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W bieżącym roku Spółdzielnia realizuje liczne remonty za-
równo na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Wykonywane 
są również roboty w terenach. Wszystkie prace prowadzone są 
zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem oraz 
przyjętymi harmonogramami, mimo globalnych problemów w 
sektorze budowlanym, między innymi z dostępnością materia-
łów budowlanych, na niektóre z nich czas oczekiwania wyno-
si nawet kilka miesięcy. Istotnym problemem, z którym Spół-
dzielnia musi się mierzyć są też dynamicznie rosnące ceny su-
rowców i materiałów, a także utrzymujące się braki kadrowe w 
branży budowlanej, jednak dotychczas nie wpłynęły one zna-
cząco na realizację prac.

Do prac zakończonych należą:
•  ocieplenie ścian szczytowych i przyziemia segmentu garażowego 

budynku Chrobrego 37,
•  malowanie elewacji z naprawą tynków, remontem wylewek bal-

konowych oraz wymianą przegród balkonowych – segment gara-
żowy strona zachodnia budynku Chrobrego 32,

•  miejscowe skucie i naprawa odspojonych tynków metodą al-
pinistyczną na elewacji segmentu garażowego budynku Ty-
siąclecia 92,

•  wymiana blaszanej ściany pomieszczenia gospodarczego na mu-
rowaną wraz z montażem drzwi i robotami towarzyszącymi  
w budynkach Piastów 10, 16 i 24,

•  wymiana drzwi wyjścia z korytarzy lokatorskich na klatkę awaryj-
ną na drzwi aluminiowe dymoszczelne w budynkach Chrobre-
go 13 (segment garażowy) i Ułańska 5 (oba segmenty),

•  wymiana paneli domofonowych w budynkach Piastów 9 i 18, Ty-
siąclecia 21, Chrobrego 32, Ułańska 16,

•  wymiana instalacji azart w budynkach Armii Krajowej 306, 
308, 310,

•  remont dwóch dźwigów w zakresie: wymiana sterowania, kaset 
dyspozycji, piętrowskazywaczy, odnowienie kabin, montaż łącz-
ności GSM, wykonanie wentylacji kabin i maszynowni w budyn-
ku Piastów 22,

•  remont trzech dźwigów w zakresie: odnowienie kabin, wymiana 
kaset wezwań, montaż piętrowskazywaczy, wymiana drzwi kabi-
nowych, odnowienie drzwi szybowych, montaż łączności GSM, 
wentylacja szybu i maszynowni, montaż kamer w kabinach w bu-
dynku Tysiąclecia 1,

•  remont dźwigu w zakresie: wymiana sterowania i wciągarki, wy-
miana drzwi kabinowych, wymiana kaset dyspozycji, montaż 
łączności GSM, remont kabiny, wymiana ogranicznika, lin no-
śnych w budynku Chrobrego 13,

•  wymiana ogranicznika prędkości wraz z liną dźwigów w budyn-
kach Piastów 5, Tysiąclecia 19, 88, 92, Piastów 5 Zawiszy Czar-
nego 9, Ułańska 9,

•  wymiana lin nośnych i koła ciernego w jednym dźwigu, montaż 
łączności GSM w dwóch dźwigach w budynku Piastów 9,

•  wymiana częściowa pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w bu-
dynkach: Piastów 22, Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 88, Ułańska 7,

•  wymiana kurków gazowych stożkowych podpionowych na zawo-
ry kulowe oraz likwidacja odwadniaczy podpionowych w budyn-
kach Tysiąclecia 15 i 19,

•  likwidacja zieleńca przy południowym szczycie budynku Chro-
brego 38 – utwardzenie nawierzchni kostką,

•  remont schodów terenowych w rejonie budynków Armii Krajo-
wej 304 i 308,

•  inwestycje: wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 
10 kW na dachach budynków: Tysiąclecia 90, Tysiąclecia 88, Ty-
siąclecia 6, Piastów 9, Piastów 10 i Tysiąclecia 78.

REALIZACJA PLANU REMONTÓW I INWESTYCJI

Piastów 9 - termomodernizacja północnej ściany 
szczytowej

Piastów 26 - wyremontowany korytarz lokatorski
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W trakcie realizacji pozostają między innymi:
•  ocieplenie ścian szczytowych obu segmentów budynku Piastów 9,
•  ocieplenie ścian szczytowych i przyziemia segmentu piwnicznego 

wraz z zadaszeniem ostatniej kondygnacji i montażem przegród 
balkonowych na XIII piętrze budynku Tysiąclecia 47,

•  remont elewacji z naprawą tynków, remontem wylewek, wymia-
ną przegród balkonowych i zadaszeniem ostatniej kondygnacji - 
strona zachodnia segmentu garażowego budynku Chrobrego 31,

