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w�Gliwicach

Czwartek, 11 bm.
temp. 24°C |12°C

Piątek, 12 bm.
temp. 23°C |11°C

Wtorek, 9 bm.
temp. 27°C |14°C

Środa, 10 bm.
temp. 27°C |14°C ❂

bezpłatna gliwicka
gazeta informacyjna

❂ Sobota, 13 bm.
temp. 22°C |11°C❂

Największy nakład
w Gliwicach rozdawany do ręki
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Chciał się podpalić
pod kancelarią
komornika



www.dzisiajwgliwicach.pl
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O egzamin i plany na przyszłość zapytaliśmy uczniów „Piątki”

Naczelnik Pierwszego
Urzędu Skarbowego

w Gliwicach 
informuje:

Szanowni Państwo,

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z  4 czerwca 2013 r. (sygn.
akt P 43/11) ogłoszonym 18 czerwca 2013 r. w Dz. U. z 2013 r. poz.
692. orzekł o niezgodności  art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku
od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od dnia
1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Trybunał orzekł niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983

r. o podatku od spadków i darowizn, w zakresie, w jakim przepis przewiduje

miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu

skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw ma-

jątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, oj-

czyma i macochę, z wywiedzioną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, po-

datnikom, którym wskutek przekroczenia miesięcznego terminu na złożenie

zgłoszenia ustalono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków

i darowizn, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępo-

wania w sprawie podatku od spadków i darowizn oraz uchylenie decyzji

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

Wznowienie postępowania obejmować będzie tylko te przypadki, w których

spełnione są łącznie następujące warunki:

— nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze dzie-

dziczenia, 

— śmierć spadkodawcy nastąpiła od dnia 1 stycznia 2007 r., 

— postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomoc

niło się w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (za-

rejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia w 2008 r.), 

— wyłączną przesłanką ustalenia zobowiązania podatkowego było zgłosze-

nie nabytych rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbo-

wemu z uchybieniem miesięcznego terminu określonego w art. 4 ust. 1 pkt

1 powyższej ustawy. 

Wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału, tj. do dnia
18 lipca 2013 r. (art. 240 § 1 pkt 8 i art. 241 § 2 pkt 2 ustawy – Ordynacja po-
datkowa). Organem właściwym w sprawie wznowienia postępowania jest
organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji.

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia uchylenia decyzji

ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem przepi-

sów art. 76 Ordynacji podatkowej o zaliczeniu nadpłaty, m.in. na poczet  za-

ległości  podatkowych.  

„Weź paragon”
Akcja

Szanowni Państwo,

Urzędnicy kontrolują ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych

oraz wydawanie paragonów przez sprzedawców. Kontrole trwają nie tylko

w miejscowościach turystycznych–w Gliwicach także. Paragon, to z jednej

strony dowód potrzebny do reklamacji a z drugiej, potwierdza rozliczenie

się z budżetem. Biorąc paragon ułatwiamy sobie porównanie cen, wspie-

ramy uczciwych przedsiębiorców. Pamiętajmy o tym.

Katowice: Zabrska 14, lok.12
tel. 32 700 79 66

Gliwice: 

tel. 32 231 00 71

POŻYCZKI
∙ małe raty
∙ na spłatę zadłużenia
∙ szybka decyzja
∙ szansa z komornikiem

reklama
już

za 69zł



w Gliwicach

Nie dostałeś
nowego śmietnika?

Zgłoś to!

Dotarł do nas dramatyczny apel. Mężczyzna,
który zadzwonił do redakcji przyznał, że w akcie
desperacji chce się oblać benzyną i podpalić.

www.tydzienwgliwicach.pl 3
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W poniedziałek wszystkie za-
mieszkałe nieruchomości po-
winny zostać wyposażone
w pojemniki na odpady. Na
gliwickie podwórka muszą
zostać przywiezione zarówno
kontenery na śmieci komu-
nalne zmieszane oraz pojem-
niki i worki na odpady ko-
munalne zbierane selektywnie
– do tego zobowiązał się Re-
mondis Gliwice Sp. z o. o. 

Od 1 lipca funkcjonuje nowy
system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, na zasa-
dach określonych znowelizo-
waną ustawą o utrzymaniu czys-
tości i porządku w gminach.
W Gliwicach w wyniku zakoń-
czonego postępowania przetar-
gowego podmiotem odbierają-
cym odpady zostało konsor-
cjum firm Remondis Gliwice
Sp. z o. o. oraz Remondis Tar-
nowskie Góry Sp. z. o. o.

Pomimo wejścia w życie no-
wych zasad, na miejscu kolo-
rowych kontenerów nadal stały
stare pojemniki, w których mie-
szają się wszystkie odpadki.
Mieszkańcy zastanawiali się,
w jaki sposób mają wypełniać
uchwalone prawo, skoro nie
ma do tego odpowiednich wa-
runków. 

Na naszej facebookowej stronie
www.facebook.com/dzisiajwgli-
wicach rozgorzała gorąca dys-
kusja. 

▪ Może to taki program pilotu-
jący - jak sobie ludzie poradzą
z jednym zielonym to będą
dokładać kolejne. - ironizuje
Michał.

▪ Już chciałam Was pytać co
się dzieje!? Były 4 nowe kosze.

