
Kompleksowa termomoderni-
zacja budynku wielorodzinnego 
będącego w zasobach SM ROW 
w Wodzisławiu Śląskim z wyko-
rzystaniem instalacji OZE oraz 
inteligentnego Systemu Zarzą-
dzania Energią. 

Kilka słów o budynku 

Budynek mieszkalny przy ul. Wa-
łowej 22 ukończono i oddano do 
użytku w 1926 r. 

Na skutek działań wojennych, mia-
sto Wodzisław Śląski, a szczegól-
nie rynek i okolice zostały w znacz-
nym stopniu zniszczone. Jednak 
budynek trwał i trwał. 

W tym czasie był to jeden z najoka-
zalszych budynków, dziś jest naj-
starszym budynkiem mieszkalnym 
Spółdzielni Mieszkaniowej ROW 
w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres projektu w ra-
mach modernizacji bu-
dynku zostaną wykona-
ne m.in:
• ocieplenie przegród  

zewnętrznych,
• izolacja przeciwwilgo-

ciowa,
• wymiana stolarki 

okiennej w czę-
ściach wspólnych,

• węzeł cieplny,
• wewnętrzna instala-

cja c.o.
• instalacja elektryczna 

zasilająca mieszkania,
• instalacja odgromowa,
• instalacja fotowolta-

niczna

Cel i efekty projektu 
Celem projektu jest li-
kwidacja indywidualnych 

źródeł ciepła oraz termo-
modernizacja budynku. 
Wykazany cel jest spójny 
z założeniami Progra-
mu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 
dla działania 1.7  Kom-
pleksowa likwidacja ni-
skiej emisji na terenie wo-
jewództwa śląskiego. 
Efektem projektu bę-
dzie zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 
o 59,39 Mg równoważ-
nika CO2/rok, jak rów-
nież zmniejszenie zu-
życia energii końcowej 
o 1108 GJ/rok. 

Finansowanie
Całkowita wartość pro-
jektu: 899 429,00 PLN 
Dofinansowanie z fundu-
szy UE 588 518,10 PLN.
           cd artykułu na str. 6
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Bezkompromisowa tradycja  
i przyszłość kompromisów
Wśród wielu toczących się̨ dyskusji na temat współczesnych 
problemów zarzadzania nieruchomościami, wyraźnie w zarzą-
dzaniu spółdzielnią wyodrębnia się nurt historyczny.

Wśród wielu toczących się ̨ 
dyskusji na temat współ-
czesnych problemów zarza-
dzania nieruchomościami, 
wyraźnie w zarządzaniu 
spółdzielnią wyodrębnia się 
nurt historyczny. Nasza spół-
dzielnia tym bardziej jest 
z nim związana gdyż funk-
cjonujemy na rynku już pra-
wie 100 lat. Czasem zasta-
nawiam się, czy przy tych 
dyskusjach chodzi o odtwa-
rzanie historii czy jej zrozu-
mienie tak aby można ją było 
wykorzystać jako bodziec do 
tworzenia przyszłości, inspi-
racji do ulepszania dobrych 
ówczesnych praktyk, o stwo-
rzenie jedności jaką zawsze 
była spółdzielcza rodzina.

Ostatnimi czasy obserwuję 
jak wiele ludzkich kryzysów 
dzieje się za czterema ściana-
mi, jak trudno jest związać ko-
niec z końcem kiedy w czasie 
pandemii wiele osób straciło 
źródło utrzymania. Tak wiele 
złych emocji się kumulowa-
ło z bezczynności w jakiej 
przypadło nam się odnaleźć, 
gdzie zamknięci w cyfro-
wym świecie zapomnieliśmy 
o sobie, gdzie w międzyczasie   

wielu młodych mieszkańców 
zamieszkało w naszych bu-
dynkach i jaki w tym czasie 
nastąpił wzrost frustracji czy 
niezrozumienia. Przygląda-
jąc się temu zauważyłem, że 
na tę sytuację ma również 
wpływ nabycie lub dziedzi-
czenie mieszkań przez mło-
dych mieszkańców, którzy 
automatycznie wchodząc 
w społeczność nie interesowa-
li się i raczej nie zapoznawali 
z obowiązującymi zasadami 
dotyczącymi m.in. kwestii 
społecznych, organizacyj-
nych, reguł gospodarowania, 
rozwiązań prawnych itd.