•  malowanie elewacji z naprawą tynków, remontem wylewek bal-
konowych oraz wymianą przegród balkonowych – segment piw-
niczny strona zachodnia, wraz z zadaszeniem ostatniej kondygna-
cji segmentu piwnicznego budynku Chrobrego 32,

•  remont częściowy elewacji budynków Armii Krajowej 300 i 308,
•  miejscowe skucie i naprawa odspojonych tynków metodą alpini-

styczną na elewacji segmentów garażowych budynku Tysiąclecia 1,
•  przebudowa ścian osłonowych ciągu komunikacyjnego bu-

dynku Chrobrego 43,
•  remont korytarzy lokatorskich, klatek awaryjnych - naprawa 

tynków i malowanie w segmencie piwnicznym i garażowym 
budynku Piastów 5,

•  remont korytarzy lokatorskich, klatek awaryjnych - naprawa tyn-
ków i malowanie w segmencie garażowym budynku Piastów 26,

•  remont korytarzy lokatorskich i klatek awaryjnych - napra-
wa tynków i malowanie w segmencie garażowym budynku 
Chrobrego 13,

•  wymiana blaszanej ściany pomieszczenia gospodarczego na 
murowaną wraz z montażem drzwi i robotami towarzyszą-
cymi budynków Piastów 3, 5, 9, 18, 22, Tysiąclecia 6, 19, 
21, Chrobrego 13, 37, 43,

•  remont pokrycia dachowego nad maszynownią, remont pod-
łoża tarasu z pokryciem papą termozgrzewalną budynku Za-
wiszy Czarnego 4,

•  wymiana drzwi wyjścia z korytarzy lokatorskich na klatkę awa-
ryjną na drzwi aluminiowe dymoszczelne w budynkach Tysiąc-
lecia 92, Chrobrego 13 segment piwniczny, Chrobrego 37,

•  wymiana drzwi wejściowych do budynków Tysiąclecia 1, 78, 88, 
Ułańska 7 i 9, Chrobrego 32, 37, 

•  wymiana wewnętrznej linii zasilającej mieszkania, wykonanie in-
stalacji oświetleniowej korytarzy lokatorskich i klatki awaryjnej – 
segment piwniczny budynku Piastów 5,

•  wykonanie instalacji oświetleniowej korytarzy lokatorskich i klat-
ki awaryjnej, zsypów i suszarni (bez opraw) oraz zasilania miesz-
kań, przeniesienie liczników do przedsionków, poprowadzenie 
przewodu PE i jego uziemienie – segment garażowy i piwniczny 
budynku Piastów 26,

•  wykonanie nowej instalacji zasilającej mieszkania wraz z oświe-
tleniem korytarzy lokatorskich, wraz wymianą paneli domofono-
wych, w segmencie garażowym podczas wykonywania komplek-
sowego remontu korytarzy lokatorskich w budynku Chrobrego 13,

•  remont rozdzielni głównych w budynkach Tysiąclecia 15 i 92,
•  wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED w budyn-

ku Zawiszy Czarnego 10,
•  miejscowa naprawa nawierzchni drogowej przy budynkach Pia-

stów 3, 18, 24, Tysiąclecia 9, 15, 19, 21, Zawiszy Czarnego 10, Ty-
siąclecia 88, 92, Chrobrego 2, 13, 32, 38, 29, Ułańska 11,

•  utwardzenie miejsca na odpady segregowane, wykonanie 
wygrodzenia z zadaszeniem na odpady komunalne przy bu-
dynku Piastów 10,

•  miejscowa naprawa murów osłonowych ścian zewnętrznych par-
kingo-garaży przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 4,

•  odwodnienie terenu, wykonanie kanalizacji deszczowej, utwar-
dzenie nawierzchni drogi kostką betonową przy Garażach Karli-
ki – etap V,

•  miejscowe naprawy w mieszkaniach: tynków, wylewek i balustrad 
balkonowych, rur odpływowych, przyjęte do planu remontów, pod 
warunkiem zgody na udostępnienie mieszkania przez lokatora.

Tysiąclecia 47 - termomodernizacja północnej ściany 
szczytowej

Piastów 9 - termomodernizacja południowej ściany 
szczytowej
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11 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 oraz 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego 
odbył się zorganizowany przez SM „Piast” i Radę Dzielni-
cy nr 9 „Dzień Tysiąclecia”. Wydarzenie było finansowane 
z Inicjatywy Lokalnej Miasta Katowice oraz SM „Piast”, Ra-
dę Dzielnicy i sponsorów. 

