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GT: Panie Prezesie, w ostatnich latach Spółdzielnia za-
częła realizować na naszym osiedlu instalacje fotowoltaicz-
ne – skąd pomysł na przeprowadzenie tego typu inwestycji?

MM: W obecnym świecie, w którym ze względu na ota-
czające nas sytuacje geopolityczne czy pandemiczne, ceny su-
rowców szaleją, bardzo istotnym elementem jest zabezpiecza-
nie dostaw energii z alternatywnych źródeł. Mimo, że dla więk-
szości Spółdzielni w naszym kraju ten temat jest odległy, ja po-
stanowiłem wprowadzić go w życie. Nasze wysokie budynki 
oraz dobrze utrzymane poszycia dachowe pozwoliły na montaż 
pierwszych instalacji fotowoltaicznych, które w zeszłym roku 
powstały na czterech budynkach: Chrobrego 9, Chrobrego 38, 
Piastów 24 i Tysiąclecia 47. Pomysł ten okazał się bardzo tra-
fiony, instalacje wytworzyły energię wystarczającą do zasilenia 
pracy dźwigów osobowych na danym budynku i dlatego w tym 
roku kontynuujemy realizację tych inwestycji na kolejnych sze-
ściu budynkach: Piastów 9 i 10 oraz Tysiąclecia 6, 78, 88 i 90. 
Każda z zabudowanych instalacji ma moc do 10 kW i wytwarza 
energię elektryczną z promieniowania słonecznego, produkując 
tym samym własny ekologiczny prąd i wpływając korzystnie 
na portfele naszych mieszkańców, poprzez zahamowanie dra-
stycznych podwyżek kosztów eksploatacji, mimo radykalnie 
rosnących cen usług, materiałów i energii. Dzięki inwestycjom 
w odnawialne źródła energii nasza Spółdzielnia przyczynia się 
również do ochrony przyrody, która dla nas i naszych miesz-
kańców jest tak ważna – co można dostrzec na każdym kroku 
na naszym osiedlu, które jest pełne zieleni, drzew i kwiatów.

GT: Powiedział Pan, że „dla większości Spółdzielni w na-
szym kraju ten temat jest odległy”, czy więc uważa Pan, że 
Spółdzielnię „PIAST” można nazwać prekursorem nowo-
czesnych rozwiązań w spółdzielczości mieszkaniowej?

MM: Jak najbardziej, kolejnym tego przykładem może być 
chociażby wprowadzenie przez naszą Spółdzielnię e-kartote-
ki czynszowej, dzięki której nasi lokatorzy w każdym miej-
scu na świecie mają dostęp do swoich rachunków i istotnych in-
formacji, jak rozliczenia mediów, roczne rozrachunki, czy wy-
kaz opłat miesięcznych - składników opłat dla wszystkich po-
siadanych lokali, wraz z wykresami graficznymi. Lokatorzy 
mogą również korespondować ze Spółdzielnią drogą mailową, 
co znacznie usprawnia odpowiadanie na pisma i wychodzi na-
przeciw zabieganym w dzisiejszym świecie młodym mieszkań-
com naszego osiedla. Jest to szczególnie istotne w czasie pande-
mii, gdyż nie ma konieczności osobistej wizyty w Spółdzielni.

GT: A czy w tej całej „nowoczesności” Spółdzielnia nie 
zapomina o swoich najstarszych mieszkańcach? Jak oni 
mają odnaleźć się wśród tych nowoczesnych rozwiązań?

MM: Oczywiście, że nie – Seniorzy są dla nas od zawsze bar-
dzo ważnymi mieszkańcami. Spółdzielnia stawia duży nacisk 
na to, aby i im komfortowo się tu żyło. Jeśli chodzi o kontakt 

ze Spółdzielnią, nadal wiele pism trafia do nas w formie papie-
rowej, nierzadko napisanych odręcznie przez lokatora i na każ-
de z nich odpowiadamy z należytą starannością, a nasi pracow-
nicy na miejscu pomagają rozwiązywać osobom starszym zgła-
szane przez nich problemy. Seniorzy na naszym osiedlu nie mo-
gą się też nudzić – proponujemy im różnorodne zajęcia w Spół-
dzielczym Ośrodku Kultury, współpracujemy z Radą Dzielnicy 
przy organizacji czwartkowych spotkań odbywających się w sal-
kach kościoła na Górnym Osiedlu. Na osiedlu wybudowaliśmy 
wiele miejsc, w których Seniorzy mogą spędzić czas wolny, jak 
Skwer Seniora w rejonie budynku Chrobrego 13, czy pięknie zre-
witalizowany teren wokół małego stawu przy ulicy Chrobrego, 
który udało się zrealizować dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. 
Obecnie czekamy też na budowę ogromnego obiektu, jakim bę-
dzie tężnia solankowa w samym środku naszego osiedla, a której 
realizację również udało się przegłosować w Budżecie Obywa-
telskim – niewątpliwie będzie to miejsce bardzo chętnie odwie-
dzane przez całe rodziny, ale w szczególności właśnie przez Se-
niorów. Przebywanie w mikroklimacie tężni solankowej przyno-
si ogromne korzyści zdrowotne i relaksacyjne.

GT: A co z najmłodszymi mieszkańcami naszego osiedla?
MM: Do tego, że dzieci na osiedlu Tysiąclecia mają co ro-

bić, chyba już nikogo nie muszę przekonywać (śmiech) – nasze 
osiedle słynie z ogromnej liczby nowoczesnych placów zabaw, 
niezmiennie bardzo chętnie odwiedzanych przez naszych naj-
młodszych mieszkańców, którzy zawsze z niecierpliwością wy-
czekują na ich otwarcie po zimie, po której Spółdzielnia prze-
prowadza niezbędne prace konserwacyjne, które wpływają nie 
tylko na estetykę, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo 
dzieci korzystających z urządzeń. Jednym z chętniej odwiedza-
nych miejsc latem jest od zeszłego roku również wodny plac za-
baw, który dzięki staraniom Spółdzielni udało się wybudować 
z Budżetu Obywatelskiego w rejonie budynku Chrobrego 17.

GT: Chyba można pozazdrościć mieszkańcom osiedla 
Tysiąclecia miejsca, w którym żyją?

MM: Myślę, że tak. Świadczą o tym między innymi ceny 
mieszkań na naszym osiedlu, które dzięki otaczającej infra-
strukturze są zdecydowanie wyższe, niż w sąsiednich dziel-
nicach. Aby więc pomóc mieszkańcom w kupnie mieszkań, 
Spółdzielnia stworzyła Dział Pośrednictwa Mieszkaniowe-
go, który nieustannie się rozwija i wynajduje najatrakcyjniej-
sze oferty, tym samym pomagając zamieszkać na naszym 
pięknym osiedlu, a naszym dotychczasowym mieszkańcom 
– przeprowadzić formalności przy sprzedaży mieszkania.

GT: Bardzo dziękuję za sympatyczną rozmowę i poświę-
cony czas. Życzę dalszych sukcesów w zarządzaniu naszym 
osiedlem i nieustającej pasji do jego unowocześniania.