W naszej spółdzielczej spo-
łeczności z biegiem czasu, 
z biegiem zmieniających się 
praw rynkowych musimy do-
stosowywać  się i adaptować 
do nowych zasad prawnych. 
Jednakże wiele regulacji 
w oparciu których funkcjo-
nujemy ma swoje umocowa-
nia w przeszłości. Dlatego 
przystępując do społeczno-
ści spółdzielczej warto zapo-
znać się z tym co to jest spół-
dzielnia i na jakich prawach 
działa. Okazuje się bowiem, 
że mało kto wie, że czymś in-

nym są decyzje państwowe, 
a czymś innym postanowie-
nia samorządu terytorialnego 
co jest widoczne chociażby 
w opłatach za śmieci, gdzie 
nie spółdzielnia ustala staw-
ki, a zgodnie z obowiązują-
cym prawem Rada Miasta, 
opierając się na sejmowej 
ustawie. Jednak wykonaw-
cą obu aktów prawnych jest  
chcąc nie chcąc spółdzielnia 
(czyli poborcą opłat zobowią-
zanym do ich przekazania do 
kasy miejskiej i to na doda-
tek nieodpłatnie) i to na nas 
– pracownikach spółdzielni, 
zwłaszcza jej władzach – spo-
czywa odium niezadowolenia 
społecznego, zarówno za 
cenę usługi jak i jakość wy-
konanego świadczenia.

To zresztą nie jedyny przy-
kład bezpodstawnego obwi-
niania spółdzielni za „coś 
tam”. W istniejącej rzeczy-
wistości spółdzielnie miesz-
kaniowe można przyrównać 
do „lejka”, przez który róż-
ni decydenci i pracodawcy 
przelewają swe postanowie-
nia do wszystkich członków 
spółdzielni. U dołu dziura 
lejka jest wąziutka. Nie wi-
dać kto i co przezeń przele-
wa. W efekcie, gdy na „dole” 
dzieje się „coś nie tak” – wini 
się lejek.

Naprawdę trudno i mnie oso-
biście i moim współpracow-
nikom prowadzić nieustan-
ną edukację pokoleniową, 
gdyż zderzyły nam się trzy 
pokolenia zamieszkujące 
nasze zasoby z maksymal-
nie różnymi wartościami, 
oczekiwaniami, prioryte-

tami i wspominaną przeze 
mnie wiedzą nt. spółdzielni. 
Z tej to przyczyny pozwalam 
sobie skierować młodsze po-
kolenie do naszej strony in-
ternetowej i ogólnie dostęp-
nych stron, gdzie znajduje się 
ogrom informacji ważnych 
i pożytecznych dla każdego 
mieszkańca związanego ze 
spółdzielczością mieszka-
niową. Jest to o tyle ważne, 
że zapoznanie się chociażby 
z podstawowymi zasadami 
pozwoli na zrozumienie jej 
funkcjonowania i zbudo-
wania pozytywnych relacji 
międzysąsiedzkich, które za-
wsze cechowały społeczność 
spółdzielczą, a która obecnie 
w zdecydowanej części prze-
niosła się do cyfrowej rzeczy-
wistości izolując nas od sie-
bie. Dlatego publikuję nasze 
informacje zarówno w wersji 
cyfrowej jak i papierowej by 
móc dotrzeć do każdego po-
kolenia zamieszkałego w na-
szych budynkach, gdyż nie 
ważne jest jak się komuniku-
jemy, ale ważne jest dla mnie 
do ilu osób docieramy.  

Zachęcam wszystkich, by 
się nieco otworzyć na innych 
zamieszkałych wokół, by nie 
zapominać  o licznym gro-
nie naszych seniorów, którzy 
mają prawo do pełnej infor-
macji, społecznej integracji 
w realiach takich jakich się 
wychowali, którzy nieko-
niecznie chcą posługiwać 
się nowoczesną technologią, 
a chcących liczyć na zwykłe 
„dzień dobry”. ■

Jan Grabowiecki 
prezes zarządu SM ROW 



Październik 2021 r.  ▪  Numer 6 (93)  ▪  Rok XXVI  ▪  ISSN 1505-7704           Pod wsPólnym dachem 3

Historyczny  
budynek  
odrestaurowany

Niemal 100-letnia kamienica na ulicy Wałowej 22 w Wo-
dzisławiu Śląskim odrestaurowana. Budynek przecho-
dzi gruntowny remont. I choć jeszcze prace wykończe-
niowe trwają to obecny efekt już zachwyca.