Organizatorzy imprezy zapewnili moc atrakcji – zajęcia z 
samoobrony dla Mieszkańców Tysiąclecia, szkolenia z udzie-
lania pierwszej pomocy oraz profilaktyki leczenia raka piersi, 
występy orkiestry dętej (Zespół Państwowych Szkół Muzycz-
nych im. Wojciecha Kilara), wspaniały występ Zespołu Pie-
śni i Tańca Tysiąclatki, występy zespołów dziecięcych z MDK 
Koszutka (Fresh i Junior), plener malarski Grupy Janowskiej.

W trakcie wydarzenia Rada Dzielnicy zorganizowała uro-
czyste wręczenie nagród zwycięzcom „Tauzen Run”.

Podczas trwania „Dnia Tysiąclecia” można było również 
wziąć udział w turnieju szachowym oraz dzięki harcerzom z 
32 Drużyny Wodnej popływać łodzią po stawie Maroko.

Na zakończenie imprezy można było wziąć udział w re-
welacyjnym koncercie Macieja Lipiny i jego grupy „Ścigani”

Publiczność dopisała, czemu sprzyjała zamówiona świet-
na pogoda, a uśmiechy zachwyconych występami i wspólny-
mi zabawami dzieciaków były jak zawsze bezcenne.

DZIEŃ TYSIĄCLECIA
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W Spółdzielczym Ośrodku Kultury w ramach święta Dnia 
Dziecka, została zorganizowana specjalna zabawa dla naj-
młodszych mieszkańców naszego osiedla. Dla przybyłych 
dzieci czekało wiele niespodzianek, konkursów, zabaw i sma-
kołyków. Nie zabrakło oczywiście wspólnych tańców i wspa-
niałych nagród dla wszystkich uczestników. Nasi animatorzy 
zadbali o to by każdy z uczestników wrócił do domu pełen 
wrażeń i radości. Była to już kolejna zabawa zorganizowana 
dla dzieci w tym roku i warto zaznaczyć, że była to pierwsza 
tego typu impreza zorganizowana po przerwie spowodowa-
nej pandemią. Mamy nadzieję, że na kolejnej zabawie będzie 
równie wesoło, a dzieci znów będą mogły świetnie się bawić.

DZIEŃ DZIECKA W SOK



To już trzeci raz, kiedy Rada Dzielnicy nr 9 Osiedle 
Tysiąclecia zaprosiła do udziału w Tauzen RUN 2022. 
Od 4 do 10 czerwca 2022 roku wszyscy uczestnicy mogli 
wziąć udział w wirtualnym biegu oraz noridc walking na 
dystansie 5 oraz 10 km.

Każdego roku organizatorzy starają się wprowadzać 
zmiany, które wynikają z rozmów z uczestnikami. Dla-
tego w tym roku trasa nie musiała przebiegać w całości 
przez Osiedle Tysiąclecia. Tutaj wystarczyło tylko roz-
począć i zakończyć swoją wirtualną aktywność. Rów-
nież wręczenie nagród i medali miało nominujący cha-
rakter. Finaliści zostali ogłoszeni podczas pierwszego 
Dnia Tysiąclecia, który odbył się 11 czerwca 2022 ro-
ku. Również w tym dniu możliwy był odbiór medali za 
udział (osoby, które dotychczas tego nie zrobiły mo-
gą odebrać pamiątkowy medal w czasie dyżurów Rad-

nych Rady Dzielnicy). Każdy z uczestników otrzymał 
także pamiątkowy dyplom. 

A konkurencja była spora. Do udziału w imprezie 
zgłosiło się blisko 120 osób! I chociaż były osoby, któ-
re nie ukończyły aktywności (a wśród najciekawszych 
naruszeń warto wskazać na potwierdzenie realizacji trasy 
przesłane ze… Szczecina), to jednak zdecydowana więk-), to jednak zdecydowana więk-
szość uczestników ukończyła wydarzenie zgodnie z re-
gulaminem. 

Ranking jest jednak bezlitosny i wynika wprost z na-
desłanych potwierdzeń. Laureatami trzeciej edycji Tau-
zen RUN zostali:

Kategoria: BIEG 10 km 
1 miejsce – Grzegorz Rybok (czas: 00:39:41) 
2 miejsce – Jan Turula (czas: 00:44:27) 
3 miejsce – Krzysztof Jędrzejek (czas: 00:44:48)

Kategoria: BIEG 5 km 
1 miejsce – Arkadiusz Sikora (czas: 00:18:59) 
2 miejsce – Marcin Thamm (czas: 00:22:08) 
3 miejsce – Mateusz Lech (czas: 00:22:37)

Kategoria: NORDIC WALKING 10 km 
1 miejsce – Nina Walocha – Leszczyńska (czas: 
01:26:23) 
2 miejsce – Katarzyna Skwarek (czas: 01:27:53) 
3 miejsce – Urszula Zielinska (czas: 01:37:31)

Kategoria: NORDIC WALKING 5 km 
1 miejsce – Aldona Krawczyk (czas: 00:31:31) 
2 miejsce – Agnieszka Ałaszewska (czas: 00:40:12) 
3 miejsce – Marzena Gacek (czas: 00:40:36)

Wszystkim laureatom gratulujemy! Wszystkim 
uczestnikom natomiast dziękujemy za udział i wszystkie 
miłe słowa skierowane do Organizatorów. Do zobacze-
nia w przyszłym roku!