MM: Ja również dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich 
naszych mieszkańców do korzystania z uroków naszego osiedla.

O nowoczesnych rozwiązaniach 
w spółdzielczości mieszkaniowej, 
czyli rozmowa z Prezesem SM „PIAST” 
Michałem Marcinkowskim
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Mimo licznych zawirowań na rynku budowlanym spowo-
dowanych sytuacją ogólnoświatową, Spółdzielnia stara się 
w miarę możliwości, uwzględniając obowiązujące obostrze-
nia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo lokatorów, prowa-
dzić remonty mające na celu utrzymanie zasobów mieszka-
niowych w odpowiednim stanie technicznym oraz dostoso-
wywanie ich do aktualnie obowiązujących przepisów.

Należy jednak podkreślić, iż spotykamy się z licznymi 
trudnościami wykonania poszczególnych robót, od braków 
kadrowych, przez spore problemy w dostawach materiałów 
budowlanych, po problemy z dostaniem się do niektórych 
miejsc wykonania prac, a także z bardzo dużym wzrostem 
cen materiałów i usług.

Spółdzielnia dokłada wszelkich starań, aby roboty prze-
biegały terminowo, jednak w obecnej sytuacji należy liczyć 
się z ewentualnością, iż niektóre z nich, niezależnie od sta-
rań Spółdzielni, nie będą mogły być zrealizowane w pełnym 
zakresie.

Do najistotniejszych realizacji ujętych w planie remontów 
na 2022 rok należą:

Termomodernizacja budynków:

  Piastów 9 – ocieplenie ścian szczytowych obu segmentów,
  Tysiąclecia 47 – ocieplenie ścian szczytowych i przyzie-

mia segmentu piwnicznego wraz z zadaszeniem ostatniej 
kondygnacji i montażem przegród balkonowych na XIII 
piętrze,

  Chrobrego 37 – ocieplenie ścian szczytowych i przyziemia 
segmentu garażowego.

Remont elewacji budynków:

  Chrobrego 31 – remont elewacji z naprawą tynków, re-
montem wylewek, wymianą przegród balkonowych i za-
daszeniem ostatniej kondygnacji – strona zachodnia seg-
mentu garażowego,

  Chrobrego 32 – malowanie elewacji z naprawą tynków, re-
montem wylewek balkonowych oraz wymianą przegród 
balkonowych – segment piwniczny i garażowy strona za-
chodnia, wraz z zadaszeniem ostatniej kondygnacji seg-
mentu piwnicznego,

  Armii Krajowej 300, 308 – remont częściowy elewacji bu-
dynków,

  Ułańska 12 – naprawa tynku elewacji zewnętrznej, wy-
miana balustrady, naprawa schodów i tarasu od strony po-
łudniowej oraz naprawa tynków i malowanie klatek scho-
dowych od strony zachodniej,

  Tysiąclecia 1, 92 – miejscowe skucie i naprawa odspojo-
nych tynków metodą alpinistyczną na elewacji segmentów 
garażowych.

Przebudowa ścian osłonowych ciągu komunikacyjnego:

   budynek przy ul. Chrobrego 43.

Plan remontów i inwestycji na 2022 rok

Ocieplenie północnej ściany szczytowej budynku Chro-
brego 37

Remont elewacji budynku Chrobrego 31 – segment ga-
rażowy strona zachodnia
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Roboty murarsko-malarskie:

  Piastów 5 – remont korytarzy lokatorskich, klatek awa-
ryjnych – naprawa tynków i malowanie w segmencie piw-
nicznym i garażowym,

  Piastów 26 – remont korytarzy lokatorskich, klatek awaryjnych 
– naprawa tynków i malowanie w segmencie garażowym,

  Chrobrego 13 – remont korytarzy lokatorskich i klatek 
awaryjnych – naprawa tynków i malowanie w segmencie 
garażowym,

  Piastów 3, 5, 9, 10, 16, 18, 22, 24, Tysiąclecia 6, 19, 21, 
Chrobrego 13, 37, 43 – wymiana blaszanej ściany po-
mieszczenia gospodarczego na murowaną wraz z monta-
żem drzwi i robotami towarzyszącymi,

  Tysiąclecia 90 – remont przedsionka wyjścia na dach z ma-
lowaniem i przygotowaniem podłoża oraz naprawą tynków,

  Chrobrego 9, 37, 43, Ułańska 7, 11, 16 – naprawa stopnic 
schodowych,

  Ułańska 7, 9 – remont głównej komory zsypowej.

Remont dachów w budynkach:

  Piastów 5 – remont dachu wraz z korytem deszczowym, 
remontem kominów – segment garażowy,

  Piastów 9 – remont pokrycia dachowego nad holem wej-
ścia do budynku po stronie zachodniej,

  Piastów 16 – remont wylewki balkonowej przejścia na 
dach między segmentami po stronie wschodniej,

  Piastów 22 – remont wylewki balkonowej przejścia na 
dach między segmentami po stronie zachodniej, miejsco-
wa wymiana lub naprawa obróbek blacharskich ogniomu-
rów obu segmentów,

  Piastów 26 – naprawa lub miejscowa wymiana obróbek 
blacharskich ogniomurów wraz z pomalowaniem farbą an-
tykorozyjną na obu segmentach,

  Zawiszy Czarnego 4 – remont pokrycia dachowego nad 
maszynownią, remont podłoża tarasu z pokryciem papą 
termozgrzewalną,

  Garaże Karliki – remont pokrycia dachowego na trzech 
garażach,

  Tysiąclecia 90 – miejscowa naprawa pokrycia dachowego 
w segmencie garażowym,

  Tysiąclecia 92 – remont pokrycia dachu w segmencie piw-
nicznym, remont koryta dachowego oraz naprawa i poma-
lowanie obróbek blacharskich, remont pokrycia dachowe-
go maszynowni,

  Chrobrego 37 – remont pokrycia dachu w segmencie gara-
żowym, naprawa koryta deszczowego wraz z wyłożeniem 
go papą termozgrzewalną, wymiana skorodowanych obró-
bek blacharskich na ogniomurach,

  Ułańska 9 – naprawa płyt dachowych.

Wymiana drzwi:

  Tysiąclecia 92, Chrobrego 13, Chrobrego 37, Ułańska 5 – 
wymiana drzwi wyjścia z korytarzy lokatorskich na klat-
kę awaryjną na drzwi aluminiowe dymoszczelne,

Plan remontów i inwestycji na 2022 rok

Przebudowa ścian osłonowych głównego ciągu komunikacyjnego budynku Chrobrego 43
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  Tysiąclecia 1, 78, 88, Ułańska 7 i 9, Chrobrego 32, 37 
– wymiana drzwi wejściowych do budynku, 

  Tysiąclecia 47 – wymiana drzwi wyjścia awaryjnego 
w segmencie piwnicznym budynku.