Mając na uwadze potencjał inwesty-
cyjny starych budynków, ale przede 
wszystkim ich wartość historyczną 
i kulturowo-społeczną – każdy re-
mont to nie tylko szansa na urato-
wanie lokalnego dziedzictwa, ale 
również impuls do rozwoju nowych 
ciekawych miejsc.

Nasza kamienica to skarbnica wie-
dzy, gdyby mogła mówić usłysze-
libyśmy zapewne wiele ciekawych 
historii. Niedawno podczas jednego 
z jubileuszy dostaliśmy opowieść jed-
nego z mieszkańców jak to mozolnie 
budowano ten wspaniały budynek, 
będący wspólną inwestycją kilku ro-
dzin. To budynek powstały z potrzeby 
posiadania mieszkania, ale wspólny 
trud włożony w jego powstanie ce-
mentował relacje międzyludzkie. I tak 
można powiedzieć, że obecni miesz-
kańcy dalej żyją jak w jednej rodzinie. 
Wszyscy się znają, wspierają ale też 
czują się współodpowiedzialni za to co 
dzieje się w ich budynku. Na początku 

lata wkroczyła do tego budynku ekipa 
remontowa, by przy okazji termomo-
dernizacji odtworzyć historyczny obraz 
elewacji tej kamienicy oraz dokonać 
zmodernizowania systemu ogrzewania 
mieszkań. Od tego sezonu mieszkańcy 
będą korzystać z komfortu ciepła jak 
wszyscy mieszkańcy naszych zasobów. 

To również historyczna chwila która za-
pisze się na kartach budynku. Jak rów-
nież to, że jest to  pierwszy budynek, 
którego części wspólne będą zasilane 
energią z fotowoltaiki, a zużycie cie-
pła będzie monitorował system inteli-
gentnego zarządzania energią cieplną. 
Wykonano również szereg pracy dodat-
kowych, niezbędnych dla przedłuże-
nia bezpiecznego użytkowania miesz-
kań takich jak instalacja elektryczna, 
wentylacja grawitacyjna, domofony 
czy zbiorcza antena satelitarna. Czeka 
jeszcze w kolejce wnętrze, czyli klatka 
schodowa. 

Wykonanie takiego remontu pomimo 
pozyskiwanych środków finansowych 
to duże obciążenie również dla miesz-
kańców, dlatego wiele lat trwało podję-
cie decyzji o tak dużym zakresie robót. 
Jednakże z dnia na dzień nieruchomość 
ta piękniej stanowiąc nowy efektowny, 
wyróżniający się budynek w tej okolicy 
starego miasta Wodzisławia Śląskiego. 
Ale przede wszystkim chodzi o to by   
polepszyć warunki zamieszkiwania 
osób tam zamieszkałych co w pierwszej 
kolejności powinno zapewnić centralne 
ogrzewanie. To komfort jakiego uży-
wając na co dzień nie zauważmy, a jaki 
w obecnych czasach jest ważny. ■

 robotnicy w czasie przerwy
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Zmiany w dodatkach  
mieszkaniowych  
od lipca 2021 r. 

Jakie zmiany czekają osoby 
starające się o dodatek  
mieszkaniowy?

Dodatki mieszkaniowe do mieszkań 
to temat nie nowy, pisaliśmy o tym 
w poprzednim wydaniu spółdziel-
czej gazety, a już od 1 lipca zostały 
wprowadzone nowe zasady, które po-
szerzają grono osób, ubiegających się 
o  dodatek mieszkaniowy. 

Wielu naszych mieszkańców korzy-
sta z tej formy pomocy i wielu osobom 
pomogła ona wyjść z trudnej sytuacji 
życiowej. 

A zatem:

Jedną ze zmian można  
nazwać wręcz rewolucyj-
ną. Chodzi o zmienioną 
definicję dochodu.

Zastała ona ujednolicona, tak by 
w przypadku różnych przepisów 
z zakresu mieszkalnictwa funkcjo-
nowała jedna definicja i za dochód 
uważać się będzie dochód w rozu-
mieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych. 

Znaczy to, że:
do tej pory dochód był ubruttowiony, 
czyli pomniejszony m. in. o składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
oraz na ubezpieczenie chorobowe. Po 
zmianie będzie się posługiwało docho-
dem NETTO, czyli tym co faktycznie 

otrzymuje osoba uprawniona, z pewny-
mi wyjątkami w przypadku innych do-
chodów niepodlegających opodatkowa-
niu na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Po-
nadto uproszczone zostanie wyliczenie 
wysokości dochodu wnioskodawcy, co 
ułatwi osobom zainteresowanym usta-
lenie, czy mogą starać się o dodatek. 