Zabrali. 3 dni pusty śmietnik.
Potem wstawili 3 stare, ob-
darte i brudne. O co chodzi!?
Burdel jak się patrzy!? - ko-
mentuje Sylwia. 

▪ U mnie także kicha. Nie ma
jeszcze koszy do segregacji.
Stara firma zabrała swoje,
a nowa jeszcze nie pofatygo-
wała się, żeby dostarczyć
nowe! – dodała Anna. 

▪ No tak to właśnie jest - przepis
swoją drogą a wcielenie go w
życie potrwa jeszcze dłuuugo.
Karteczki z kolorowymi po-
jemnikami powinny być roz-
dawane jak już pojemniki
będą stały, bo zdążymy je zgu-
bić, zapomnieć treść lub wy-
rzucić do śmieci i to pewnie
nie do żółtego pojemnika, bo
nie będzie stał. - doradza wła-
dzom Monika. 

Mieszkańcy zalali pytaniami
Urząd Miejski, którzy przypo-
mniał, że poniedziałek, 8 lipca,
mija termin na dostarczenie
brakujących pojemników.
W odpowiednie śmietniki zo-
staną wyposażone wszystkie
zgłoszone nieruchomości. 

To z pewnością nie będzie łatwe
zadanie dla zwycięzcy przetargu.
Jeżeli w tym terminie nie otrzy-
macie pojemników, urzędnicy
proszą o kontakt z Wydziałem
Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Gliwicach (tel. 32
238-54-22 a) lub firmą Remon-
dis Gliwice Sp. z o.o. (tel.32
231-08-58 ). Harmonogram
odbioru odpadów komunal-
nych zmieszanych dla zabudo-
wy jednorodzinnej można zna-
leźć na stronie www.segreguj.gli-
wice.eu w zakładce „harmono-
gram”. 

Rodzina bez środków do życia,
ciężko chore dziecko pilnie po-
trzebujące drogich lekarstw
i dziadek, który z bezsilności
chciał się podpalić przed kance-
larią komornika. 

Do naszej redakcji zgłosił się mężczyzna,
który przyznał, że w akcje desperacji
chce się podpalić, bo z powodu urzęd-
niczej znieczulicy jego córka i wnuczki
nie mają pieniędzy na życie. 

Sytuacja rodziny Flaszka jest o tyle
dramatyczna, że jedno z dzieci jest nie-
uleczalnie chore na Ziarniniaka We-
genera. Jest to choroba charakteryzu-
jąca się martwiczym zapaleniem małych
i średnich naczyń krwionośnych, głów-
nie górnych i dolnych dróg oddecho-
wych oraz nerek. 

- Chodzi o to, aby komornik nam wy-
płacił pieniądze, za miesiąc czerwiec,
bo nie mam co dać dzieciom jeść. -
mówi ze łzami w oczach matka. 
Pani Kornelia jest po rozwodzie, sąd

przyznał jej dzieciom alimenty, które
powinien płacić ojciec, emerytowany
górnik. Pieniądze z ZUSu pobiera ko-
mornik, który następnie powinien prze-
lewać pieniądze na konto pani Kornelii.
I tu pojawia się problem. 

Pani Kornelia twierdzi, że pie-
niądze na jej konto nie wpływają
regularnie. A w czerwcu żadne
środki nie pojawiły się na jej ra-
chunku. 

Jak mówi zwróciła się z pytaniem do
koncelarii komorniczej, która odesłała
ją z kwitkiem. 

- Byłam wczoraj u Pani mecenas, tu
w Gliwicach. Też dzwoniła do komor-
nika. Coś wymyśliła i wysłali mi 400
złotych. Poprosiłam o wyciąg z banku,
ale nic nie było. Zaledwie 7 groszy.
Mówiono mi, że wysłano 28 czerwca.
Potem dzwoniła sekretarka czy ko-
mornik i też sobie jaja robiła. Śmiali

się ze mnie i mówili, że mogę sobie iść
do sądu. — komentuje zrozpaczona
kobieta.

Na konto pani Kornelii powinno co
miesiąc wpływać 1000 złotych. Nie-
dawno zwróciła się o zwiększenie ali-
mentów. O pomoc w załatwieniu spra-
wy poprosiła prawnika. Gdy środki na
koncie się nie pojawiały zdenerwowana
kobieta skontatowała się z komorni-
kiem. 
Komornik twierdzi, że na konto pani
Kornelii przelał pieniądze 28 czerwca.
Mimo to środków na koncie nie ma. 

Postanowiliśmy więc z naszą ka-
merą odwiedzić kancelarię ko-
morniczą przy ul. Ligockiej
w Gliwicach.

INTERWENCJA:

Zobacz materiał
wideo

www.dzisiajwgliwicach.pl

Chciał się podpalić pod
kancelarią komornika
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Petycja oddalona

To już pewne.

Rusza przebudowa
ul. Akademickiej

czyli jak nie zanudzić
się latem?

Wsercu kampusu Poli-
techniki Śląskiej po-
wstanie miejsce re-

laksu dla studentów. Pomysł
przebudowy centrum dzielnicy
akademickiej pojawił się już
kilka lat temu. Inicjatywę gli-
wickiej uczelni poparły władze
miasta. – Uznaliśmy, że to cie-
kawa propozycja, która pozwoli
na stworzenie nowej przestrze-
ni miejskiej – przede wszyst-
kim dla studentów, ale także
dla spacerujących gliwiczan.
Przebudowa ul. Akademickiej
sprawi, że może tu być jeszcze
bardziej atrakcyjnie – mówi
Zygmunt Frankiewicz, pre-
zydent Gliwic.

