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Leśny tańszy o 3 miliony
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20 lat doświadczenia 
w branży księgowej
To zobowiązuje

Księgowość to branża, w której rzeczywistość zmienia się niezwykle dynamicznie. Obowiązujące przepisy ulegają 
ciągłym modyfikacjom, nie bez znaczenia jest również umiejętność zgodnej z oczekiwanym przez urzędników 
interpretacji obowiązujących paragrafów. Tu nie wystarczy intuicja czy wiedza książkowa – niezbędne jest 
doświadczenie pozwalające zręcznie poruszać się wśród księgowych pułapek. I to jest jeden z liczny elementów, 
które wyróżniają Biuro Rachunkowe DEBET w branży – przemawiają za nami dwie dekady solidnego doświadczenia. 

Kompleksowa oferta
Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę fir-

my, poczynając od doradztwa w zakresie prawa podatkowego 
od osób prawnych oraz od osób fizycznych, podatku od towa-
rów i usług (VAT); przy sporządzaniu zeznań podatkowych, 
w postępowaniach i sporach podatkowych. Oferujemy pro-
wadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, Księgi Handlo-
wej, obsługi Płac i Kadr. Istnieje również możliwość zlecania 
nam usług w konkretnym zakresie, przygotowujemy anali-
zy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie, 
jak również dowolne zestawienia danych księgowych. Na-
szym klientom udzielamy porad w zakresie praw i obowiąz-
ków pracodawcy, jak również pomagamy w rozwiązywaniu 
spraw pracowniczych.

W samym centrum 
Lokalizacja jest jednym z tych elementów, które niezaprze-

czalnie decydują o wyborze firmy świadczącej usługi. Biu-
ro Rachunkowe DEBET mieści się w samym centrum Gliwic. 

Warto podkreślić, że dla wygody swoich klientów zapewnia 
również bezpłatną możliwość parkowania. Samochód zosta-
wić można na parkingu sąsiadującym z GCH. Istnieje również 
możliwość dowozu i odbioru dokumentów przez pracowników 
firmy. Dla dodatkowej wygody, wyceny usług można dokonać 
przez Internet, wypełniając przygotowany w tym celu formu-
larz zamieszczony na stronie www.br-debet.pl.

Nasze osiągnięcia
Nie jest sztuką opowiadać o tym, że jest się w czymś dobrym. 

To tylko słowa, które bez odpowiednich dokumentów pozosta-
ją jedynie subiektywnie podaną informacją. Biuro Rachunko-
we DEBET nie poprzestaje na własnych opiniach, gwarancję 
umiejętności sygnując bogatym wachlarzem certyfikatów, 
które znaleźć można na naszej stronie. Zachęcamy do zapo-
znania się z naszą kolekcją. Będzie ona dla Państwa rzetelnym 
źródłem wiedzy o przebytych szkoleniach i osiągnięciach.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy. Moż-
na ją znaleźć na stronie www.br-debet.pl.

Biuro Rachunkowe 
DEBET Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 47 IIIp., 44-100 Gliwice
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8-17
tel.: (32) 230 68 86, fax: (32) 231 65 85 
e-mail: debet@br-debet.pl

www.br-debet.pl

Z okazji okrągłej, 20. rocznicy powstania 
naszego biura rachunkowego specjalnie dla 

przedsiębiorców – Czytelników Gazety Miejskiej 
oferujemy rabat na nasze usługi w wysokości 
50% przez okres pierwszych dwóch miesięcy 

od momentu podpisania umowy. Aby go otrzymać 
należy odwiedzić nasze biuro z aktualnym 

wydaniem Gazety. Zapraszamy!

7,2 mln - za 
taką sumę 
miasto będzie 
chciało sprze-
dać kompleks 
„Leśny“ przy 
ul. Toszeckiej. 
To o ponad 3 
miliony taniej 
niż jeszcze parę 
miesięcy temu. 
Nic w tym dziwnego bo jak 
dotąd nie było na niego chęt-
nych, być może teraz niższa 
cena skusi prywatnego inwe-
stora. Przetarg na sprzedaż 
nieruchomości odbędzie się 
prawdopodobnie w paździer-
niku. 

Nieruchomość składa się 
z dwóch działek w obrębie 
osiedla Kopernik i ma łączną 

powierzchnię 4,81 ha. Jedna 
z działek jest zabudowana 
budynkiem hotelu oraz budyn-
kiem byłej kręgielni. 

- Po upływie ustawowego ter-
minu publikacji wykazu nie-
ruchomości przeznaczonych 
do zbycia, prawdopodobnie 
ogłoszony zostanie przetarg, 
który mógłby się odbyć w paź-
dzierniku 2012 r - informuje 
Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami. 

Budynek przy ul. Toszeckiej 
posiada 35 pokoi noclego-
wych, restaurację, kawiarnię, 
salę konferencyjną i byłą krę-
gielnię.

Do obiektu prowadzą drogi 
dojazdowe, chodniki, jest tam 
również parking o łącznej po-
wierzchni 8250 m2.

Nieruchomości o powierzch-
ni 4,81 ha znajdują się na 
obrzeżach kompleksu, w skład 

którego wchodzą otwarte ba-
seny kąpielowe oraz basen o 
wymiarach olimpijskich. Warto 
dodać, że budynki hotelowe 
oraz tereny przyległe są objęte 
ochroną konserwatorską. Ten 
fakt może niestety odstraszać 
potencjalnych nabywców, re-

mont zabytkowego obiektu 
jest zawsze dużo droższy.

To już dziewiąta próba sprze-
daży obiektu. Ostatni z przetar-
gów ogłoszony był w styczniu 
tego roku - cena wywoławcza 
wyniosła wtedy 10,7 mln.

Pierwszy przetarg na zbycie 
nieruchomości ogłoszono w 
2001 roku. Zarówno wtedy, 
jak i w latach kolejnych nie 
złożono żadnych ofert lub nie 
wpłacono wymaganego wa-
dium. (kk)