Kolejną nowością w nowe-
lizacji ustawy jest zmiana 
kryterium dochodowego.

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodo-
we odnosi się do przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej, obo-
wiązującego w dniu złożenia wniosku, 
zamiast dotychczasowego wskaźnika, 
tj. kwoty najniższej emerytury.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, 
jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku średni 
miesięczny dochód przypadający na 
jednego członka gospodarstwa domo-
wego nie przekroczy w gospodarstwie 
jednoosobowym 40%, a w gospodar-
stwie wieloosobowym 30% przeciętne-
go wynagrodzenia w gospodarce naro-
dowej (obowiązującego w dniu złożenia 
wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust.8 
i art. 7 ust.6)

Zmiany dotyczą także 
osób niepełnosprawnych

Dodatek mieszkaniowy zależny jest od 

wielkości mieszkania. Jeżeli w lokalu 
zamieszkuje osoba niepełnosprawna 
poruszająca się na wózku inwalidzkim 
lub osoba, której niepełnosprawność 
wymaga zamieszkiwania w oddziel-
nym pokoju normatywną powierzch-
nię użytkową zwiększa się o 15 mkw.
Zmianą, na którą warto zwrócić uwa-
gę, jest możliwość powiększenia nor-
matywnej powierzchni niezależnie od 
liczby członków gospodarstwa domo-
wego. Czyli osoby niepełnosprawne, 
mające orzeczenie o niepełnospraw-
ności, w którym jest zapis o wymogu 
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, 
a zamieszkujące w lokalu samodzielnie, 
będą mogły mieć doliczone 15 mkw. 
do powierzchni normatywnej. Wpro-
wadzając nowe zasady uległy zmianie 
wzory wniosku i deklaracji. 

WAŻNE – każda gmina określa 
własne wzory i osoba ubiega-
jąca się o dodatek mieszkanio-

wy będzie zobowiązana  
do jego stosowania.

Druki można pobrać 
• Mieszkańcy Wodzisławia na stronie: 

https://mops.wodzislaw-slaski.pl/
dodatek-mieszkaniowy albo osobi-
ście w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 
ul. Daszyńskiego 3.

• Mieszkańcy Pszowa na stronie:  
https://jakiwniosek.pl/wnioski/nie-
ruchomosci/dodatek-mieszkanio-
wy/pszow, albo osobiście w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Pszowie.

• Mieszkańcy Radlina na stronie: 
https://miasto.radlin.pl/dodat-
ki2020/, albo osobiście w Urzędzie 
Miasta w Radlinie.

• Mieszkańcy Rydułtów http://www.
rydultowy.naszops.pl/do-pobrania, 
albo osobiście w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Rydułtowach.
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KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE? 
Dodatek mieszkaniowy jest formą po-
mocy przeznaczoną dla osób spełniają-
cych łącznie trzy warunki: 

1. posiadają tytuł prawny do lokalu; 

2. zamieszkują lokale mieszkalne speł-
niające kryterium metrażowe; 

3. spełniają kryterium dochodowe.

KRYTERIUM TYTUŁU PRAW-
NEGO DO LOKALU 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 
• najemcom lub podnajemcom lokali 

mieszkalnych, mieszkającym w tych 
lokalach; 

• osobom mieszkającym w lokalach 
mieszkalnych, do których przysłu-
guje im spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego; 

• osobom mieszkającym w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w bu-
dynkach stanowiących ich własność 
oraz właścicielom samodzielnych 
lokali mieszkalnych; 

• innym osobom mającym tytuł praw-
ny do zajmowanego lokalu mieszkal-
nego i ponoszącym wydatki związa-
ne z jego zajmowaniem; 

• osobom zajmującym lokal mieszkal-
ny bez tytułu prawnego, oczekującym 
na przysługujący im lokal zamienny 
albo najem socjalny lokalu. 

Dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje w związku z mieszkaniem w jed-
nym lokalu mieszkalnym albo zajmo-
waniem jednego lokalu mieszkalnego 
i może przysługiwać na podstawie wię-
cej niż jednego tytułu prawnego spośród 
określonych wyżej. 

Dodatek mieszkaniowy nie przysłu-
guje osobom przebywającym w: 
• domu pomocy społecznej; 
• młodzieżowym ośrodku wychowaw-

czym; 
• schronisku dla nieletnich 
• zakładzie poprawczym; 
• zakładzie karnym; 
• szkole, w tym w szkole wojskowej 

– jeżeli instytucje te zapewniają nie-
odpłatnie pełne całodobowe utrzy-
manie. 