Asfalt zastąpi kostka, powsta-
nie ścieżka rowerowa i parkingi.

Wykonawcy zajmą się także
budową oświetlenia, kanaliza-
cji deszczowej i sanitarnej. W
dalszej kolejności powstanie
reprezentacyjny plac z fontan-
ną, pojawią się nowe elementy
małej architektury i zieleń.
Zwiększy się także bezpieczeń-
stwo w dzielnicy studenckiej
– po modernizacji pojawią się
tu kamery monitoringu.

Inwestycja o wartości ponad
13,5 mln zł realizowana jest
ze środków Politechniki Śląskiej
oraz gliwickiego samorządu.

Kto się boi nudy? W dzielnicy
cudów na pewno nikt. Zaczęło
się na ulicy – jak prawdziwy
społeczny projekt – od roz-
mów z ludźmi, przypadkowy-
mi. Żeby się dowiedzieć czego
im brak.
„Pani…, to dzielnica cudów
jest…”

Zaskoczyło. Padł pierwszy
pomysł, pierwsze ustalenia
i udało się zorganizować „Po-
dwórkowy dzień dziecka”, ale
to był dopiero początek. Teraz
okolice dzielnic Zatorze i Po-
litechnika zmieniają się od
środka. Ludzie dla ludzi. Po
dniu dziecka czas na „Podwór-
kowe środy”, wszystko po to
żeby ludzie mogli pobyć ze
sobą i żeby jeszcze lepiej poz-
nali siebie i ujawnili co na-
prawdę potrafią. Żeby ludzi
obudzić.

„Podwórkowe środy” to
oferta dla każdego: od malu-
chów, które zapraszamy na
wieczorynkowe kino z bajka-
mi z klisz oraz gry i zabawy
tematyczne, poprzez dzieci

starsze i młodzież, którzy będą
mogli rozwijać swoje talenty
na zajęciach rysunkowych,
teatralnych i tanecznych, po
dorosłych, których zachęcamy
do włączenia się w przygoto-
wania i pomoc podczas pla-
nowanych spotkań – wyjaś-
niają główne inicjatorki dzia-
łań Katarzyna Ganszczyk
i Beata Antosik - tutaj może
przyjść każdy. Co środę mię-
dzy 13:00–20:00 można zna-
leźć coś dla siebie. 

Wszystkie dokonania
uczestników spotkań zapre-
zentowane zostaną na po-
dwórkowym festynie kończą-
cym lato 25 sierpnia 2013 r.
Szczegóły akcji znaleźć  można
także na stronie www.gcop.gli-
wice.pl w zakładce (SAS), 
oraz kontaktując się z Filią
Gliwickiego Centrum Organi-
zacji Pozarządowych, 
Strefa Aktywności
Społecznej
ul. Jagiellońska 21,
tel. 322 382 455,
e-mail: sas@gcop.gliwice.pl

15 maja wojewódzki konserwa-
tor zabytków podjął decyzję o
wpisaniu lip z ulicy Mickiewicza
do rejestru zabytków wojewódz-
twa śląskiego. Tym samym kom-
pleks 127 drzew stanowi ważną
dla Gliwic spuściznę historyczną. 

Zwolennicy lip niejednokrot-
nie zaznaczali, że nawet wpis
do rejestru zabytków nie prze-
sądza o uratowaniu alei. Za-
rząd Dróg Miejskich zaznacza,
że drzewa znajdujące się

w skrajni drogowej, stanowią
niedopuszczalne zagrożenie
bezpieczeństwa użytkowni-
ków ruchu drogowego. Jak
można przeczytać w oświad-
czeniu, o wycince drzew prze-
sądza obowiązujące prawo.

7 listopada 2012 do Urzę-
du wpłynęła petycja miesz-
kańców podpisana przez
ponad 1800 osób. 
Jej rozpatrzeniem zajęła
się Komisja Gospodarki Ko-

munalnej i Ochrony Śro-
dowiska, której przewod-
niczy radny Kajetan Gornig. 
Na decyzję trzeba było cze-
kać ponad pół roku. 
W końcu komisja ustaliła,
że zarzuty stawiane przez
mieszkańców są bezpod-
stawne i petycja nie zo-
stanie przyjęta. W uzasad-
nieniu projektu uchwały
możemy przeczytać, że bu-
dowa parkingów oraz prze-
budowa skrzyżowania ulic

Mickiewicza i Jana III So-
bieskiego nie jest powią-
zana z pozwoleniem na
wycinkę drzew. 

Warto dodać, że przygoto-
wano odwołanie skierowa-
ne do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
które ma uchylić decyzję
o wpisaniu alei do rejestru
zabytków.

www.tydzienwgliwicach.pl4

Sklep z elektronicznymi papierosami

ul. MIKOŁOWSKA 4, 44-100 GLIWICE

Zapraszamy: 
pon.- pt. 10.00 - 18.00,  sob. 10.00 - 14.00 Tel.: 788 850 569

w Gliwicach

Łukasz Fedorczyk

1800 podpisów, pół roku czekania...

Okno Życia
zniknie z Górnych Wałów

Podwórkowe
środy...