Remonty instalacji elektrycznych:

  Piastów 5 – wymiana wewnętrznej linii zasilającej miesz-
kania, wykonanie instalacji oświetleniowej korytarzy lo-
katorskich i klatki awaryjnej – segment piwniczny,

  Piastów 26 – wykonanie instalacji oświetleniowej kory-
tarzy lokatorskich i klatki awaryjnej, zsypów i suszarni 
(bez opraw) oraz zasilania mieszkań, przeniesienie liczni-
ków do przedsionków, poprowadzenie przewodu PE i jego 
uziemienie – segment garażowy i piwniczny,

  Tysiąclecia 78 – wykonanie nowej instalacji zasilającej mieszka-
nia wraz z oświetleniem korytarzy lokatorskich, wraz wymianą 
paneli domofonowych, w jednym segmencie podczas wykony-
wania kompleksowego remontu korytarzy lokatorskich,

  Chrobrego 13 – wykonanie nowej instalacji zasilającej mieszka-
nia wraz z oświetleniem korytarzy lokatorskich, wraz wymianą 
paneli domofonowych, w segmencie garażowym podczas wy-
konywania kompleksowego remontu korytarzy lokatorskich,

  Piastów 9, 18, Tysiąclecia 21, Chrobrego 32, Ułańska 16 – 
wymiana paneli domofonowych,

  Tysiąclecia 15, 92 – remont rozdzielni głównych,
  Zawiszy Czarnego 10 – wymiana opraw oświetleniowych 

na oprawy LED,
  Armii Krajowej 281-205 – naprawa i pomalowanie ze-

wnętrznych skrzynek elektrycznych,
  Armii Krajowej 306, 308, 310 – wymiana instalacji azart.

Remont dźwigów:

  Piastów 22 – remont dwóch dźwigów w zakresie: wymia-
na sterowania, kaset dyspozycji, piętrowskazywaczy, od-
nowienie kabiny, montaż łączności GSM, wykonanie wen-
tylacji kabiny i maszynowni.

  Tysiąclecia 1 – remont trzech dźwigów w zakresie: od-
nowienie kabiny, wymiana kaset wezwań, montaż pię-
trowskazywaczy, wymiana drzwi kabinowych, odnowie-
nie drzwi szybowych, montaż łączności GSM, wentylacja 
szybu i maszynowni, montaż kamer w kabinie,

  Chrobrego 13 – remont dźwigu w zakresie: wymiana ste-
rowania i wciągarki, wymiana drzwi kabinowych, wymia-
na kaset dyspozycji, montaż łączności GSM, remont kabi-
ny, wymiana ogranicznika, lin nośnych,

  Piastów 5, Tysiąclecia 19, 88, 92, Piastów 5 Zawiszy Czar-
nego 9, Ułańska 9 – wymiana ogranicznika prędkości wraz 
z liną,

  Piastów 9 – wymiana lin nośnych i koła ciernego w jed-
nym dźwigu, montaż łączności GSM w dwóch dźwigach,

  Zawiszy Czarnego 2 – montaż łączności GSM w trzech 
kabinach.

Remont instalacji wod.-kan.:

  Piastów 22, Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 88, Ułańska 7 – wymia-
na pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w 1/2 budynku,

  Piastów 9, Tysiąclecia 15, 19 – wymiana kurków ga-
zowych stożkowych podpionowych na zawory kulowe 

oraz likwidacja odwadniaczy podpionowych w segmen-
cie garażowym.

Roboty remontowe terenów w rejonie budynków:

  Piastów 3, 18, 24, Tysiąclecia 9, 15, 19, 21, Zawiszy Czar-
nego 10, Tysiąclecia 88, 92, Chrobrego 2, 13, 32, 38, 29, 
Ułańska 11 – miejscowa naprawa nawierzchni drogowej,

  Piastów 10 – utwardzenie miejsca na odpady segregowa-
ne, wykonanie wygrodzenia z zadaszeniem na odpady ko-
munalne,

  Chrobrego 38 – likwidacja zieleńca na południowym 
szczycie budynku – utwardzenie nawierzchni z kostki,

  Zawiszy Czarnego 2, 4 – miejscowa naprawa murów osło-
nowych ścian zewnętrznych parkingo-garaży,

  Armii Krajowej 304, 308 – remont schodów terenowych,
  Garaże Karliki – odwodnienie terenu, wykonanie kanali-

zacji deszczowej, utwardzenie nawierzchni drogi kostką 
betonową – etap V,

  Tysiąclecia 84a – miejscowa naprawa nawierzchni dróg 
i parkingów, naprawa betonowych przęseł ogrodzenio-
wych, naprawa ogrodzenia z siatki.

Miejscowe naprawy w mieszkaniach: 

tynków, wylewek i balustrad balkonowych, rur odpływo-
wych, przyjęte do planu remontów, pod warunkiem zgody na 
udostępnienie mieszkania przez lokatora.

Inwestycje: 
wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW 

na dachach budynków: Tysiąclecia 90, Tysiąclecia 88, Ty-
siąclecia 6, Piastów 9, Piastów 10, Tysiąclecia 78.

Zakończony remont elewacji budynku Chrobrego 32 
– segment garażowy strona zachodnia





W poniższym wywiadzie nie znajdą państwo wszystkich 
szczegółów dotyczących zespołu, bowiem nie sposób ująć 
w jednym artykule całego dorobku „Tysiąclatek”. Warto jed-
nak zapoznać się z rozmową z panią dyrektor, gdyż zdradzi-
ła nam wiele ciekawostek i informacji dotyczących powsta-
nia i funkcjonowania zespołu, o których z pewnością mało 
kto słyszał.

Z Panią Barbarą spotykamy się w przytulnym gabinecie 
gospodarza, pośród pamiątek i dyplomów, którymi udeko-
rowane są ściany. Jest późne popołudnie, lecz dla persone-
lu nie jest to spokojny czas. W MDK na Osiedlu Tysiąclecia 
trwają zajęcia dla dzieci i młodzieży a równocześnie inten-
sywne działania pracowników, wolontariuszy  na rzecz po-
mocy dla ukraińskich dzieci w czternastym dniu agresji Ro-
sji na Ukrainę. Koordynacją tego przedsięwzięcia zajmuje 
się między innymi nasza rozmówczyni.

Głos Tysiąclecia: Dzień dobry, dziękuję, że znalazła pa-
ni w swoim napiętym grafiku czas i zgodziła się porozma-
wiać z czytelnikami „Głosu Tysiąclecia”. Jest pani osobą 
bardzo znaną i niezwykle zasłużoną, nie tylko dla lokalnej 
społeczności. Udzielała pani szeregu wywiadów, uczestni-
czyła w wielu spotkaniach, odebrała mnóstwo dyplomów, 
nagród i wyróżnień. O tych i innych osiągnięciach porozma-
wiamy, jeśli pani pozwoli, w dalszej części wywiadu, a te-
raz zapytam: Kiedy dokładnie powstał zespół „Tysiąclat-
ki” i jakie były jego początki?

