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Ta impreza wpisa-
ła się już na stałe 
do kalendarza gli-
wickich wydarzeń 
gospodarczych. XIII 
Targi Budownictwa 
w Gliwicach roz-
poczną się 17 lu-
tego w piątek i po-
trwają do niedzieli. 

Swoje oferty 
w hali sportowej 
i specjalnie rozsta-
wionym namiocie 
wystawienniczym 

zaprezentuje 120 
wystawców z całe-
go regionu. 
Pokażą m.in.: projekty i mate-
riały budowlane, wyposażenie 
łazienek, meble, dekoracje 
wnętrz, stolarkę okienną i 
drzwiową, schody i podłogi, 
kominki i instalacje c.o., eko-
logiczne systemy ogrzewania, 
ogrodzenia i bramy.

– Będzie można porównać 
ceny, jakość produktów oraz 
usług i być może wybrać coś 
dla siebie – zachęcają orga-
nizatorzy.
Imprezę jak co roku organizu-
je spółka „Promocja – Targi” 
z Wadowic. 

Ekspozycja będzie 
czynna w piątek 
i sobotę od 10.00 
do 18.00, natomiast 
w niedzielę od 
10.00 do 17.00.
Targi zostały objęte patrona-
tem prasowym Gazety Miej-
skiej. Od soboty dostępne 
będzie specjalne wydanie tar-
gowe gazety.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Piątek - niedziela, 
17-19 lutego,
Gliwice, 
ul. Kaszubska 28.

Wystawcy zaprezentują swoje oferty w hali Ośrodka 
Sportu Politechniki Śląskiej i specjalnym namiocie 
wystawienniczym

Targi Budownictwa 
zaczną się w piątek

Adwokaci Izabela Latkowska i Łukasz Frączek dyżurują w redakcji Gazety 
Miejskiej w czwartki od godziny 15 do 16.00, pod numerem telefonu 
(32) 230-84-51. O co pytali nasi Czytelnicy podczas ostatniego dyżuru?

Dyżur prawnika
Czy do zamiany 
mieszkań komunal-
nych jest potrzebna 
zgoda Gminy?
Tak. Jeżeli osoby, które chcą 
z różnych przyczyn zamienić 
mieszkania, które należą do 
zasobów Gminy, a tym sa-
mym osoby zamieniające są 
najemcami tych mieszkań, 
do zamiany potrzebna jest 
zgoda właściciela czyli Gmi-
ny. Po wyrażeniu przez Gmi-
nę zgody na zamianę miesz-
kań sporządzane są nowe 
umowy najmu lokali. 
Oczywiście Gmina może 
odmówić zamiany miesz-
kań  w uzasadnionych przy-
padkach, np. gdy jednej z 
osób ze względu na sytuację 
materialną nie będzie stać 

na utrzymanie większego 
mieszkania.       ■
Darowałam moje 
mieszkanie swojej 
siostrze. W zamian 
zostałam przyjęta 
„na pokój przy ro-
dzinie”. Obecnie nie 
jestem zadowolona 
z takiej sytuacji. Czy 
mogę odwołać daro-
wiznę? 
Zgodnie z art. 898 Kodeksu 
cywilnego darczyńca może 
odwołać darowiznę nawet 
już wykonaną, jeżeli obdaro-
wany dopuścił się względem 

niego rażącej niewdzięczno-
ści. Darowizna nie może być 
odwołana po upływie roku 
od dnia, w którym upraw-
niony do odwołania dowie-
dział się o niewdzięczności 
obdarowanego. Czym jest 
rażąca niewdzięczność? Ra-
żąca niewdzięczność to ta-
kie, świadome zachowanie 
obdarowanego, które ma na 
celu wyrządzenie darczyńcy 
krzywdy. Przykładem takie-
go zachowania jest odmowa 
udzielenia pomocy w potrze-
bie, pomawianie osoby dar-
czyńcy naruszające jej dobre 
imię. W przypadku opisanym 
przez naszą czytelniczkę ra-
czej nie zachodzi przesłan-
ka rażącej niewdzięczności, 
stąd odwołanie darowizny 
jest niedopuszczalne. ■

Praca za granicą?
Na podjecie pracy za granicą decydują 
się przede wszystkim młodzi ludzie. 
Jest to dla nich szansa na szybki zaro-
bek, naukę języka, poznanie różnych 
kultur i nawiązanie nowych znajomości.
Decyzję o podjęciu pracy po-
dejmują często za radą znajo-
mych, którzy mieli już okazję 
pracować w innym kraju.

