony chlorem i posiada 
certyfikat FSC. 
Jeœli przygotowujemy publi- 
kacjê, zamawiamy ulotki, pla-
katy czy zaproszenia, pytajmy 
o papier z odzysku i tusze nie 
zawieraj¹ce barwników szko-
dliwych dla œrodowiska. Nie 
zamawiajmy grubego papieru 
bez uzasadnienia – dobierz-
my odpowiedni¹ gramaturê. 

(tekst sponsorowany)

Oszczêdzaj papier 
- Ty tak¿e mo¿esz 
zaoszczêdziæ!

Druk polisy ubezpieczenia 
OC nie bêdzie potrzebny

Inzynier szuka pracy

Kobiety dostaj¹ 
mniej

Nie pomagaj¹ promocje w postaci upu-
stów cenowych czy gwarancji sta³ej 
ceny przy wczeœniej dokonanej rezerwa-
cji. Biura podró¿y odnotowuj¹ du¿e spad-
ki sprzeda¿y.

Drozsze 
wakacje

Tanie auto 
z Polski


