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Ta codzienna, zarezerwowana 
dla autobusu A4 i przestrzeń 
„instytucji kultury”, jaką jest 

muzeum. Ogrodzenie, peł-
niąc funkcję wystawiennicze-
go stelażu, już nie oddziela, 

ale łączy te dwie sfery. W ten 
sposób sztuka wychodzi z re-
zerwatu, wchodząc na obszar 

Stowarzyszenie  „Światła 
Rampy” zaprasza już we 
wtorek 16 sierpnia, na 
otwarcie wystawy malar-
stwa p. Ewy Klejnowskiej  
pt. „Pastelowa kobieta”. 
Wernisaż  o godz. 17.00  
w COK  „Perełka” Gliwice, 

ul. Studzienna 6. 

Wstęp wolny. Prace p. Ewy 
Klejnowskiej są odbiciem 
letnich barw, nastrojów i 
wspaniale komponują się 
z latem - zachęcają organi-
zatorzy wystawy.

Pastelowa 
kobieta

Muzeum na przystanku
Umieszczenie na ogrodzeniu otaczającym Willę Caro banerów pre-
zentujących fotografie Jerzego Lewczyńskiego, którego prace do 
września można oglądać w Czytelni Sztuki, to nowa forma ekspozy-
cji, w której przenikają się odrębne dotychczas przestrzenie. 

dotychczas od niej oddzielo-
ny. 
Artefakty kultury – szczegól-
nie gdy ujęte w ramy tak sza-
cowne jak muzeum - często w 
świadomości zbiorowej funk-
cjonują pod kategorią tego, 
co „wysokie”, a przez to nie-
dostępne (tak jak wysoki jest 
płot wokół Willi Caro). 

Prezentowanie prac artysty, 
a szczególnie antyfotografii 
Lewczyńskiego, na muzeal-
nym ogrodzeniu jest gestem 
przeciwnym instytucjonalnej 
celebrze sztuki. Wyjście na 
ulice czyni dzieło bardziej 
przystępnym, ułatwia swo-
bodną reakcję, kiedy przez 
chwilę patrzymy na nie z okna 
autobusu albo podczas ocze-
kiwania na następny. 

Ulica staje się kolejnym wnę-
trzem dla sztuki, dla której 
wydzielone przestrzenie nie 
są już najistotniejsze - może 
nim być zwykły, autobusowy 
przystanek, tak samo jak wi-
dzem może być każdy prze-
chodzień. 
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Adwokat Łukasz Frączek

W 2008 roku zmarł 
mój ojciec. W tym 
tygodniu otrzymałam 
pismo – wezwanie do 
sądu w celu złożenia 
zapewnienia spadko-
wego, w związku z 
toczącym się postępo-
waniem o stwierdzenie 
nabycia spadku po 
moim ojcu. Wniosko-
dawcą w sprawie jest 
bank. Co mogę zrobić? 
Ojciec z pewnością za-
ciągnął dług w banku.

Zgodnie z przepisami Kodek-
su postępowania cywilnego, 
każdy, czyich praw dotyczy 
wynik postępowania, może 
wziąć udział w postępowaniu 
o stwierdzenie nabycia spad-
ku, w tym złożyć odpowiedni 
wniosek. Jednocześnie zgod-
nie z art. 922 § 1 Kodeksu 
cywilnego, prawa i obowiązki 
majątkowe zmarłego przecho-
dzą z chwilą jego śmierci na 
spadkobierców. Gdy spad-
kodawca nie pozostawił te-
stamentu spadkobiercami 
są m.in. zstępni spadko-
dawcy. Oznacza to, że 
Pani dziedziczy rów-
nież długi ojca, w 
tym zobowiązania 

wobec banku. Spadkobierca 
może spadek odrzucić, wów-
czas jest traktowany jakby 
nie dożył otwarcia spadku. 
Oświadczenie o odrzuceniu 
spadku winno być złożone w 
ciągu sześciu miesięcy od 
dnia, w którym spadkobierca 
dowiedział się o tytule swe-
go powołania. Odpowiednie 
oświadczenie składa się 
przed sądem lub przed nota-
riuszem. ■
Jestem po rozwodzie. 
Rozwód został orze-
czony bez orzekania 
winy. Sąd przysądził 
mi alimenty. Czy moż-
na się starać o przyzna-
nie alimentów doży-
wotnio?

Właściwy przepis stanowi, że 
gdy zobowiązanym do alimen-
tów jest małżonek rozwie-

dziony, który nie 
został uznany 

za winnego 
rozkładu po-
życia, jego 
obowiązek 
wygasa z 
u p ł y w e m 
pięciu lat od 

orzecze -
n i a 

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

Dyżur prawnika
rozwodu (art. 60 § 3 zd. 2 Ko-
deksu rodzinnego i opiekuń-
czego). Tylko ze względu na 
wyjątkowe okoliczności sąd, 
na żądanie uprawnionego, 
przedłuży termin pięcioletni. 
W orzecznictwie panuje po-
gląd, iż jeżeli uzasad-

nione jest to np. kalectwem 
osoby uprawnionej, obowią-
zek alimentacyjny może być 
przedłużony nawet na czas 
nieograniczony. Należy pa-
miętać, że obowiązek alimen-
tacyjny małżonka rozwiedzio-
nego, wygasa wskutek zawar-
cia nowego małżeństwa przez 
małżonka uprawnionego do 
alimentów. ■
 
Jestem najemcą lokalu 
mieszkalnego. Po dłu-
gich trudach uzyskałam 
wyrok eksmisyjny 
byłego męża. 

Obecnie męża nie ma. 
Prawdopodobnie prze-
bywa za granicą. Czy 
ma on prawo powrotu 
do mieszkania w celu 
np. zabrania swoich 
rzeczy? Pozostawił 
bowiem w mieszkaniu 
swoje rzeczy osobiste.

Eksmisja to sądowy nakaz 
opuszczenia lokalu. Wyrok 
eksmisyjny zwykle zawiera 
również obowiązek opróż-
nienia lokalu 

ze swoich rzeczy. Z przedsta-
wionego przez Panią stanu 
faktycznego wynika, że egze-
kucja obowiązku opuszczenia 
lokalu byłaby bezprzedmio-
towa, ponieważ dłużnik nie 
przebywa w lokalu. W takim 
stanie rzeczy Pani mąż czyli 
dłużnik nie ma prawa za-
mieszkania czy pobytu w zaj-
mowanym przez Panią lokalu. 
Może jedynie odebrać swoje 
rzeczy. ■
  