Barbara Bańska: Początek zespołu  to rok szk. 1970/71, 
kiedy to uczniowie klasy 1a Szkoły Podstawowej nr 66 na 
Osiedlu Tysiąclecia  pod moim kierunkiem stworzyli zu-
chową drużynę artystyczną ZHP „Violinki”. Dzieci chętnie 
śpiewały i tańczyły na imprezach oraz uroczystościach ró-
wieśników i dorosłych mieszkańców osiedla. W roku szk. 
1972/73 do drużyny dołączyli inni uczniowie i powstał ze-

spół, który przyjął nazwę naszego osiedla  „Tysiąclatki”. Od 
tamtej pory funkcjonuje nieprzerwanie tańcem i śpiewem, 
godnie reprezentując nasz śląski region i Polskę.

GT: Pani dyrektor, a co było asumptem do powstania 
zespołu? Jak zrodził się pomysł?

BB: Jako nauczyciel pragnęłam przekazać dzieciom moją 
wiedzę artystyczną. Jak to mówiono, „dobrze się zapowia-
dałam”. Na scenie byłam od najmłodszych lat, jak pamię-
tam recytowałam na scenach. Z okazji różnych uroczysto-
ści w szkole podstawowej, stojąc z kokardami we włosach na 
podwyższeniu, wygłaszałam z pamięci pięciostronicowe lub 
bardziej obszerne referaty. Takie były czasy. Jako uczenni-
ca Liceum Pedagogicznego występowałam w Zespole Pieśni 
i Tańca „Zagłębie” w Dąbrowie Górniczej. W skład zespo-
łu wchodzili także uczniowie Technikum Górniczego tzw. 
„Sztygarki”. Zespół ten koncertował w całej Polsce, prezen-
tując polski folklor. Ponieważ grałam na akordeonie, otrzy-
mywałam często różne dziwne role np. żołnierki z akorde-
onem w suicie lubelskiej. Chcę powiedzieć, że moja działal-
ność artystyczna, pedagogiczna, społeczna i kulturalna oraz 
ciągłe „parcie do przodu” spowodowały narodzenie się po-
mysłu  zorganizowania dziecięcego zespołu taneczno-wo-
kalnego.

GT: Na jakie problemy natrafił zespół pod pani kie-
rownictwem na początku swojej działalności?

BB: Początki zespołu „Tysiąclatki” nie należały do naj-
łatwiejszych. Nie miał on swojej siedziby i próby odby-
wały się w najróżniejszych miejscach: w szkołach, ma-
łych klubach, a stroje gromadzono w magazynach i piw-
nicach. Występy w harcerskich mundurkach i tenisów-
kach pomalowanych kredą i pastą do zębów dawały nam 
„elegancję”, którą to właśnie ku zdziwieniu wszystkich za-
prezentowaliśmy w czasie występu na Węgrzech. 

„Tysiąclatki”, czyli taniec i śpiew
na arenie międzynarodowej
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Rozmowa z panią Barbarą Bańską – założycielką oraz kierowniczką Zespołu Pieśni i Tańca „Tysiąclatki”, 
instruktorką harcerską w stopniu harcmistrza, społecznym prezesem fundacji „Barbórka” 

i równocześnie wicedyrektorką Młodzieżowego Domu Kultury w ZSiP nr 2 na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach





Po dziś dzień metody harcerskie 
królują w zespole, są niejedno-

krotnie piękne i warte naśladowa-
nia. Trzeba dodać, że te trudne czasy 
wpłynęły mobilizująco na ambicje ar-
tystyczne członków zespołu, a nasze 
osiągnięcia zostały docenione przez 
władze miasta Katowice.

Kłopoty lokalowe skończyły się, 
gdy w 2007 roku odbyło się honoro-
we przecięcie wstęgi przez Prezyden-
ta Miasta Katowice – Piotra Uszoka 
na otwarciu II obiektu Młodzieżowe-
go Domu Kultury na Osiedlu Tysiąc-
lecia. Od tego dnia zespół ma swoją 
stałą, funkcjonalną siedzibę. To nowo-
czesne, jasne sale baletowe i muzycz-
ne oraz Izba Tradycji i magazyny stro-
jów ludowych, które otaczamy szcze-
gólną troską.

GT: Co sprawia lub sprawiło pani największą satys-
fakcję, biorąc pod uwagę 56 lat nieprzerwanej pracy pe-
dagogicznej na pełny etat oraz trudną pracę z dziećmi 
i młodzieżą? Do tego trzeba jeszcze dodać pracę społecz-
ną i kulturalną i oczywiście artystyczną.

BB: Największą satysfakcję mam wtedy, kiedy prowa-
dzę zajęcia z dziećmi, a one chcą mnie słuchać i kiedy mam 
świadomość, że ich czegoś nauczyłam. Próbuję ciągle cze-
goś nowego. Nie skończyłam jeszcze swojej pracy pedago-
gicznej, bo wciąż mam w głowie nowe pomysły. Kiedy je-
stem z młodzieżą, rosną mi skrzydła i chcę ciągle być i pra-
cować z nią. Jestem dumna ze wszystkich koncertów moich 
podopiecznych, bez względu na rangę wydarzenia, oni za-
wsze dają z siebie wszystko. Ich postawa buduje i stanowi 
najlepszą zapłatę. Niech zobrazuje to przykład: po zdobyciu 
festiwalowej nagrody, gdy polska flaga unosi się, wszyscy 
wstają, a „Tysiąclatki” radośnie i dumnie odśpiewują nasz 
hymn narodowy. Śpiewają go w całości, wszystkie zwrotki, 
podczas gdy niektórzy z uczestników z innych krajów, zda-
wało się, nie znają ani jednej. To była najpiękniejsza lekcja 

patriotyzmu, pokazanie swojej narodowości, przywiązania 
do kultury, utożsamiania się z małą ojczyzną – Katowicami 
i dużą ojczyzną – Polską.

GT: Jaka liczba dzieci i młodzieży przewinęła się 
przez zespół na przestrzeni prawie 50 lat istnienia?

BB: Trudno to obliczyć. W nazwie „Tysiąclatki” kryją się 
tysiące dzieci i młodzieży, które były, uczyły się tańca i śpie-
wu, awansowały i występowały w zespole. W każdym roku 
ćwiczy w zespole od 90 do 140 uczestników w grupach re-
prezentacyjnych. Tysiąc na pewno już jest, ale będzie wię-
cej. Pandemia wyprowadziła nas trochę z rytmu. Wiele dzie-
ci nie chodziło cyklicznie na zajęcia, chorowało. Ubolewam 
nad tym. Życie dyktuje różne przeszkody, ale ważne, że ze-
spół ma ciągłość pokoleniową. Dzisiaj występują w nim za-
równo 5-latki, jak i najstarsi „oldboje”, często dzieci i wnuki 
dawnych członków zespołu. Stanowimy więc wielką, czte-
ropokoleniową rodzinę. Kolejnym łączącym nas ogniwem 
jest powstały w 2002 roku Zespół Kameralny „Santarello”, 
w którym mogą śpiewać wszyscy chętni absolwenci.