Gliwickie Okno Życia powstało
w grudniu 2009 roku. Jak po-
daje radio Plus Śląsk, zajmu-
jące się nim siostry zamykają
swoją placów-
kę. Okno
musi więc
zmienić loka-
lizację. 
W ciągu po-
nad 3 lat ist-
nienia Okna
pozostawio-
no w nim
dwójkę dzieci. Pierwszemu
chłopcu, pozostawionemu w
Oknie 20 maja 2010 roku Sios-
try dały imię Karol. Drugiego

chłopca znaleziono 11 września
2012 roku. Siostry dały mu na
imię Jan. Przeniesienie Okna
Życiaw inne miejsce potrwa

kilka tygodni,
zajmą się nim
Siostry Miło-
sierdzia św. Ka-
rola Boromeu-
sza, które swo-
ją siedzibę
mają przy ulicy
Zygmunta Sta-
rego. Najbliż-

sze Okna znajdują się teraz w
Katowicach przy ul. Leopolda
1 i w Piekarach Śląskich na ul.
Przyjaźni 229

foto: Z. Daniec

R E K L A M A
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Temat martwi wielu miłoś-
ników tych sportów, ponie-
waż przetarg wygrała firma,
która kompletnie nie zna się
na budowaniu takich obiek-
tów. Przykładem jest pseu-
do-skatepark koło Centrum
Handlowego Arena. Na-
wierzchnia po dwóch latach
stała się niebezpieczna, nie

da się na niej rozwijać pręd-
kości, hamuje sprzęt. Taki
park jest bezużyteczny, a pie-
niądze wyrzucone w błoto.
Stracimy możliwość promo-
wania miasta, które dzięki
profesjonalnemu wykonaniu
przyciągałaby ludzi z całej
Europy. Plac krakowski tęt-
niłby życiem.

Chciałabym zwrócić uwagę
na problem dojścia do
Rezerwatu Las Dąbrowa
w Gliwicach (dzielnica Stare
Gliwice). 

Wejście do rezerwatu sprawia
duży problem szczególnie osobom
starszym i rowerzystom, ponieważ
ścieżka prowadząca do niego jest
zarośnięta z obu stron. W samym
rezerwacie parę lat temu popro-
wadzono różne ścieżki dydaktycz-
ne itp., więc zastanawiam się dla-
czego nie można zadbać również
o wejście do lasu. Problem zgła-
szano kilkukrotnie przedstawicie-
lom rady osiedlowej jednak rada
nie podjęła żadnych działań. Nie
wiem kto odpowiada za ten teren
i kto powinien się tym zająć, dla-
tego piszę do Was z prośbą o pod-
jęcie jakiś działań. Dzisiaj media
mogą dużo.

W ubiegłym tygodniu wielu
gliwiczan zaskoczyły nowe
rozwiązania wprowadzone
w okolicach Placu Piłsudskie-
go. Najważniejsze zmiany do-
tyczyły zniesienia możliwości
wyjazdu z ul. Berbeckiego na
ul. Wyszyńskiego w kierunku
Zwycięstwa. Przejście dla pie-
szych w ciągu Wyszyńskiego,
na wysokości ul. Gruszczyń-
skiego, zostało przeniesione
o kilkanaście metrów w kie-
runku ul. Orlickiego. 

Zaprojektowano także azyl
dla pieszych. Podobne „wy-
sepki” pojawiły się również
na wysokości przystanku au-
tobusowego przy skwerze
Doncaster i na ul. Orlickiego.
Choć modernizacja została
zapowiedziana dużo wcześ-
niej, wielu kierowców poiry-
towało się wprowadzonymi
zmianami. Na redakcyjną
skrzynkę dotarło wiele uwag
i komentarzy dotyczących licz-
nych wysepek i zmian w or-
ganizacji ruchu. Komentarza
w tej sprawie udzieliła rzecz-
nik Zarządu Dróg Miejskich.
Wyjaśniła również, co było
powodem wprowadzonych
modyfikacji. Poniżej przed-
stawiamy dwie spśród nade-
słanych wiadomości. 

Pan Tomek pisze
—Na Powstańców Warszawy,

Orlickiego i Wyszyńskiego za-
roiło się od tych strasznych
wysepek! Kto wpadł na po-
mysł, aby nabić tego tyle na
nieskomplikowanych skrzy-
żowaniach? Przecież to już
się robi niebezpieczne. Rozu-
miem, że podobne elementy
infrastruktury mogą przydać
się obok szkoły podstawowej,
jednak co 100 metrów? Oczy-
wiście zmuszają do ściągnięcia
nogi z gazu, ale tylko dlatego,
że można się o nie rozbić.
Dlaczego w miejsce prostych
rozwiązań, wprowadza się
zbędne utrudnienia. Liczba
wysepek nasuwa myśl, że two-
rzy je jakiś „szwagier”, które-
mu trzeba dać na wakacje.

—Na odcinku objętym zmia-
nami w organizacji ruchu,
powstały 3 azyle dla pieszych.
Ich „obecność” jest podykto-
wana względami bezpieczeń-
stwa – dokładnie ochrony
pieszego. Ma także wpływ
na uspokojenie ruchu. Sza-
rżujący w tym miejscu kie-
rowców nie brakowało. Wy-
starczy spojrzeć w statystyki
zdarzeń drogowych. - wyjaś-
nia rzecznik ZDM Jadwiga
Jagiełło-Stiborska. 