KRYTERIUM METRAŻOWE 
Kryterium metrażowe uzależnione jest 
od liczby osób mieszkających w lokalu 
mieszkalnym. Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje, gdy powierzchnia użyt-
kowa lokalu nie przekracza określo-
nej dla danej liczby osób powierzchni 
(powierzchnia normatywna) o więcej 
niż 30% (lub 50% jeśli wielkość pokoi 
i kuchni nie przekracza 60% powierzch-
ni całego lokalu). 

Powierzchnia normatywna w przeli-
czeniu na liczbę członków gospodar-
stwa domowego wynosi: 
• - dla 1 osoby – 35 m kw. ale maksy-

malna powierzchnia uprawniająca do 
dodatku to 45,50 m kw.; 

• dla 2 osób – 40 m kw. maksymalna 
powierzchnia to 52 m kw.; 

• dla 3 osób – 45 m kw. maksymalna 
powierzchnia to 58,50 m kw.; 

• dla 4 osób – 55 m kw. maksymalna 
powierzchnia to 71,50 m kw.; 

• dla 5 osób – 65 m kw. maksymalna 
powierzchnia to 84,50 m kw.; 

• dla 6 osób – 70 m kw. maksymalna 
powierzchnia to 91 m kw. Natomiast 
jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 
osób – dla każdej następnej osoby 
zwiększa się powierzchnię norma-
tywną o 5 m kw. 

Jednocześnie powierzchnię norma-
tywną powiększa się o 15 m2 , jeżeli: 
• w lokalu mieszka osoba niepełno-

sprawna poruszająca się na wózku 
inwalidzkim; 

• lub osoba niepełnosprawna, której 
niepełnosprawność wymaga zamiesz-
kiwania w oddzielnym pokoju. 

Powiększenie jest niezależnie od licz-
by członków gospodarstwa domowego. 
O wymogu zamieszkiwania w oddziel-
nym pokoju orzekają powiatowe zespo-
ły do spraw orzekania o niepełnospraw-
ności.

KRYTERIUM DOCHODOWE 
Przez gospodarstwo domowe rozumie 
się gospodarstwo: 
• prowadzone przez osobę ubiegającą 

się o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego; 

• samodzielnie zajmującą lokal miesz-
kalny; 

• lub gospodarstwo prowadzone przez 
tę osobę wspólnie z małżonkiem 
i innymi osobami stale z nią zamiesz-
kującymi i gospodarującymi, które 
swoje prawa do zamieszkiwania w lo-
kalu wywodzą z prawa tej osoby. 

Do członków gospodarstwa domowe-
go nie wlicza się osób przebywających 
w instytucjach zapewniających nieod-
płatne całodobowe utrzymanie. Doda-
tek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku średni miesięcz-
ny dochód przypadający na jednego 
członka gospodarstwa domowego nie 
przekroczył 40% przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarstwie jednooso-
bowym lub 30% w gospodarstwie wie-
loosobowym. Przy wydawaniu decyzji 
o przyznaniu dodatku mieszkaniowego 
uwzględnia się kwotę przeciętnego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodowej, 
obowiązującego w dniu złożenia wnio-
sku, ogłoszonego przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego

WAŻNE 

Dodatek mieszkaniowy jest przy-
znawany na 6 miesięcy, licząc od 
pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po dniu złożenia wniosku. 
Dodatek nie może przekraczać 
70% wydatków na powierzchnię 
normatywną lokalu oraz nie może 
być niższy od 0,5% kwoty prze-
ciętnego wynagrodzenia. Dodatek 
mieszkaniowy wypłacany jest do 
10 dnia każdego miesiąca. Świad-
czenie jest przekazywane zarządcy 
budynku albo innej osobie upraw-
nionej do pobierania należności za 
lokal mieszkalny. Wypłatę dodatku 
wstrzymuje się, jeżeli osoba, której 
dodatek przyznano, nie opłaca na 
bieżąco różnicy ponad przyznany 
dodatek. 

Organ rozpatrujący wniosek o przy-
znanie dodatku mieszkaniowego może 
wymagać dostarczenia także innych 
dokumentów, jeżeli jest to niezbędne 
do rozpatrzenia sprawy. Podczas skła-
dania wniosku należy okazać pracow-
nikowi oryginały dokumentów. I oczy-
wiście jeśli wypełnienie wniosku jest 
zbyt trudne, zainteresowana osoba 
może uzyskać pomoc pracownika 
przyjmującego wniosek. ■
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Non omnis moriar  
- Nie wszystek umrę. 