GT: Kto zajmuje się pracą z dziećmi i czuwa nad ich 
rozwojem?

BB: Zespół funkcjonuje nieprzerwanie od prawie pół 
wieku, angażując w swe szeregi niezwykle utalentowane 
osoby. Są nimi wspaniali nauczyciele tańca ludowego, eu-
ropejskiego i nowoczesnego, choreografowie i muzycy, któ-
rzy przez kolejne lata, z ogromnym zaangażowaniem, uczą 
podstaw tańca i śpiewu. Wpoili w serca dzieci i młodzie-
ży miłość oraz przywiązanie do tradycji regionalnej. Zespół 
od 49 lat promuje i reprezentuje miasto Katowice oraz Śląsk 
w kraju i zagranicą. Ma na swoim koncie liczne nagrody 
i wyróżnienia, systematycznie odnosi niewątpliwe sukcesy.

GT: Proszę wymienić przynajmniej część z nich, bę-
dących z pewnością dumą zarówno młodych artystów, 
jak i pani – jego założycielki.

BB: Początek działalności zespołu to czasy sprzed kilkudzie-
sięciu laty. Pierwszym wydarzeniem, o którym pisano w tym 
czasie był koncert w Miszkolcu na Węgrzech w 1975 roku. 
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W kolejnych latach działalności organizowaliśmy liczne kon-
certy i występy w szkołach, na festynach miejskich w kraju 
i za granicą. Lista wyróżnień i nagród dla zespołu jest pokaź-
na, co dokumentują pamiątki, dyplomy, albumy, puchary i na-
grody zgromadzone w Izbie Tradycji oraz zdjęcia stałej wy-
stawy fotograficznej.

„Tysiąclatki” promowały miasto Katowice i Polskę pre-
zentując folklor na międzynarodowych festiwalach. Trzy-
krotnie w mieście Mobile w stanie Alabama w USA: w 1992, 
1997 i 2003 r. W 1991 r. zespół gościł na prywatnej audien-
cji u papieża Jana Pawła II w Watykanie. Kolejno podbijał 
serca widzów swymi żywiołowymi, w pięknych ludowych 
strojach występami w Bułgarii, na Węgrzech, w Macedonii, 
w Hiszpanii. Były również prezentacje w Austrii, Francji 
i Ukrainie. Na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycz-
nym „Święto Czasu” w Czechach i we Włoszech w 2012 r. 
zespół otrzymał tytuł Laureata. Podobnie było na między-
narodowym festiwalu w Bułgarii, gdzie Z. P. i T. „Tysiąclat-
ki” zdobył II i III miejsce wśród kilkudziesięciu zespołów 
z całego świata, oczywiście jako reprezentacja miasta Ka-
towice. W 2015 r. w Stambule w Turcji oraz w Bukareszcie 
otrzymaliśmy nagrodę i wyróżnienie, a w 2016 r. gościliśmy 
na Węgrzech, w 2017 r. w Barcelonie, a w 2018 r. na Między-
narodowym Festiwalu Folklorystycznym w Ohrid w Mace-
donii. Zespół przeplata w pieśni, tańcu przy akompaniamen-
cie kapeli ludowej folklor południowej Polski z nowoczesną 
Europą, włączając do swego repertuaru jeden taniec z każ-
dego kraju, w którym gościł.

Przedmiotem dumy zespołu jest przepiękna kolekcja re-
gionalnych strojów, starannie wykonywana oraz pielęgno-
wana i gromadzona przez całe lata. Można je podziwiać 
również w Izbie Tradycji MDK. Znalazły tam swoje miej-
sce również ciekawe zdjęcia i pamiątki z wyjazdów zespo-
łu, a także prace magisterskie, których tematem są właśnie 
„Tysiąclatki”.

GT: Komu należałoby podziękować za patronat 
i sponsoring?

BB: Jesteśmy placówką oświatową, której działalność fi-
nansuje Miasto Katowice, z dużą życzliwością naszego Pre-
zydenta Marcina Krupy. Sponsorem, na którego zawsze mo-
żemy liczyć jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast, w tym Za-
rząd i Rada Nadzorcza. To nasz wierny ofiarodawca, prawdzi-
wy przyjaciel. Ogromną sympatią darzy nas prezes spółdziel-
ni Michał Marcinkowski, niegdyś członek zespołu. Nie sposób 
pominąć fundację „Barbórka” na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Artystycznie Uzdolnionej, która patronuje zespołowi, pomaga 
i wspiera nas finansowo oraz organizacyjnie. Od 27 lat Zarząd 
społecznych wolontariuszy kieruje fundacją, którą zainicjowa-
ła Polonia amerykańska i pierwszy właściciel telewizji kablo-
wej „Ryntronik” na Śląsku. Pomoc sponsorów jest ogromną 
sprawą dla działalności zespołu „Tysiąclatki”. Dzięki darczyń-
com możemy realizować różne akcje, wyjazdy, pomoce, zdo-
bywać fundusze, a one są naprawdę potrzebne, m.in. na stroje 
czy wyjazdy festiwalowe. Nie sposób pominąć wsparcie, jakie-
go udzielają nam Rada Rodziców MDK, proboszczowie Para-
fii, a szczególnie Pani Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 2 
– Beata Kalinowska, która okazuje nam dużą życzliwość i co-
dzienną pomoc. Tą drogą wszystkim patronom i sponsorom 
w imieniu całego zespołu „Tysiąclatki” – DZIĘKUJEMY. 

Zapraszam dzieci i młodzież na zajęcia do naszego MDK 
przy ulicy Tysiąclecia 5 (obecnie oznaczonego świetlnym 
napisem), a szczególnie zapraszamy do naszej rozśpiewanej 
i roztańczonej rodziny Zespołu Pieśni i Tańca „Tysiąclatki”.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy wszystkim 
naszym Przyjaciołom  życzymy zdrowych, radosnych świąt 
w rodzinnym gronie.

GT: Dziękuję za rozmowę, mam nadzieję że znowu się 
spotkamy w równie miłej atmosferze. Jestem wdzięczny za 
poświęcony mi czas i szczerość wypowiedzi, czytelnicy na 
pewno to docenią. Życzę dalszej satysfakcjonującej pracy i re-
alizacji wszystkich zamierzeń.