Nadesłane przez p. Zofię
—W jaki sposób mieszkańcy
ul. Wybrzeże Wojska Polskie-
go i placu Piłsudskiego mają

dojechać do dworca? Kiedyś
wyjeżdżaliśmy z placu w lewo,
teraz mamy nakaz skrętu
w prawo. Oczywiście, można
objechać dalej plac i skręcić
w Wybrzeże Wojska Polskiego
i przejechać wzdłuż Urzędu
Miasta ale tam też od nie-
dawna mamy nakaz skrętu
w prawo. Czy to jakiś żart
drogowców?

—Aktualnie dojazd w kierun-
ku dworca PKP jest możliwy
zgodnie z obowiązującym ob-
jazdem czyli wyjazd z Pl. Pił-
sudskiego w kierunku Grusz-
czyńskiego, do Dolnych Wa-
łów i dalej Zwycięstwa.
Po zakończonym remoncie
obiektu mostowego w ciągu
ul. Zwycięstwa, mieszkańcy
będą mogli jak wcześniej do-
jechać do dworca PKP, ulicą
Wybrzeże Wojska Polskiego
do Zwycięstwa i dalej. - ko-
mentuje rzecznik. 

To co dla wielu osób stano-
wi wyłącznie drobne kom-
plikacje, innym utrudnia
normalne funkcjonowanie.
Jednak obecnie nie pozos-
taje nic innego jak przyzwy-
czaić się do nowej organi-
zacji ruchu, szczególnie dla-
tego, że ma ona, w założe-
niach poprawić bezpieczeń-
stwo użytkowników ruchu
drogowego. 

Po co tyle wysepek?

D Y Ż U R  R E D A K C Y J N Y
T E L . 3 2 3  3 2 5  0 9 6

Do tej pory taka możliwość
była. Jestem zbulwersowany
zaistniałą sytuacją. Jako ro-
dzic dwójki dzieci, które do
tej pory w miarę systema-
tycznie chodziły na mecze,
mam stać w kolejkach? Pra-
cując nie dysponuję na tyle
czasem aby to robić. Wy-
gląda na to, że byle pseudo-

kibic może to zrobić interne-
towo a ja nie. Jak to się ma
do polityki prorodzinnej
Miasta Gliwice? Czy obecna
polityka braku sprzedaży in-
ternetowej biletów rodzin-
nych przez klub Piasta dąży
do tego, aby dzieci nie kibico-
wały na meczach?

Podwórkowe
środy...

Witam, czy moglibyście
nagłośnić w jakiś spo-
sób problem moderni-
zacji skateparku na Pla-
cu Krakowskim? 

Dowiedziałem się, że
w sezonie 2013/2014
nie będzie możliwości
kupowania biletów ro-
dzinnych przez internet. 
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Zamów
ogłoszenie

884 998 991
884 995 996

❚ PÓŁKOLONIE TENISOWE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2013
Tel. 508 365 094

❚ Przedsiębiorstwo Budowlane 
zatrudni pracowników w zawo-
dach: murarz, malarz. Kontakt
Tel. 691-030-245

❚ MEBLE NA WYMIAR 
kuchenne, pokojowe, biurowe,
transport Tel. 603-895-924

❚ Meble firmowe i na wymiar -
Chorzowska 40,
Tel. 270-000-009, 695-899-863

❚ Kupię każdy samochód 
osobowy i dostawczy 
TEL. 660-476-276

❚ Sprzedam kawalerkę, skredy-
tuję 50% na lepszych warunkach
niż bank. 792-678-448

❚ Biura o wysokim standardzie
do wynajęcia w ścisłym centrum
Tel. 533-788 655

❚ Naprawa pralek, kuchenek 
gazowo-elektrycznych
Tel. 784-247-509

❚ Kupię starocie - antyki, 
Tel. 515-533-560 

❚ Kupię stare motory, części
WSK,WFM,SML,Junak,AWO,
Komar Tel. 515-533-560

❚ Usługi transportowe, przepro-
wadzki, przewozy.
Tel. 608-729-122

❚ Poszukuję niedużego mieszka-
nia (2-3 pokoje) z kredytem hi-
potecznym do spłaty jeszcze
przez wiele lat (umiarkowana
rata kredytu) Tel. 604-545-521

OGŁOSZENIA
DROBNE

R E K L A M A

Przypomnienie historii
kredytów hipotecznych
zaciąganych w latach
2004 – 2012
Na fali euforii jaka zapanowała
w Polsce po wejściu w maju
2004 r. do Unii Europejskiej,
obniżeniu przez banki wyma-
gań i „obostrzeń” nastąpiła
wręcz „moda” nabywania nie-
ruchomości  mieszkalnych na
kredyt. 
Czynnikiem „rozgrzeszającym
nas” były rosnące nieustannie
ceny materiałów budowlanych,
a co za tym idzie także domów
i mieszkań. Wydawało się, że
tak będzie do czasu aż ceny
u nas i w UE się zrównają. 
W latach 2004-2006 frank
szwajcarski  np. oscylował
w granicach 2,20 - 2,40 zł,
pod koniec lipca 2008 r. był
najtańszy w historii względem
złotówki i jego kurs wynosił
już tylko 1,95 zł, by z kolei po
niecałych 3 latach „skoczyć”
nagle w górę prawie dwukrot-
nie (wzrost o 90% !).  Dostęp-
ność kredytów zaczęła gwał-
townie maleć,  ceny domów
i mieszkań zaś systematycznie
spadały i nadal spadają (!).
Wszystkie te czynniki razem
wzięte spowodowały, że dzisiaj
już dziesiątki tysięcy kredyto-
biorców ma mniejsze lub więk-
sze problemy za spłatą zobo-
wiązań, a setki osób w latach
2009-2011 i już tysiące osób
(!) w ostatnich dwu latach od-

czuły zdecydowanie boleśnie
windykacje komornicze będące
następstwem BTE (Banko-
wych Tytułów Egzekucyjnych).  