Zbliża się Dzień Zaduszny, dzień wielkiej 
zadumy nad życiem, śmiercią i sensem 
naszego życia. 

Napisane w latach 30 – 23 
przed Chrystusem w „III Pie-
śni” słowa rzymskiego po-
ety Horacego wskazują na 
naturalne i właściwe naszej 
ludzkiej naturze dążenie do 
nieśmiertelności, które jest 
równocześnie pragnieniem 
ludzkiego serca, by w rze-
czywistości naszego docze-
snego życia zostawić po sobie 
dla potomnych jakikolwiek 
ślad pamięci. Niepowtarzal-
na jest atmosfera tych dni 
którą tworzą przyozdobione 
kwiatami i rozświetlone nie-
zliczoną liczbą płonących 
zniczy groby naszych bli-
skich, znajomych i drogich 
naszemu sercu ludzi, których 
droga naszego pielgrzymiego 
losu na tej ziemi już się za-
kończyła. Ten niecodzienny 
i jednorazowy widok naszych 
cmentarzy i pod nogami de-
likatny szum opadających 
już liści tworzą swoistą deli-
katną melodię, która staje się 
podkładem naszego zamy-
ślenia nad życiem, śmiercią, 
sensem naszego życia i pra-
cy ale i równocześnie nad 
naszą wiecznością, w której 
tajemnicę wprowadza nas 
tajemnica naszej śmierci, do 
której przecież każdy dzień 
nas zbliża i która często w na-
szym ludzkim myśleniu po-
strzegana jest jako najwyższa 
sprawiedliwość od której nikt 
ani wykupić, ani wyzwolić 
się nie zdoła. W jednej z daw-
nych pieśni kościelnych, śpie-
wanej w czasie obrzędów 
żałobnych znajdujemy sło-
wa: „Nie tu ojczyzna, ani 
tu nikomu nie dano praw-
dziwego domu. Wyrok nie-

zmienny i dekret straszliwy, 
że umrzeć musi każdy czło-
wiek żywy…że nawet króla 
i cesarza śmierć nie minie”… 
Jednak tajemnica śmierci nie 
musi być okazją do li-tylko 
pesymistycznych zamyśleń. 
W tym miejscu może w każ-
dym człowieku dobrej woli 
odezwać się głos wiary. Na 
czas długich listopadowych 
wieczorów dobrze by było 
otworzyć Pismo Święte za-
wierające prawdę objawio-
ną przez Boga. Wśród wielu 
słów wypowiedzianych na 
ten temat pozwólmy sobie 
na to, by wybrać te fragmen-
ty, którymi posługuje się li-
turgia Kościoła we mszach 
świętych w Dzień Zaduszny, 
które tworzą pewną myślo-
wą całość. W pierwszej mszy 
świętej tego dnia słyszymy 
najpierw starotestamentowe 
świadectwo wiary zaczerp-
nięte z Księgi Hioba: „Lecz 
ja wiem, Wybawca mój żyje… 
i oczyma ciała będę widział 
Boga. To właśnie ja Go zo-
baczę” (por. Hi 10,1,23-27a), 
a potem ewangelię św. Łuka-
sza opisującą śmierć krzyżo-
wą i zmartwychwstanie Pana 
Jezusa kończącą się słowami 
Anioła do niewiast wypowie-
dzianymi przy pustym grobie 

Chrystusa: „Dlaczego szu-
kacie żyjącego wśród umar-
łych? Nie ma Go tutaj; zmar-
twychwstał”. (por. Łuk.2344 
– 24,6a). Zmartwychwstanie 
Pana Jezusa jest podstawowa 
prawdą rzucającą światło na 
nasze płynące z wiary zro-
zumienie tajemnicy życia, 
jego sensu, śmierci i naszego 
zmartwychwstania i życia 
wiecznego. Dlatego w dal-
szych wielu tekstach Pisma 
Świętego, szczególnie w li-
stach św. Pawła znajdziemy 
pewne wezwanie: „Jeśli 
Chrystus zmartwychwstał 
i my zmartwychwstanie-
my…” (por. I Kor. 15). 