„Tysiąclatki”, czyli taniec i śpiew
na arenie międzynarodowej
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Nie pora tu na szczegóły, na te nie starczyłoby miejsca 
w kilku numerach niniejszego biuletynu. Zgodnie z zało-
żeniami pomysłodawców większość podatników miała pra-
wo liczyć na to, że zmiany korzystnie wpłyną na ich pensje. 
Pracownicy, emeryci, zleceniobiorcy. Ale - jak to w Polsce 
bywa – program ładem się nie okazał. Raczej galimatiasem, 
który jeszcze przed wprowadzeniem w życie trzeba było ko-
rygować w drodze szybkiej nowelizacji liczącej prawie 300 
stron ustawy. Bo u nas wszystko robi się szybko i na wczo-
raj. Wprowadzono potężną ustawę, zmieniającą kilkadzie-
siąt innych, bez objaśnień do wprowadzanych przepisów. A 
zaraz na początku stycznia, gdy okazało się, że pierwsze 
wypłaty nauczycieli i mundurowych nie są wyższe, a sporo 
niższe niż w 2021 r. rozpętała się awantura, która przyniosła 
nam wszystkim wprowadzoną w życie w piątek 7 stycznia, 
a obowiązującą od soboty 8 stycznia kolejną porcję zmian 
i udoskonaleń Polskiego Ładu, zwaną potocznie rozporzą-
dzeniem z 7 stycznia 2022 r. Miało ono „ugasić pożar” i dać 
sygnał, że nie będziemy zarabiać mniej niż do tej pory. W 
świat poszły komunikaty, że to księgowe zabrały pracowni-
kom po 400 zł, a teraz rząd nakazuje im je zwrócić. Nieby-
wałą karierę zrobił w styczniu dokument PIT-2. Nagle oka-
zało się, że można go złożyć pracodawcy w trakcie roku po-
datkowego, co jeszcze niedawno nie było możliwe, choć tak 
naprawdę żaden przepis tego nie zmienił. Przez parlament w 
lutym przetoczyła się kolejna fala poprawek do ustawy. We-
szły w życie 10 marca. I wydaje się, że to nie koniec, bo Mi-
nisterstwo Finansów zapowiada, że «bardzo intensywnie» 
pracuje nad kolejnym pakietem zmian do podatkowego Pol-
skiego Ładu.

Teraz kilka informacji o tym, co już działa:
Podniesiona została kwota wolna od podatku do 

30.000 zł rocznie, dla wszystkich podatników, niezależnie 
od wysokości dochodów. Z niej wynika kwota 425 zł, bo 
(30.000 × 17%) : 12 = 425 zł. To znacząca i korzystna różnica.

Podniesiony został próg dochodowy z 85.528 zł do 
120.000 zł, powyżej którego stawka podatku wynosi 32%.

Usunięto odliczenie od podatku części składki zdrowot-
nej. W uproszczeniu – składka zdrowotna wynosi 9%, a do 
końca 2021 r. 7,75% można było odliczyć od zaliczki na po-
datek. Teraz już niestety nie, co sprawia, że zaliczka na po-
datek może być wyższa, zwłaszcza u osób pracujących w kil-
ku miejscach.

Oświadczenie PIT-2 można złożyć w trakcie roku podat-
kowego. Trzeba pamiętać, że można je złożyć tylko w jed-
nym miejscu pracy. Natomiast emeryci i renciści ulgę podat-
kową mają zastosowaną „z urzędu” przez ZUS, więc jeśli do-
datkowo pracują, to nie mogą składać u pracodawcy oświad-
czenia PIT-2 (wynika to również z jego treści). I praktyczna 
uwaga – osoby pracujące w kilku miejscach powinny go zło-
żyć tam, gdzie zarabiają najwięcej.

Ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcz-
nie od 5.701 zł do 11.141 zł, która ma zrekompensować brak 
możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Ulgę 
dla klasy średniej można rozliczać dwojako: na bieżąco za 
każdy miesiąc lub po zakończeniu roku. Warto z niej zrezy-
gnować wiedząc, że nie zmieścimy się w rocznych widełkach 
uprawniających do ulgi. Trzeba też uważać, bo nagroda, pre-
mia, a z drugiej strony długotrwałe zwolnienie lekarskie lub 
utrata pracy mogą być przyczyną utraty prawa do ulgi.

Trzy ulgi podatkowe w swej konstrukcji podobne do ulgi 
dla osób do 26. roku życia, czyli:
  ulga dla powracających z zagranicy,
  ulga dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny,
  ulga dla rodziców wychowujących co najmniej czwórkę 

dzieci.
A teraz o tym co nie jest pewne, bo:
Na dzień dzisiejszy zapisy rozporządzenia z 7 stycznia 

2022 r. – przeniesione do ustawy o PIT – przesuwają jedy-
nie termin poboru zaliczek dla wynagrodzeń do wysokości 
12.800 zł, natomiast przepisy ustawy, na podstawie której 
oblicza się zaliczki obowiązują bez zmian. Ideą rozporzą-
dzenia nie było zmniejszenie zaliczki, a przesunięcie termi-
nu jej płatności w taki sposób, by podatnik nie odczuł, że za-
rabia mniej. Oznaczać będzie dla dużej części podatników 
dopłatę podatku w rozliczeniu rocznym, o czym publicznie 
się nie mówi. Niepobrane zaliczki są odkładane „w pamię-
ci” systemów kadrowo-płacowych i ta skumulowana kwo-
ta na koniec roku musi zostać rozliczona. Może się to oka-
zać bombą z opóźnionym zapłonem. Choć z drugiej strony… 
w telewizji powiedzieli, że podatnik na koniec 2022 r. bę-
dzie miał do wyboru dwa sposoby rozliczenia i wybierze so-
bie ten, który będzie dla niego korzystniejszy. Zobaczymy.

Nie wiadomo, jak będzie wyglądać wspólne rozliczenie 
małżonków, zwłaszcza biorąc pod uwagę limity ulgi dla kla-
sy średniej.

Jak wynika z zapowiedzi rządowych, ulga dla klasy śred-
niej może w przyszłości objąć również emerytów, rencistów 
oraz zleceniobiorców.

Jak będzie naprawdę – okaże się za rok, w rozliczeniu 
rocznym. Pocieszajmy się, że dzisiaj nawet najbardziej tęgie 
głowy nie są w stanie tego przewidzieć. Jesteśmy krajem, 
w którym w 2021 r. uchwalono prawie 21 tys. stron nowych 
przepisów prawnych, a jako symbol nadmiernego pośpiechu 
w tworzeniu prawa i wynikających z tego problemów jest 
wskazywany właśnie Polski Ład.

Polski Ład?
Rok 2022 przyniósł nam jeden ze sztandarowych, szeroko propagowanych programów naszego rządu – ustawę zna-

ną jako tzw. Polski Ład. Polski Ład to szereg zmian podatkowych, które mniej lub bardziej przełożą się na wynagro-
dzenia wielu Polaków. O ile dokładnie?
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Zgodnie z przepisami spadkobierca, który nie 
złoży w terminie 6 miesięcy od momentu, kiedy po-
wziął wiedzę o tytule swojego powołania do spad-
ku (zwykle chwila śmierci spadkodawcy), oświad-
czenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie bę-
dzie ponosił nieograniczonej odpowiedzialności 
za długi wchodzące w jego skład. W aktualnym 
stanie prawnym niezłożenie przez spadkobiercę 
oświadczenia oznacza przyjęcie spadku, ale z do-
brodziejstwem inwentarza, zatem ewentualna od-
powiedzialność za długi spadkowe nie będzie mo-
gła być wyższa niż wartość odziedziczonego mająt-
ku, zaś odpowiedzialność za długi będzie ograni-
czona tylko do tzw. stanu czynnego spadku, tj. do 
wartości aktywów spadku. 