Aktualny stan i zagrożenia
● coraz więcej osób chce sprze-

dać swoją nieruchomość –
stąd rosnące problemy ze
sprzedażą

● coraz więcej osób ma pro-
blemy ze spłatą swoich zo-
bowiązań z tytułu zaciągnię-
tego kredytu hipotecznego
(także tzw. konsumpcyjnego
lub zaciągniętego w związku
z prowadzoną dz. gospod.)

● wysokie bezrobocie, niskie
płace  powodują, że coraz
więcej osób nie ma tzw. zdol-
ności kredytowej  (dlatego
też coraz większej rzeszy
młodych osób nie stać na
mieszkanie !

● coraz częściej „aktualna”
wartość mieszkania jest niż-
sza niż zadłużenie 

(typowe np. dla fr. szwajc.) –
czasem o kilkadziesiąt % – co
powoduje oprócz zrozumiałego
stresu także problemy z do-
datkowymi kosztami ubezpie-
czenia brakującej wartości
mieszkania/domu w stosunku
do wysokości kredytu,
a w ostateczności zagraża wy-
powiedzeniem kredytu i win-
dykacją komorniczą (!)

Napopularniejsze sposoby na
wyjście z sytuacji kryzysowej

grożącej wystawieniem przez
bank (bte) mieszkania na licy-
tację komorniczą
● sprzedaż nieruchomości

(mieszkanie, dom) ze spłatą
kredytu z uzyskanej ceny –
sprzedający uzyskuje nad-
wyżkę ponad uzyskaną ze
sprzedaży kwotę.                                                                                                                                 

● sprzedaż nieruchomości
z przystąpieniem przez ku-
pującego do długu banko-
wego (niebezpieczne!). 

● sprzedaż nieruchomości
z przejęciem kredytu przez
nabywającego, która auto-
matycznie zwalnia zadłużo-
nego dotychczasowego wła-
ściciela z zobowiązania kre-
dytowego do kwoty zobo-
wiązania. 

Co można zrobić
by uniknąć najgorszego?
Niestety w Polsce nie mamy
tak „przyjaznego” prawa jak
np. w USA, gdzie zadłużenie
kredytobiorcy hipotecznego
może być windykowane tylko
do wysokości wartości rynko-
wej za jaką może zostać zbyty
/ zlicytowany dom, czy miesz-
kanie, a całe ryzyko nie uzys-
kania spodziewanej z tytułu
jej sprzedaży kwoty obciąża
bank kredytujący (!). Zadłu-
żony kredytobiorca może więc
stracić daną nieruchomość ale
za to bank nie będzie go już
mógł dłużej „ścigać” pomimo
nie uzyskania satysfakcjonu-

jącego go pokrycia jego wie-
rzytelności w wyniku licytacji
nieruchomości dłużnika (!)
Sytuacja prawna kredytobiorcy
w Polsce, który jest tzw. osobą
fizyczną, jest znacznie bardziej
niebezpieczna. 
Pomimo zlicytowania przez
komornika jego domu czy
mieszkania, najczęściej kwota
jaką można dzisiaj uzyskać
w efekcie licytacji jest dużo
niższa niż wysokość zadłużenia
wobec banku! Pozbawiony już
domu czy mieszkania, zubożały
eks-właściciel nieruchomości
może być do końca swoich dni
„ścigany” przez firmy windy-
kacyjne egzekwujące brakujące
kwoty z innych, znanych ko-
mornikom źródeł jego przy-
chodów / zarobków (!) 
Jesteśmy w stanie pomóc
w większości przypadków oso-
bom zagrożonym – tym, które
mają kłopoty ze spłatą swojego
kredytu lub kredytów, jak też
tym, którym bank. wypowie-
dział już umowę kredytową
(lub sprawa jest w trakcie),
a nawet w wielu wypadkach
tym, których nieruchomości
będące zabezpieczeniem kre-
dytu zostały już skierowane
na drogę licytacji komorniczej
!!!
Dzięki sieci zaangażowanych
firm i szerokiej bazie ofert
sprzedaży-kupna, możemy
skojarzyć osoby znajdujące się
w trudnej lub arcytrudnej sy-

tuacji z osobami poszukują-
cymi odpowiedniej oferty. Ana-
lizujemy gruntownie każdy
przypadek (są niestety i takie
sytuacje kiedy nie ma szans
na rozwiązanie problemu…),
objaśniamy zagrożonemu kre-
dytobiorcy w sposób wyczer-
pujący wszelkie wątpliwości
odnośnie jego sytuacji prawnej,
w razie potrzeby negocjujemy
z bankiem i ewentualnie ko-
mornikiem, a następnie uzgad-
niamy z notariuszami (wska-
zanymi przez sprzedającego)
treść stosownych zapisów pro-
ponowanych umów notarial-
nych, finalizując kontrakt tak,
by wszystkie strony mogły być
usatysfakcjonowane i bezpiecz-
ne – także pod względem roz-
liczeń podatkowych.