Kto i gdzie decyduje 
się na wyjazd?

Najbardziej aktywną pod 
względem migracji grupą są 
osoby w wieku 25- 34 lat. Dla 
młodych osób często jest to 
wyjazd sezonowy. Jedna trze-
cia z nich zamierza starać się 
o zatrudnienie poza granicami 
naszego państwa, natomiast 
ponad 60% studentów planu-
je wyjazd za granicę po zakoń-
czeniu edukacji. Średni czas 
ich pobytu za granicą to okres 
do dwóch lat. 

i ich rodzinom pewną przy-
szłość. 

Krajem do którego 
najchętniej migru-
jemy są Niemcy.
Wyjazd tam deklarowało 43% 
osób, które pracowały bądź są 
zatrudnione za granicą. Inne 
popularne kierunki migracji to 
Wielka Brytania (25%), Holan-
dia (13%) oraz Włochy (8%).

Jak uniknąć 
ryzyka

Praca za granicą mimo du-
żych możliwości jakie ze sobą 

niesie wiąże się również z 
ryzykiem. Z tego względu, 
decydują się na nią głównie 
młodzi ludzie, bardziej odważ-
ni i otwarci. Oto garść porad, 
dzięki którym łatwiej ustrzec 
się zagrożeń:

Największym niebezpieczeń-
stwem jakie wiąże się z pra-
cą za granicą jest wyjazd „w 
ciemno”. Nie powinniśmy 
decydować się na niego w 
przypadku, kiedy osoba propo-
nująca nam pracę nie podaje 
nam szczegółowych informacji 
dotyczących pracy. Sygnałem 
ostrzegawczym może być rów-
nież konieczność zdeponowa-
nia dokumentów czy pobie-
ranie opłat za pośrednictwo. 
„Korzystając z usług polskiego 
pośrednika należy zaintereso-
wać się od kiedy firma prowa-
dzi działalność i jakimi certyfi-
katami dysponuje. 
- Warto również sprawdzić czy 
agencja ma stronę interneto-
wą, czynne biuro oraz czy te-
lefony stacjonarne odbierane 
są w godzinach pracy“ - mówi 
Tomasz Łukasik, właściciel 
agencji pośrednictwa pracy 
Seniorenservice24.

Pamiętać należy również o 
zabraniu ze sobą numerów 
telefonów do bliskich oraz 
adresów i kontaktów do am-
basady, konsulatu i innych 
pomocnych instytucji. Nasz 
telefon komórkowy powinien 
mieć włączony roaming i zdję-
tą blokadę SIM-lock. Ułatwi 
to w nagłym wypadku użycie 
miejscowej karty. Przydatny 
może być również słownik oraz 
rozmówki .

Często zdarza się, że osoby 
wyjeżdżające za pracą za gra-
nicę mają przy sobie jedynie 
pieniądze na bilet w jedną 
stronę licząc na to, że zarobią 
wystarczająco dużo, aby utrzy-
mać się na miejscu. Dodat-
kowe pieniądze pozwolą nam 
przetrwać okres poszukiwania 
pracy lub ewentualny powrót 
do domu. Tak na prawdę nigdy 
nie możemy być pewni co nas 
tam czeka. Rzeczywistość nie 
zawsze wygląda tak obiecują-
co jak nam ją przedstawiają 
inni.

Wyjazd na stałe to alternaty-
wa dla osób dojrzałych, które 
po wielu latach życia w kraju 
poszukują swojej przyszłości 
gdzie indziej. Praca za granicą 
to przede wszystkim wysokie 
zarobki, które zapewniają im 