W świetle tych i wielu innych 
tekstów Pisma Świętego oraz 
nauki Kościoła odnajdujemy 
słowa rzucające nam świa-
tło i wyjaśniające nam wiele 
prawd dotyczących naszego 
życia, śmierci i wieczności. 
Te słowa ukazują nam praw-
dę o sensie i wartości naszych 
czynów i naszego życia prze-
kraczającej granice naszej 
doczesności i mającej odbicie 
w naszej wieczności. Pod-
stawą tych prawd jest wiara 
w Chrystusa, który pokonał 
śmierć, zmartwychwstał 
i tym samym potwierdził 
swoje słowa wypowiedziane 
do apostołów, uczniów i każ-
dego z nas: „Kto żyje i wierzy 
we Mnie nie umrze na wieki” 
(Jan 11,26). Te przypomniane 
zamyślenia i prawdy wiary 

niech towarzyszą nam kiedy 
w pierwszych dniach Listo-
pada wyjdziemy z domu by 
odwiedzić nasze cmentarze. 
Jeszcze raz staniemy przy 
grobach naszych bliskich 
i ich postacie, życie, słowa 
czy czyny staną na nowo 
przed nami, w naszej pamię-
ci. Może to moi, twoi kocha-
ni rodzice i bliscy, ojciec, 
matka, brat, siostra, dziadek, 
babcia, a może nawet syn 
czy córka – ileż w tym mo-
mencie wzruszających wspo-
mnień, może i niejedna łza, 
którą czasem jedynie wszyst-
ko wiedzący Bóg dostrzeże 
i zrozumie. Odwiedzając 
groby naszych zmarłych nie 
zapomnijmy i tych, którzy 
wiele w życiu się napracowali 
dla naszego dobra, które jest 
owocem ich życia, ich pracy 
ich wysiłku. W tym miejscu 
na naszą modlitewną pamięć 
zasługuje wielu spotkanych 
w życiu dobrych i pracowi-
tych ludzi. Pozwólcie, że 
w tym miejscu wspomnę ra-
zem z Wami ludzi zasłużo-
nych dla zbliżającej się już do 
100 lecia swego istnienia na-
szej Spółdzielni Mieszkanio-
wej ROW, prezesów, Człon-
ków Rady Osiedli, Rady 
Nadzorczej i wielu pracow-
ników, którzy swą pracą na 
przestrzeni lat i na różnych 
stanowiskach i miejscach 
swej służby dbali o to, by 
ludziom, nam tutaj żyjącym 
się dobrze, coraz lepiej żyło. 
Uświadamiamy sobie, że pra-
ca każdego człowieka składa 
się na ogólną wartość tego co 
dziś jest osiągnięciem i przy-
nosi odczuwalną dla każdego 
z nas wartość, a dobro zachę-
ca nas do wdzięcznej mo-
dlitwy za jego twórców tak 
żyjących, jak i tych, którzy 
przeszli już do wieczności. 
Jak ważne jest to, byśmy pa-
miętali o tych, którzy ostat-
nio nieraz niespodziewanie 
odeszli. Szalejąca pandemia 
zabrała z naszego otoczenia 
tyle ludzi. Ile razy mówię, 
czy piszę na temat związany 
z Dniem Zadusznym, zawsze 
mam w pamięci mojego ko-
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Nowy parking
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ROW, już wkrótce rozpocz-
nie budowę nowych 50-sięciu 
miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych w rejo-
nie domów wielorodzinnych 
nr 2 i 4 przy ul. Przemysła-

wa w Wodzisławiu Śląskim. 
Planowane miejsca postojowe 
w tym rejonie powstaną na 
terenie niezagospodarowa-
nym, zielonym i umożliwią 
mieszkańcom łatwy wyjazd 
do drogi publicznej ul. Miesz-

ka. Do tej pory wjeżdżało się 
i wyjeżdżało na parking mię-
dzy blokami co utrudniało 
komunikację. Inwestycja jest 
efektem konsultacji i ustaleń 
z Urzędem Miasta, pozwoli 
na pozostawienie pojazdów 

w miejscach dozwolonych, 
nie blokując płynności ruchu 
pieszego i samochodowego.  
Zostanie wykonany również 
chodnik komunikujący rejon 
miejsc postojowych z istnie-
jącym ciągiem pieszym. ■

legę jeszcze z czasów szkol-
nych, który wychowywał się 
w rodzinie w której sprawy 
wiary były traktowane dość 
marginesowo, ale zachowa-
łem go w pamięci jako do-
brego człowieka w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Otóż 
ten mój kolega kiedyś w pry-
watnej rozmowie powiedział 
mi: „Wiesz, kiedy przychodzi 
Święto zmarłych i idziemy 
na grób naszych dziadków, 
wtedy zawsze przychodzi 
mi do głowy pytanie, a jeżeli 
to w co wierzyli moi dziad-
kowie i to o co wy się modli-
cie jest prawdą, to co będzie 
wtedy gdy ja umrę? Potem 
po maturze urwały się kon-
takty i wiem, że już ten ko-
lega nie żyje. Jednak w mo-
dlitwie pamiętam o nim, bo 

ufam, że dobry Bóg każdemu 
człowiekowi daje możliwość 
zbawienia, byleby sam tej 
możliwości świadomie nie 
odrzucił. 