Przepisy przewidują także instytucję prywatnego wy-
kazu inwentarza. Wykaz ten służy ustaleniu stanu mająt-
ku spadkowego (aktywa i pasywa) bez narażania spadko-
bierców na nadmierne koszty, zatem spadkobierca, któ-
ry przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, będzie 
mógł złożyć w sądzie albo przed notariuszem sporzą-
dzony we własnym zakresie wykaz inwentarza. W wy-
kazie inwentarza konieczne jest uwzględnienie wszyst-
kich przedmiotów należących do spadku oraz przedmio-
tów zapisów windykacyjnych, z podaniem ich warto-
ści według stanu i cen z chwili otwarcia spadku (chwi-
la śmierci spadkodawcy). Dodatkowo, uwzględnić nale-
ży długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwi-
li otwarcia spadku. Jeśli po złożeniu wykazu inwenta-
rza, pojawią się inne przedmioty należące do spadku, po-
minięte w wykazie inwentarza, podmiot składający wy-
kaz będzie zobowiązany do jego uzupełnienia. Prywat-
ny wykaz inwentarza powinien być sporządzony na spe-
cjalnym formularzu przygotowanym przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Wzór ten można otrzymać w siedzibie 
sądu oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawie-
dliwości. Wykaz inwentarza będzie mógł być złożony 
u notariusza, w sądzie spadku lub w sądzie rejonowym, 
w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania 
składającego wykaz.

Pierwszym krokiem do załatwienia spraw spadko-
wych jest uzyskanie potwierdzenia okoliczności, że jest 
się spadkobiercą. Do celu prowadzą dwie drogi: zło-
żenie wniosku do sądu o stwierdzenie nabycia spad-
ku, wizyta u notariusza dla uzyskania potwierdze-
nia dziedziczenia.

Notariusz może sporządzać akty poświadczenia 
dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Ak-
ty te, sporządzane według określonych reguł mają – 
po zarejestrowaniu w odpowiednim rejestrze – skutki 
prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia 
spadku. Podstawowym warunkiem skorzystania z tej 
możliwości jest stawienie się u notariusza wszystkich 

osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy 
ustawowi i testamentowi, a w sporządzonym przez no-
tariusza protokole dziedziczenia musi się znaleźć zgod-
ne żądanie złożone przez wszystkie te osoby. Jakiekol-
wiek spory pomiędzy spadkobiercami (np. ważność te-
stamentu, krąg spadkobierców) wymagają rozstrzygnię-
cia przez sąd. Drogi sądowej nie można też uniknąć, je-
śli w skład spadku wchodzą nieruchomości położone za 
granicą, choćby spadkodawca mieszkał w Polsce, a tak-
że jeśli podstawą dziedziczenia ma być testament ust-
ny (tj. np. sporządzony w obecności świadków na łożu 
śmierci).

Postępowanie przed notariuszem składa się z dwóch 
zasadniczych czynności: spisania protokołu dziedzi-
czenia i sporządzenia aktu poświadczenia dziedzi-
czenia. Protokół dziedziczenia spisywany jest przy 
udziale wszystkich osób mogących wchodzić w ra-
chubę jako spadkobiercy przed sporządzeniem aktu 
poświadczenia.

Ponieważ notariusz, odmiennie niż sąd, nie ma kom-
petencji do podejmowania czynności zmierzających 
do ustalenia kręgu spadkobierców (bądź innych istot-
nych okoliczności), akt poświadczenia dziedziczenia 
sporządzany jest na podstawie treści oświadczeń zło-
żonych przez osoby mogące wchodzić w rachubę jako 
spadkobiercy. Stąd też wynika obowiązek notariusza 
pouczenia osób biorących udział w spisywaniu protoko-
łu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń.

Po spisaniu protokołu notariusz sporządza akt po-
świadczenia dziedziczenia, wskazując w nim spadko-
bierców dochodzących do dziedziczenia, tytuł ich powo-
łania i wielkość przysługujących udziałów. Niezwłocznie 
po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia no-
tariusz wpisuje ten akt za pośrednictwem systemu in-
formatycznego do centralnego rejestru takich doku-
mentów prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną. 
Zarejestrowany akt stanowi tak samo, jak postanowienie 
sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – dowód, że dana 
osoba jest spadkobiercą. Nie trzeba czekać na jego upra-
womocnienie. Należy zatem przyjąć, że dokonanie wpisu 
w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia 
jest zdarzeniem analogicz-
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nym do uzyskania prawomocności przez postano-
wienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Podobnie jak dla sądowego stwierdzenia nabycia 
spadku, konieczne jest dostarczenie notariuszowi odpi-
su aktu zgonu spadkodawcy, odpisów aktów stanu cy-
wilnego (urodzenia, małżeństwa) spadkobierców usta-
wowych i ewentualnie innych dokumentów, które mo-
gą mieć wpływ na ustalenie praw do spadku. Jeśli spad-
kobierca czy spadkobiercy składają testament, notariusz 
dokona jego otwarcia i ogłoszenia, chyba że nastąpiło to 
wcześniej.

Drugim ze sposobów nabycia spadku jest złożenie 
w sądzie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, który 
może złożyć dowolny spadkobierca. Gdy wniosek skła-
da jeden spadkobierca, pozostali są uczestnikami tego 
postępowania. Wniosek o wydanie przez sąd postano-
wienia o stwierdzeniu nabycia spadku może złożyć każ-
da osoba mająca w tym interes prawny, a więc przede 
wszystkim osoby wskazane powyżej, ale też np. bank 
będący wierzycielem zmarłego czy wierzyciel spadko-
biercy, który liczy na ściągnięcie z jego spadku swej na-
leżności. 

Wniosek należy wnieść do sądu rejonowego właści-
wego według ostatniego miejsca zamieszkania spad-
kodawcy. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko 
i dokładny adres wnioskodawcy, imię i nazwisko oraz 
datę śmierci i miejsce ostatniego zamieszkania spadko-
dawcy, dokładne dane personalne i adresy wszystkich 
spadkobierców. Wnioskodawca ma obowiązek wskaza-
nia wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę ja-
ko spadkobiercy ustawowi, tj. dziedziczący z mocy usta-
wy, niejako automatycznie, gdy spadkodawca nie zosta-
wił swej ostatniej woli, a także testamentowi, w przy-
padku składania wniosku o stwierdzenie nabycia spad-
ku na postawie testamentu. Osoby należące do kręgu 
spadkobierców ustawowych trzeba podać także wów-
czas, gdy spadkodawca pozostawił testament. Koniecz-
ne jest także dołączenie do wniosku odpisu skrócone-
go aktu zgonu spadkodawcy, odpisów skróconych aktów 
urodzenia dzieci zmarłego i aktów małżeństwa zamęż-
nych córek (chodzi o ustalenie pokrewieństwa), a także 
aktu małżeństwa wdowy czy wdowca.