Sławosz Marcisz
Radny Rady Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia

TAUZEN RUN 2022
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W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców, znie-
cierpliwionych i zaciekawionych, co z budową tężni so-
lankowej na naszym osiedlu, spieszymy z aktualnymi in-
formacjami na temat realizacji zadania, uzyskanymi w 
Urzędzie Miasta Katowice. W ślad za informacjami z 
Magistratu wyjaśniamy, że choć na drodze do realizacji 
stają liczne przeciwności, to plan budowy tężni solanko-
wej jest nadal aktualny i Urząd Miasta nie zamierza od 
niego odstąpić, między innymi dzięki konsekwentnym 
działaniom Spółdzielni „PIAST”.

Przypomnijmy, że tężnia solankowa na osiedlu Ty-
siąclecia jest projektem zgłoszonym przez Spółdzielnię do 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Katowice w 2020 roku, 
w odpowiedzi Zarządu Spółdzielni na potrzeby mieszkań-
ców. Prośba o realizację tego typu inwestycji była bowiem 
przedstawiona przez wielu naszych lokatorów, szczegól-
nie tych starszych. Dzięki ogromnej pracy Spółdzielni 
oraz chętnie głosującym mieszkańcom, udało się przegło-
sować ten ogólnomiejski projekt i wywalczyć ponad 2,5 
mln zł dla naszego osiedla na jego realizację. Równole-
gle zgłoszony został przez Spółdzielnię również projekt lo-
kalny urozmaicający tężnię solankową – budowa ogrodu 
sensorycznego w tej samej lokalizacji, który również udało 
się przegłosować, z wielkim entuzjazmem mieszkańców. 
Ze względu na charakter oraz wzajemne uzupełnianie się 
obu projektów, które miały tworzyć jedną całość, Urząd 
Miasta postanowił scalić te projekty w jeden projekt dwu-
letni i realizować je wspólnie, przeznaczając na ten cel su-
maryczną kwotę obu projektów.

W lutym 2021 roku Urząd Miasta zawarł umowę na 
wykonanie dokumentacji projektowej. W grudniu 2021 
roku Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił pierwszy przetarg 
na realizację robót zgodnie z opracowaną dokumentacją 
projektową. Niestety, Urząd Miasta przetargu nie roz-
strzygnął, gdyż wszystkie złożone oferty przekraczały 
kosztorys inwestorski, czyli kwotę, jaką Miasto zabez-

pieczyło na realizację zadania. Podobnie było z dwoma 
kolejnymi przetargami. Ich ogłoszenie trafiło na bardzo 
niekorzystne dla sektora budowlanego czasy – ogrom-
nego wzrostu cen materiałów oraz robocizny, spowodo-
wanego sytuacją ogólnoświatową związaną z pandemią 
koronawirusa, ale także wojną w Ukrainie, kryzysem 
migracyjnym i ogólną inflacją.

W związku z powyższym, Urząd Miasta postano-
wił dokonać weryfikacji zakresu zadania oraz wydłu-
żenia terminu jego realizacji. Ostateczny kształt projek-
tu jest efektem wielu miesięcy konsultacji i spotkań Za-
kładu Zieleni Miejskiej z projektantami i wnioskodawcą 
projektu, wspartych konsultacjami z fi rmami zajmują-ych konsultacjami z firmami zajmują-
cymi się realizacją tego typu zadań. W dniu 24 czerwca 
2022 roku Rada Miasta Katowice przesunęła termin re-
alizacji zadania do końca 2023 roku.

Ostatecznie, w dniu 14 lipca 2022 roku Zakład Zie-
leni Miejskiej ogłosił czwarty przetarg na realizację 
budowy tężni solankowej na osiedlu Tysiąclecia. Ter-

min składania ofert upływa 
22 sierpnia 2022 roku. W tym 
samym dniu nastąpi otwar-
cie ofert. Mamy nadzieję, że 
tym razem Urząd Miasta wy-
łoni wykonawcę robót. Wów-
czas do końca przyszłego roku 
budowa tężni powinna zostać 
zrealizowana i nasi mieszkań-
cy w końcu mogliby cieszyć 
się urokami i dobroczynnym 
wpływem na zdrowie i samo-
poczucie inwestycji, na budo-
wę której Spółdzielnia wraz 
z mieszkańcami wywalczyła 
pieniądze z Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Katowice.