Osoby, które znalazły się w sy-
tuacji „bez wyjścia” zapraszamy
do kontaktu z nami.
Zadzwoń, postaramy Ci się po-
móc!
INVEST-BROKER
tel. 604 545 521

GDY GROZI CI WINDYKACJA
KOMORNICZA

Wynajmę
studentom
mieszkanie

dwupokojowe
w okolicy Pol. Śląskiej

tel. 606 973 500

Jak nie utracić zadłużonej nieruchomości i później jeszcze przez wiele lat
(czasem nawet do końca życia!) nie spłacać kwot brakujących do zaspokojenia
roszczeń banku ?

A
R

T
Y

K
U

Ł
 S

P
O

N
S

O
R

O
W

A
N

Y



w Gliwicach

www.tydzienwgliwicach.pl 7

Tak źle
jeszcze nie

było
Tydzień pomiędzy 24 a 30
czerwca, był statystycznie naj-
gorszy w tym roku. Odnoto-
wano 10 wypadków oraz 79
kolizji, a 16 osób odniosło ob-
rażenia. Zatrzymano 19 nie-
trzeźwych kierowców.

Tylko w czasie weekendu
z 28 na 30 czerwca, doszło
do 5 poważnych wypadków.
Pierwszy wydarzył się w piąt-
kowe popołudnie na ul. Da-
szyńskiego – czołowo zderzyły
się tu ford i porsche. Trzy
osoby doznały złamań, ucier-
piało także 5-letnie dziecko. 
Nie lepiej było w niedzielę.
Około godziny 13.00 na skrzy-
żowaniu ul. Wyczółkowskiego
i Kozielskiej 21-latek kierujący

bmw nie zatrzymał się na
znaku „stop” i uderzył w te-
renowego nissana. Ranne zos-
tały pasażerki terenówki, 41-
latka i 12-letnia dziewczynka.

16- latek
wypadł z okna

W poniedziałek, 1 lipca, kilka
minut po godzinie 13.00 z okna
bloku w rejonie ul. Sportowej
w Gliwicach wypadł 16-latek.
Chłopiec został przetranspor-
towany do szpitala. Niestety,
mimo akcji reanimacyjnej
zmarł. Okoliczności tego zda-
rzenia wyjaśniają teraz policja
i prokuratura.

Dziewczyny
skopały
14-latkę

Trzy nieletnie, w wieku od 14
do 15 lat zaczepiły i dotkliwie
pobiły 14-letnią dziewczynkę.

Okładały ją pięściami po
twarzy, a kiedy leżała na ziemi
– kopały. Podejrzane zostały
już przesłuchane, czekają na
decyzję sądu dla nieletnich.

Nieprzytomny
za kierownicą

W sobotę, około północy poli-
cjanci otrzymali niepokojące
zgłoszenie. Okazało się, że na
terenie Gliwic zaginął 50-letni
kierowca tira, mieszkaniec po-
wiatu jasielskiego. Istniało
prawdopodobieństwo, że po-
jazd, jakim się poruszał, znaj-
duje się na terenie miasta.  

Funkcjonariusze natrafili na
tira w rejonie Królewskiej Tamy.
Samochód był zamknięty,
mimo nawoływań nikt nie
otwierał. Para na szybach wska-

zywała jednak, że wewnątrz
ktoś przebywa. Policjanci pod-
jęli więc decyzję o wybiciu
w aucie szyby. Kiedy weszli do
wnętrza, znaleźli nieprzytom-
nego kierowcę. Mężczyzna zos-
tał przewieziony do szpitala.

Szukamy
sprawcy

Także w sobotę, około godz.
1.00, nieznany sprawca potrącił
przechodzącego przez jezdnię
20-latka. Młody mężczyzna ma
otwarte złamanie kości uda.
Osoby posiadające jakiekolwiek
informacje na temat sprawcy
lub pojazdu, który uczestniczył
w wypadku, proszone są o kon-
takt z Wydziałem Kryminalnym
KMP w Gliwicach, tel. 323 369
280. 

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

 Adrian (poniedziałek)

— to osoba dynamiczna, wrażliwa,
odważna. Jest to bardzo świetny
wykładowca, uzdolniony w sztuce
i muzyce. Posiada zdolności kie-
rownicze, cechuje się dobrą organi-
zacją.

 Sylwia (wtorek)

— to kobieta konsekwentna
i zdecydowanie realizująca swoje
życiowe plany. Z optymizmem
patrzy na świat, zawsze ma ocho-
tę na dobrą zabawę. Uwielbia
wszelkie spotkania towarzyskie,
przez co czasem zaniedbuje swo-
je obowiązki. Potrzebuje oparcia
w rodzinie oraz partnera, który
jest mocny psychicznie i który
będzie korygował jej pomysły.
Jest dobrą panią domu i opie-
kuńczą matką.

 Filip (środa)

— jest człowiekiem o wrażliwej na-
turze, ma dużo energii, jest pomy-
słowy i przebiegły. Ma znakomity
wpływ na swoje otoczenie, jednoczy
ludzi i potrafi pogodzić tych, którzy
są skłóceni. Filip to osoba szczera,
sumienna, sprawiedliwa i szczodra.
Ze względu na swoją hojność musi
uważać, aby nie trwonić całego ma-
jątku na pomoc dla innych. Niestety
łatwo go oszukać, dlatego powinien
być ostrożny w prowadzeniu inte-
resów z innymi ludźmi. Jest dobrym
gospodarzem w domu i wzorowym
mężem. Dla swoich dzieci jest wy-
magający, ale troskliwy, dba o ich
przyszłość.

