Czy wiesz, ¿e...
Je¿eli masz mieszkanie i skromn¹ emeryturê mo¿esz skorzystaæ z tego maj¹tku,
zawieraj¹c umowê do¿ywocia. Umowa o
do¿ywocie to jeden ze sposobów dodatkowego zabezpieczenia na staroæ.
Takie rozwi¹zanie przewiduj¹ przepisy art.
908 - 916 Kodeksu Cywilnego. Umowa
do¿ywocia polega na tym, ¿e w zamian za
notarialne przekazanie mieszkania na w³asnoæ, nabywca zobowi¹zuje siê wyp³acaæ do¿ywotni¹ rentê: za jednorazow¹
kwotê np. równ¹ po³owie wartoci rynkowej mieszkania z prawem do¿ywotniego
zamieszkania dotychczasowego w³aciciela plus okrelone wiadczenie miesiêczne.
GGG
Na koniec czerwca 2006 r. do pakietu TV
UPC pod³¹czonych by³o 1431 lokali znajduj¹cych siê w zasobach mieszkaniowych
KSM.
GGG
Na krakowskim rynku nieruchomoci
pojawia siê coraz wiêcej inwestorów zagranicznych. Dosz³o do tego, ¿e Anglicy
chc¹ kupowaæ ca³e bloki, jeszcze przed rozpoczêciem budowy. Agencja nieruchomoci i deweloperzy podkrelaj¹, ¿e nie ma
tygodnia bez kilku zapytañ o atrakcyjne
mieszkania od Hiszpanów Irlandczyków
czy Brytyjczyków.
Wielki popyt na mieszkania spowodowa³,
¿e w niektórych lokalizacjach ceny w ci¹gu roku wzros³y nawet o 40%. Ekskluzywne mieszkania na Woli Justowskiej i Salwatorze, blisko centrum, niedawno kosztowa³y 5 tys. z³ za metr. Dzi to wydatek 7
tys. z³. Skok cen dobrze ilustruje mieszkanie przy Rynku g³ównym: 146 m2 za 5 mln
z³. To prawie 35 tys. za metr.
GGG
To, jaki nosimy zegarek, buduje zaufanie
do nas oraz firmy lub instytucji, któr¹ reprezentujemy. Za 2,5 - 3 tys. mo¿na kupiæ
u¿ywany zegarek dobrej marki np. modele
firm: Longines, Tissot, Roamer . Za 10 tys.
zdobêdziemy zegarek JWC, najprostszy
model Portofmo lub Pilot.
Unikatowe zegarki Longines, Eberhard,
Maurice Lacroix mog¹ kosztowaæ 30 tys.
z³. lub wiêcej. Gdy o nie dbamy, s¹ tak¿e
dobr¹ lokat¹. Za najlepsz¹ od lat uwa¿ana
jest firma Patek Philippe. Cenione s¹ równie¿ firmy: Yacheron Constatntin, Andemors Piguet, Chrono Swiss i IWC da Vinci. Wybrane modele mo¿na kupiæ ju¿ od
20 tys. z³. Marki: Doxa, Delbana czy Atlantic na wiecie straci³y swój presti¿. (MaS)

NA WESO£O
pieszmy siê kochaæ kobiety.
Tak szybko tyj¹...
***
Gdzie ¿yj¹ ³osie?
Na ³osiedlu.
***
Koty to najg³upsze stworzenia na wiecie.
I fa³szywe, prawda kochany?
Tak, mój koteczku.
***
Przychodzi ch³opak z dziewczyn¹ do restauracji. Zostawiaj¹ kurtki w szatni. Szatniarz
pyta:
- Na jeden numerek?
Nie, na kawê.
***
Rozmawia dwóch ¯ydów:
Ty wiesz co, Mojsze? Ten koñ, co ty mnie go wczoraj sprzeda³e, to on wzi¹³ mnie i
zdech³!!
Na to ten drugi:
- Ty wiesz co, Icek. On mi nigdy tego nie robi³.
***
Liczy siê tylko liczyd³o.
***
Pi³karz odpowiada przed komisj¹ dyscyplinarn¹:
Dlaczego kopn¹³ pan rywala?
To pomy³ka! S³owo honoru! Myla³em, ¿e to sêdzia.
***
M¹¿ robi ¿onie awanturê:
- Nie wypieraj siê! Na w³asne oczy widzia³em, jak trzymaj¹c siê za rêce, sz³a z jakim
facetem do parku!
- Tak? To ty w³asnym oczom wierzysz bardziej ni¿ mnie?
(MaS)

S³owa i s³ówka...

Kupowaæ kota w worku

Oznacza kupowaæ w ciemno, nie obejrzawszy dobrze towaru. To przys³owie
by³o popularne w wielu krajach Europy
ju¿ w XIII wieku. Bardzo trudno by³o
wtedy kupiæ kota. Posiadanie go by³o
znakiem bogactwa i dobrobytu, uwa¿ano, ¿e zwierzê to przynosi szczêcie.
Chêtnych by³o wielu, wiêc handlarze
czêsto oszukiwali naiwnych. Niejeden,
zap³aciwszy za kota mnóstwo pieniêdzy,
po powrocie do domu wyci¹ga³ z worka
ca³kiem inne zwierzê. Na przyk³ad zaj¹ca, zreszt¹ w dawnej Polsce zwanego
...kotem.
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