CO Z BUDOWĄ TĘŻNI SOLANKOWEJ NA NASZYM OSIEDLU?
- najnowsze informacje z Urzędu Miasta

Fot.: Wizualizacja strefy inhalacyjnej, Asa Stożek Architekci, marzec 2021 r.

Fot.: Projekt koncepcyjny tężni wykonany przez firmę Asa Stożek 
Architekci, marzec 2021 r.
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Zgodnie z polskim systemem prawnym małżeństwo mo-łżeństwo mo-eństwo mo-ństwo mo-stwo mo-
że ustać z trzech powodów: z powodu śmierci małżonka, 
poprzez unieważnienie, poprzez rozwód. 

Rozwód oznacza rozwiązanie przez sąd związku mał-ązanie przez sąd związku mał-zanie przez sąd związku mał-ąd związku mał-d związku mał-ązku mał-zku mał-ł-
żeńskiego. Do orzeczenia rozwodu niezbędne jest wystąpie-eńskiego. Do orzeczenia rozwodu niezbędne jest wystąpie-ńskiego. Do orzeczenia rozwodu niezbędne jest wystąpie-skiego. Do orzeczenia rozwodu niezbędne jest wystąpie-ędne jest wystąpie-dne jest wystąpie-ąpie-pie-
nie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, tj. 
pomiędzy małżonkami musi ustać więź duchowa, fizyczna 
i gospodarcza. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód mo-ązanie małżeństwa przez rozwód mo-zanie małżeństwa przez rozwód mo-łżeństwa przez rozwód mo-eństwa przez rozwód mo-ństwa przez rozwód mo-stwa przez rozwód mo-
że nastąpić z orzeczeniem o winie jednego lub obojga mał-e nastąpić z orzeczeniem o winie jednego lub obojga mał-ąpić z orzeczeniem o winie jednego lub obojga mał-pić z orzeczeniem o winie jednego lub obojga mał-ć z orzeczeniem o winie jednego lub obojga mał- z orzeczeniem o winie jednego lub obojga mał-ł-
żonków lub bez orzekania o winie.

Pierwszym krokiem do rozwiązania małżeństwa przez 
rozwód jest wniesienie pozwu o rozwód. Pozew to pi-ód jest wniesienie pozwu o rozwód. Pozew to pi-d jest wniesienie pozwu o rozwód. Pozew to pi-
smo formalne, które powinno spełniać ustawowo okre-łniać ustawowo okre-niać ustawowo okre-ć ustawowo okre- ustawowo okre-
ślone kryteria. Do wniesienia pozwu niezbędne jest okre-
ślenie stron oraz podanie danych powoda oraz pozwane-
go, tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz (jeśli to 
możliwe) numeru PESEL. 

Powód zobowiązany jest również do wskazania sądu, do 
którego skierowany jest pozew oraz podania daty i miejsca 
sporządzenia pozwu. W tym miejscu zaznaczyć trzeba, iż 
pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego wła-
ściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie mał-
żonków, jeżeli choć jedno z nich jeszcze stale w danym okrę-
gu przebywa. Jeżeli natomiast każdy z małżonków mieszka 
w innym miejscu, wówczas właściwy będzie sąd okręgo-
wy miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdyby nie uda-
ło się ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, wtedy 
właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda.

W petitum pozwu należy zamieścić swój wniosek: o roz-ży zamieścić swój wniosek: o roz-y zamieścić swój wniosek: o roz-ścić swój wniosek: o roz-cić swój wniosek: o roz-ć swój wniosek: o roz- swój wniosek: o roz-ój wniosek: o roz-j wniosek: o roz-
wiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o wi-
nie lub bez orzekania o winie. Dodatkowymi kwestiami są: 
określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad 
wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kon-
taktów rodziców z dzieckiem oraz wskazania, w jakiej wy-ów rodziców z dzieckiem oraz wskazania, w jakiej wy- rodziców z dzieckiem oraz wskazania, w jakiej wy-
sokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponosze-
nia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Co więcej, 
pozew musi zawierać kwestię dotyczącą sposobu korzysta-
nia z mieszkania, w przypadku gdy małżonkowie zajmują 
wspólnie mieszkanie. Na wniosek jednego z małżonków, 
sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podzia-
łu majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podzia-
łu nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Kwe-
stia ta również powinna się znaleźć w petitum pozwu. 