 Olga (czwartek)

— posiada niesamowitą intuicję
i znakomicie zna naturę ludzką. Bar-
dzo lubi zdobywać wiedzę, ceni bio-
logię oraz przyrodę. Lubi być przy-
wódcą w swoim środowisku, nie
znosi, gdy to jej się rozkazuje. Jest
zaradna w domu, w rodzinie przy-
kładna. Jako żona może być wzorem
dla innych kobiet, jako matka z kolei
może radzić innym w wychowy-
waniu dzieci. 

 Weronika (piątek)

— to kobieta dobra, zaradna i godna
zaufania. Jest bardzo religijna, dobra
jako matka i żona. Dzieci uczy
i wychowuje poprzez pracę. Posiada
duże doświadczenie życiowe i chętnie
służy radą i pomocą innym. Potrafi
dawać przykład jak radzić sobie
w życiu. Kocha przyrodę, lubi czytać
książki. Ma talent pisarski oraz dar
wymowy. Jest konserwatystką
w swoich przekonaniach. 

 Daniel (sobota)

— Daniel jest dobrym gospodarzem
i organizatorem. Potrafi dokończyć
zaczęte dzieło. Jest odpowiedzialny,
zaradny, szlachetny, mądry. Lubi
dbać o swoje wygody, a mniej trosz-
czy się o dobro swojej rodziny. Ma
skłonność do pobłażania sobie,
w głębi duszy uważając, że należy
mu się więcej niż innym. 

 Damian (niedziela)

— to osoba inteligentna, zrówno-
ważona i obdarzona wspaniałym
poczuciem humoru. Potrafi zabawnie
opowiadać. Interesuje się sztuką,
często samemu oddając się pracy
artystycznej. W domu potrzebuje
ciepła i spokoju. 
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źdewark
jak
oszu-
stwo

drewno
do

budowy
statków

werwa ódzki
festiwal

s uzy do
m ocki

radz.
stacja
ko-

smiczna

-etsyw
puje
tylko

lokalnie

duzy
ptak

drapiez-
ny

trzyma-
na przez

etelta
ziemnia-
ki w

Pozna-
niu

struga
wiatraki
w noweli
Prusa

yzrksiwresinpetsodueinadaz zówkowy szarada.net

Horoskop
Baran 21.03-20.04
Jeśli to możliwe, staraj się robić
krótkie przerwy w pracy. Wszystko
stanie się proste i osiągalne. Warto
sprawdzić stan wzroku.

Byk 21.04-20.05
W tym tygodniu spadną na ciebie
dodatkowe obowiązki. Będziesz
musiał zastąpić kolegę udającego
się na urlop. Nie kręć nosem.

Bliźnięta 21.05-21.06
Ty także wkrótce skorzystasz

z letniego wypoczynku. Pozytywne

nastawienie pozwoli ci sprostać

wyzwaniom. Dodatkowo masz

szansę nauczyć się czegoś nowego. 

Rak 22.06-22.07
Nie odsuwaj od siebie sprawy,

która od dłuższego czasu tobie

ciąży. W tym tygodniu koniecznie

musisz się z nią zmierzyć. Nie

warto obciążać swojego sumienia.

Lew 23.07-23.08
Wszelkie próby oceny zacznij od

siebie. Niestety od jakiegoś czasu

nie wypada ona zbyt pozytywnie.

Zmień także nastawienie do partnera.

Ciesz się razem z nim.

Panna 24.08-22.09
Spróbuj znaleźć wspólną płasz-

czyznę porozumienia w partnerstwie.

Skutkami ubocznymi twojego pra-

coholizmu mogą być kłopoty tra-

wienne. 

Waga 23.09-23.10
Lato to dobry czas by wprowadzić

zmiany. Słońce i kolory świata do-

dają wiele siły i przebojowości.

Niestety za bardzo skupiasz się na

błędach innych. 

Skorpion 24.10-22.11
Obudzą się w Tobie stare tęsknoty.

Chęć oderwania się od szarej

i nudnej rzeczywistości towarzyszyć

ci będzie przez większość tygod-

nia.

Strzelec 23.11-21.12
Pojawią się liczne trudności. Musisz

się z nimi zmierzyć, inaczej na

Twojej drodze pojawią się coraz

większe problemy. Zawsze możesz

liczyć na pomoc rodziny.

Koziorożec 22.12-20.01
To co obecnie wydaje się zupełnie

niemożliwie, faktycznie jest bardzo

niedaleko. Pomyśl nad zmianą ru-

tynowych zajęć i znajdź prawdziwą

pasję.

Wodnik 21.01-19.02
Jeśli postanowiłeś, że w ramach

kilku dni dojdziesz do finału to się

mylisz. Nawet przy twoim opty-

mistycznym nastawieniu to się nie

uda. 

Ryby 20.02-20.03
Nie ulegaj bierności. W tym ty-

godniu będziesz musiała szukać

sprytnych rozwiązań. Najlepiej

sama je stwórz. To pozwoli Ci

rozwiązać drobne komplikacje.
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