Sąd rejonowy wydaje postanowienie o stwierdze-
niu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, któ-
ra jest obligatoryjna. Wezwania na rozprawę zostają do-
ręczone wnioskodawcy oraz wszystkim osobom, które 
mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy. Ich obec-
ność na rozprawie nie jest obowiązkowa, chyba że sąd 
zobowiąże daną osobę do osobistego stawiennictwa.

Nie istnieje żaden termin początkowy do złożenia ta-
kiego wniosku. Może on więc zostać złożony natych-
miast po otwarciu spadku. Jednakże sąd nie będzie mógł 
wydać postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku 
przed upływem sześciu miesięcy od śmierci spadkodaw-
cy, chyba że wcześniej wszyscy spadkobiercy złożyli 
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Oświadczenie o przyjęciu (względnie odrzuce-
niu) spadku musi być złożone przed sądem właściwym 

do stwierdzenia nabycia spadku (także w trakcie spra-
wy o stwierdzenie nabycia spadku) albo przed notariu-
szem. Można je złożyć ustnie albo z podpisem urzędo-
wo poświadczonym. Jeśli spadkobierca skorzysta z tej 
drugiej możliwości, notariusz prześle oświadczenie do 
sądu właściwego do decydowania w sprawie tego spad-
ku. Jest to korzystne, jeśli spadkobierca mieszka daleko 
od siedziby sądu, w którym toczy się sprawa spadkowa. 

Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może 
być przez sąd przyjęte zapewnienie złożone przez oso-
bę, która zgłasza się jako spadkobierca. Jeżeli spadko-
bierca zmarł po otwarciu spadku, ale przed wszczęciem 
postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, oświad-
czenie może złożyć także jego spadkobierca. W zapew-
nieniu osoba je składająca może wskazywać, że nie ma 
osób, które mogłyby być spadkobiercami zmarłego, 
bądź zmarły one przed spadkodawcą. Możliwość zło-
żenia zapewnienia w postępowaniu o stwierdzenie na-
bycia spadku jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem 
spadkobiercy, jednakże zapewnienie zawsze musi zo-
stać złożone osobiście i nie może zostać złożone przez 
pełnomocnika 

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd 
wymienia tylko spadkodawcę oraz wszystkich spad-
kobierców, którym scheda przypada, a także wyso-
kość udziałów każdego z nich w tej schedzie. Wskazu-
je te udziały w częściach ułamkowych, np. znajdzie się 
w nim stwierdzenie, że żona i dwoje dzieci zmarłego 
dziedziczą po 1/3 każde.

Podsumowując, należy podkreślić, że powyższe dwa 
sposoby stwierdzenia nabycia spadku wywołają jedna-
kowe skutki prawne, są równoważne, stąd też wybór na-
leży do spadkobierców, z wyłączeniem sytuacji wskaza-
nych powyżej, kiedy to droga sądowa jest nieodzowna.

Adw. Marta Krajewska
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Najbardziej potrzebne są:

- gaziki
- bandaże
- strzykawki
- betadyna
- witamina K
- środki przeciwbólowe 
- środki uspokajające
- sól fizjologiczna
- maści natłuszczające
- zestawy do szycia
- zestawy do reanimacji
- zestawy dożylne
- kraniki trójdrożne
- rurki ustno-gardłowe
- opaski uciskowe
- gąbki hemostatyczne
- cewniki

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST” organizuje akcjęSpółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST” organizuje akcję
"OSIEDLE TYSIĄCLECIA DLA "OSIEDLE TYSIĄCLECIA DLA UKRAINYUKRAINY""

Administracja osiedla 

Administracja osiedla 

Dary można składać
w punktach:

"Tysiąclecie-Dolne"
ul. Piastów 6, 
tel. 32 254 00 87

"Tysiąclecie-Górne"
ul. Tysiąclecia 90a, 
tel. 32 254 69 94

W godzinach:
Poniedziałek: 7:00 - 16:30
Wtorek: 7:00 - 15:30
Środa: 7:00 - 15:30
Czwartek: 7:00 - 15:30
Piątek: 7:00 - 12:00

Якщо потрібна допомога -
телефонуйте за цілодобовим
номером телефону: 
+48 539 696 888 
або напишіть нам на електронну
пошту: ukraina@katowice.eu
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32-24-76-200

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE
ul. Murckowska 9, 40-266 Katowice

dyżur całodobowy tel. 32 255 21 32, 32 255 15 51,
kom. 607 399 321,

biuro czynne: poniedziałek-piątek 7-16, sobota 8-15  
email: kck@kck.katowice.pl

Cmentarz w Katowicach-Ligocie ul. Panewnicka 45,
 tel. 32 252 55 02 czynne: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-12

Zakład wykonuje pełny zakres usług pogrzebowych i cmentarnych:   
duży wybór trumien i urn, kwiaciarnia, organizacja styp, oprawa muzyczna,

całodobowy przewóz zwłok, usługi w zakresie pochówków tradycyjnych 
i kremacji na cmentarzach własnych i innych nekropoliach,

przechowalnia zwłok całodobowa,
możliwość korzystania z naszych Kaplic,

załatwianie dokumentacji pogrzebowych (ZUS, USC, KRUS),
rozliczenia bezgotówkowe na umowę,

usługi przez internet – www.kck.katowice.pl,
internetowa „wyszukiwarka grobów”

PIECYKI GAZOWE
JUNKERS, VAILLANT
TERMET, NAPRAWY

MONTAŻE
USUWANIE AWARII

WODNYCH
tel. 606 344 009

MIESZKANIE LUB DOM KUPIĘ
może być do remontu, zadłużone, z 

problemem prawnym, a także udziały 
w każdej nieruchomości kupię

Tel. 535 787 267

 INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
 MALOWANIE

tel. 505 124 873
664 099 416

MIEJSCE  NA TWOJĄ REKLAMĘ
Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę:  gt.smpiast.pl

KUPIĘ MIESZKANIE
TRANSAKCJA 

NATYCHMIASTOWA 

793 747 447

– OS. TYSIĄCLECIA 
– OS. PADEREWSKIEGO

g972

SERWIS RTV
UŁAŃSKA 7

32/2547-286, 502-618-221
NAPRAWY TELEWIZORÓW

I SPRZĘTU RTV

GWARANCJA
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– czasopismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Adres wydawcy: Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8, tel. 32 254-65-05, www.smpiast.pl.
Redaguje zespół pracowników i społeczników SM „Piast”, Redaktor naczelny: Aleksander Rudolf.
Materiały kierowane do Redakcji prosimy składać pod ww. adresem lub w administracjach osiedlowych. Tekstów nie zamówionych, 

nie wykorzystanych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skrótu dostarczonych materiałów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zamówienia reklamy lub ogłoszenia do następnego numeru przyjmowane są w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.  Nakład 10.000 egzemplarzy.  
Skład, typografia komputerowa, druk: Centrum Usług Drukarskich – Henryk Miler, www.cuddruk.pl
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