Kolejna część pozwu to uzasadnienie. W tym miejscu 
należy wpisać informacje, takie jak: okoliczności faktyczne, 
z powodu których nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia 
małżeńskiego, wskazać świadków, miejsce oraz datę zawar-łżeńskiego, wskazać świadków, miejsce oraz datę zawar-eńskiego, wskazać świadków, miejsce oraz datę zawar-ńskiego, wskazać świadków, miejsce oraz datę zawar-skiego, wskazać świadków, miejsce oraz datę zawar-świadków, miejsce oraz datę zawar-wiadków, miejsce oraz datę zawar-ów, miejsce oraz datę zawar-, miejsce oraz datę zawar-ę zawar- zawar-
cia małżeństwa, sytuację materialną małżonków, a także da-łżeństwa, sytuację materialną małżonków, a także da-eństwa, sytuację materialną małżonków, a także da-ństwa, sytuację materialną małżonków, a także da-stwa, sytuację materialną małżonków, a także da-że da-e da-
ty i miejsca urodzenia małoletnich dzieci.

Ostatnia część to własnoręczny podpis powoda, bądź 
reprezentującego go profesjonalnego pełnomocnika oraz 
wykaz powołanych w treści pisma załączników (np.: 
akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci oraz wszelkie do-
kumenty potwierdzające stanowisko powoda). Co istot-
ne, powód zobowiązany jest do załączenia odpisu pozwu 

wraz z załącznikami, który zostanie nadesłany przez sąd 
pozwanemu wraz z wyznaczeniem ustawowego terminu 
do ustosunkowania się.

Po sporządzeniu pozwu o rozwód, następnym krokiem 
jest złożenie go do właściwego sądu. Jeżeli pozew o roz-łożenie go do właściwego sądu. Jeżeli pozew o roz-ożenie go do właściwego sądu. Jeżeli pozew o roz-żenie go do właściwego sądu. Jeżeli pozew o roz-enie go do właściwego sądu. Jeżeli pozew o roz-łaściwego sądu. Jeżeli pozew o roz-aściwego sądu. Jeżeli pozew o roz-ściwego sądu. Jeżeli pozew o roz-ciwego sądu. Jeżeli pozew o roz-ądu. Jeżeli pozew o roz-du. Jeżeli pozew o roz-żeli pozew o roz-eli pozew o roz- pozew o roz-pozew o roz-
wód będzie przekazany do niewłaściwego sądu, zostanie on 
przekierowany do właściwej instytucji, jednakże przez to 
wydłuży się czas postępowania. Przy składaniu pozwu nale-łuży się czas postępowania. Przy składaniu pozwu nale-uży się czas postępowania. Przy składaniu pozwu nale-ży się czas postępowania. Przy składaniu pozwu nale-y się czas postępowania. Przy składaniu pozwu nale-ę czas postępowania. Przy składaniu pozwu nale- czas postępowania. Przy składaniu pozwu nale-ępowania. Przy składaniu pozwu nale-powania. Przy składaniu pozwu nale-ładaniu pozwu nale-adaniu pozwu nale-
ży również uiścić opłatę. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 
600 złotych, jednakże w przypadku rozwodu bez orzekania 
o winie za porozumieniem stron, sąd zwraca połowę wnie-
sionej opłaty. W szczególnych okolicznościach opłata sądo-ściach opłata sądo-ciach opłata sądo-
wa może ona zostać częściowo lub całkowicie zniesiona.

Po dokonaniu wszelkich formalności, sąd wyznacza datę 
oraz godzinę rozprawy, za pomocą pisma formalnego wysy-ę rozprawy, za pomocą pisma formalnego wysy- rozprawy, za pomocą pisma formalnego wysy-ą pisma formalnego wysy- pisma formalnego wysy-
łanego stronom. Następnie, zostaje przeprowadzone postę-ępnie, zostaje przeprowadzone postę-pnie, zostaje przeprowadzone postę-ę-
powanie dowodowe. W przypadku, gdy jedna ze stron nie 
zgadza się na rozwód, sąd przeprowadza dłuższe postępo-ę na rozwód, sąd przeprowadza dłuższe postępo- na rozwód, sąd przeprowadza dłuższe postępo-ód, sąd przeprowadza dłuższe postępo-d, sąd przeprowadza dłuższe postępo-ąd przeprowadza dłuższe postępo-d przeprowadza dłuższe postępo-łuższe postępo-uższe postępo-ższe postępo-sze postępo-ępo-po-
wanie dowodowe, włącznie z przesłuchaniem świadków. Po 
przeprowadzeniu postępowania dowodowego, sąd orzeknie 
rozwód wydając wyrok rozwodowy.

W wyroku rozwodowym sąd zawiera podstawowe decy-ąd zawiera podstawowe decy-d zawiera podstawowe decy-
zje dotyczące dalszego postępowania rozwiedzionych współ-ące dalszego postępowania rozwiedzionych współ-ce dalszego postępowania rozwiedzionych współ-ępowania rozwiedzionych współ-powania rozwiedzionych współ-ół-
małżonków. Po pierwsze, orzeka kto ponosi winę za trwały 
i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego lub orzeka o braku 
winy. Ponadto, jeśli w małżeństwie są małoletnie dzieci, sąd 
ustala komu zostanie powierzona władza rodzicielska, z któ-ładza rodzicielska, z któ-adza rodzicielska, z któ-ó-
rym z rodziców dzieci będą mieszkać. Sąd ustala również wy-ów dzieci będą mieszkać. Sąd ustala również wy-w dzieci będą mieszkać. Sąd ustala również wy-ędą mieszkać. Sąd ustala również wy-dą mieszkać. Sąd ustala również wy-ą mieszkać. Sąd ustala również wy- mieszkać. Sąd ustala również wy-ć. Sąd ustala również wy-. Sąd ustala również wy-ąd ustala również wy-d ustala również wy-ównież wy-wnież wy-ż wy- wy-
sokość świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci. Ponadto, 
sąd orzeka o czasowym sposobie korzystania z mieszkania, 
jeśli jest ono własnością obojga małżonków. W tej kwestii, 
sąd bierze pod uwagę także dobro dzieci. 

W kwestii alimentów na współmałżonka oraz podziału 
majątku wspólnego sąd może skierować strony do mediacji 
lub samodzielnie wydać orzeczenie w tej sprawie. 

Od wyroku sądu I instancji, każdemu małżonkowi przy-
sługuje prawo złożenia apelacji, która może zaskarżać wy-
rok w całości, bądź w części. W tym celu należy złożyć 
wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. 
Na złożenie wniosku o uzasadnienie mamy 7 dni od dnia 
wydania wyroku. Jeśli zdecydujemy się na tę drogę, na zło-śli zdecydujemy się na tę drogę, na zło-li zdecydujemy się na tę drogę, na zło-ę na tę drogę, na zło- na tę drogę, na zło-ę drogę, na zło- drogę, na zło-ę, na zło-, na zło-ło-o-
żenie apelacji mamy 14 dni od dnia otrzymania uzasadnie-enie apelacji mamy 14 dni od dnia otrzymania uzasadnie-
nia. Właściwym do rozpoznania apelacji od wyroku I in-
stancji jest sąd apelacyjny.

Jeżeli wyrok jest satysfakcjonujący, czekamy na jego 
uprawomocnienie. Po upływie około dwóch tygodni powin-ływie około dwóch tygodni powin-ywie około dwóch tygodni powin-
niśmy złożyć do sądu wniosek o odpis wyroku wraz z klau-śmy złożyć do sądu wniosek o odpis wyroku wraz z klau-my złożyć do sądu wniosek o odpis wyroku wraz z klau-łożyć do sądu wniosek o odpis wyroku wraz z klau-ożyć do sądu wniosek o odpis wyroku wraz z klau-żyć do sądu wniosek o odpis wyroku wraz z klau-yć do sądu wniosek o odpis wyroku wraz z klau-ć do sądu wniosek o odpis wyroku wraz z klau- do sądu wniosek o odpis wyroku wraz z klau-ądu wniosek o odpis wyroku wraz z klau-du wniosek o odpis wyroku wraz z klau-
zulą prawomocności. Wyrok może zawierać części wyko-ą prawomocności. Wyrok może zawierać części wyko- prawomocności. Wyrok może zawierać części wyko-ści. Wyrok może zawierać części wyko-ci. Wyrok może zawierać części wyko-że zawierać części wyko-e zawierać części wyko-ć części wyko- części wyko-ęści wyko-ci wyko-
nawcze, takie jak podział majątku lub alimenty. W tym wy-ł majątku lub alimenty. W tym wy- majątku lub alimenty. W tym wy-ątku lub alimenty. W tym wy-tku lub alimenty. W tym wy-
padku należy złożyć wniosek o odpis wyroku z klauzu-łożyć wniosek o odpis wyroku z klauzu-ożyć wniosek o odpis wyroku z klauzu-żyć wniosek o odpis wyroku z klauzu-yć wniosek o odpis wyroku z klauzu-ć wniosek o odpis wyroku z klauzu- wniosek o odpis wyroku z klauzu-
lą wykonalności. Dzięki temu będzie można wyegzekwo-ą wykonalności. Dzięki temu będzie można wyegzekwo- wykonalności. Dzięki temu będzie można wyegzekwo-ści. Dzięki temu będzie można wyegzekwo-ci. Dzięki temu będzie można wyegzekwo-ęki temu będzie można wyegzekwo-ki temu będzie można wyegzekwo-ędzie można wyegzekwo-dzie można wyegzekwo-żna wyegzekwo-na wyegzekwo-
wać postanowienia wyroku, a w razie konieczności przesła-ć postanowienia wyroku, a w razie konieczności przesła- postanowienia wyroku, a w razie konieczności przesła-ści przesła-ci przesła-ła-a-
ne przez sąd dokumenty będą stanowiły podstawę do ewen-ąd dokumenty będą stanowiły podstawę do ewen-d dokumenty będą stanowiły podstawę do ewen-ędą stanowiły podstawę do ewen-dą stanowiły podstawę do ewen-ą stanowiły podstawę do ewen- stanowiły podstawę do ewen-ły podstawę do ewen-y podstawę do ewen-ę do ewen- do ewen-
tualnego postępowania egzekucyjnego. 

Marta Krajewska, adwokat

ROZWÓD KROK PO KROKU
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Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. 
Os. Lecha 121, 60-298 Poznań 
Centrum Rozliczeniowe Katowice
40-844 Katowice, ul. Kossutha 9

ROZLICZENIE CO I WODY 2022

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami stawki podatku VAT, wynikającymi z:
• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie z 

dnia 25 marca 2020 r., w sprawie towarów i usług - obniżenie stawki VAT dla dostawy: gazu ziem-
nego i energii cieplnej do wysokości 8%.

•  Ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. Tar-
cza Antyinflacyjna 2.0) obniżenie stawki podatku VAT dla dostawy: gazu ziemnego do wysoko-
ści 0%; energii elektrycznej i energii cieplnej do wysokości 5%.

Informujemy, że konieczne jest uwzględnienie tych zmian w rozliczeniu kosztów ciepła i wo-
dy. Rozliczenie jest obecnie realizowane odrębnie dla każdego wydzielonego okresu, z różnymi 
stawkami podatku VAT, a tym samym bardziej skomplikowane i czasochłonne.

W związku z powyższym informujemy Państwa, że tegoroczne rachunki rozliczenia kosztów 
centralnego ogrzewania, podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz kosztów zużycia zimnej wo-
dy zostaną Państwu przekazane we wrześniu 2022 roku.

Za utrudnienia i niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy.

 Firma techem
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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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I D S  Informatyk Dla Seniora 
Komputery, smartfony, drukarki, internet. 
Dojazd gratis - Katowice oś. Tysiąclecia. 

601-632-996 
lachowk@gmail.com 

Stopka redakcyjna 
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KAFELKOWANIE 
łazienek i kuchni 
REMONTY 

 instalacje wodno-
kanalizacyjne 

 elektryczne 
 zabudowy gipsowo-

kartonowe 
 malowanie, panele 
 wymiana drzwi, kabin, 

sedesów, umywalek 
 transport 

tel. 512 646 314 

CMENTARZ KOMUNALNY.DOCX 

Ulbrich Adam 

rekl. nr g457b 
(cz-b) 

SEZAM 
ogloszenie glos 

tysiaclecia druk.tif 
kolor 

BestCarrekl. nr g587 
(cz-b) 

Zmiana tel. stacj. na 32-24-76-200 

SERWIS RTV  
UŁAŃSKA 7 

502-618-221, 505-788-278  
NAPRAWY TELEWIZORÓW  

I SPRZĘTU RTV 

GWARANCJA 

KIK 
rekl. nr g554 

(cz-b) 

Ekspresowa Napr. Prot. Zęb. 
rekl. nr g429b (cz-b) + dopisać : 

tel. kom. 691 675 404 i usunąć nr 
32 2543 148 

CityTaxi 
rekl. Nr g703 

(kolor) 

REGULACJA 
 I NAPRAWA OKIEN PCV 

WYMIANA USZCZELEK 

[USUNĄĆ: MALOWANIE 
MIESZKAŃ] 

tel. 602 314 720 

GŁOS TYSIĄCLECIA 

KUPIĘ MIESZKANIE - 
TRANSAKCJA NATYCHMIA-
STOWA - OS. TYSIĄCLECIA 
I OS. PADEREWSKIEGO -  
NR TEL. 793-747-447  

MIESZKANIE lub DOM kupię -  
może być do remontu, zadłużone, z problemem prawnym, 

a także udziały w każdej nieruchomości kupię. 

tel. 535 787 267  

Sierpień 2022 Nr 2 (145) 2022 

Opieka nad grobami  
Katowice  

mycie, sprzątanie pomników, 
odnawianie napisów,  

odchwaszczanie, czyszczenie 
kostki 

883-694-049  
opiekanadgrobami.sk@gmail.com 

*

g587

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”

Opieka nad grobami 
Katowice 

mycie, sprzątanie pomników, 
odnawianie napisów, 

odchwaszczanie, czyszczenie 
kostki 

883-694-049 
opiekanadgrobami.sk@gmail.com

REGULACJA
I NAPRAWA OKIEN PCV
WYMIANA USZCZELEK

tel. 602 314 720

MIESZKANIE LUB DOM KUPIĘ
może być do remontu, zadłużone,  

z problemem prawnym, a także udziały  
w każdej nieruchomości kupię

Tel. 535 787 267

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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