Cmentarz to miejsce do któ-
rego możemy dostosować 
słowa wypowiedziane przez 
Pana Boga, gdy objawił się 
Mojżeszowi na Górze Horeb: 
„Mojżeszu zdejm sandały, 
gdyż miejsce na którym stoisz 
jest ziemią świętą” (Wj 3,1-
6). Cmentarz to rzeczywiście 
ziemia święta kryjąca docze-
sne szczątki naszych zmar-
łych wśród których na pew-
no jest wiele ludzi, naszych 
bliskich, którzy za życia na 
pewno wiele czynili dobre-
go a teraz już przed Bogiem 
stoją w niebie wśród grona 

świętych, choć nie kanoni-
zowanych przez Kościół. Ko-
ściół oficjalnie kanonizuje, 
lub beatyfikuje świętych, któ-
rych życie i czyny są szcze-
gólnym wzorem doskona-
łości chrześcijańskiej. Tych 
wszystkich naszych bliskich 
świętych czcimy w Kościele 
dnia 1 listopada w Uroczy-
stość Wszystkich Świętych. 
Drodzy moi Czytelnicy! Na 
koniec przyjmijcie krótką 
jeszcze jedną refleksję. Dnia 
20 listopada w Archikatedrze 
w Katowicach odbędzie się 
beatyfikacja Sługi Bożego 
Księdza Jana Machy pocho-
dzącego z Chorzowa Starego 
zgilotynowanego w więzie-
niu w Katowicach za pomoc 
polskim rodzinom, których 
ojców i żywicieli okupant 

więził w obozach koncentra-
cyjnych i innych więzieniach. 
Wśród Jego wielu ostatnio 
publikowanych wypowiedzi 
znajduje się zdanie: „Żyjmy 
codziennie tak, jakby to miał 
być nasz ostatni dzień”. Gdy 
wrócimy z cmentarzy do na-
szych domów zastanówmy 
się może nad obejmującą na-
szą życiową rzeczywistość 
wymową tych słów. Życzę 
wszystkim dobrego prze-
życia tych listopadowych 
Świąt, serdecznych rodzin-
nych spotkań, a nade wszyst-
ko duchowych owoców 
płynących z przeżywanych 
uroczystości Wszystkich 
Świętych oraz Dnia Zadusz-
nego.    Szczęść Boże! ■
 
              Ks. Józef Moczygęba.  



Nie rozstajesz się  
z rowerem na dłużej  
niż jeden dzień? 

A może korzystasz ze swojego dwukołowca jedynie w niedzielę? Nieważne! W Wo-
dzisławiu Śląskim znajdziesz sprawdzone ścieżki rowerowe, dopasowane do Two-
ich umiejętności.

Turystyka rowerowa z roku na rok staje się coraz bar-
dziej popularna. Dlatego miasta i powiaty dbają o rozwój 
znakowanych turystycznych szlaków rowerowych, udo-
stępniających atrakcje przyrodnicze czy krajoznawcze.

Powiat wodzisławski  
to idealne miejsce  
dla turystyki rowerowej.

Bardzo urozmaicona rzeźba terenu, piękne widoki doliny 
Odry, spora liczba atrakcji kulturowych – wszystko to spra-
wia, że ziemię wodzisławską najlepiej poznawać z rowero-
wego siodełka.

W powiecie funkcjonuje kilkadziesiąt kilometrów tras ro-
werowych i ścieżek, a także szlaków turystycznych, które 
poprowadzono w taki sposób, by można było bez większych 
problemów zobaczyć najciekawsze miejsca ziemi wodzisław-
skiej.

Do najważniejszych tras rowerowych  
na terenie powiatu należą:

 ► 283 – TRaSa CZaRNa 

Trasa rowerowa nr 283 o długości 2,9 km bierze swój począ-
tek w miejscu, gdzie od ulicy Kokoszyckiej w Wodzisławiu 
Śl. odbija i prowadzi ostro w dół ulica Krupińskiego. Trasa na 
odcinku 2,0 km pokrywa się z trasą o numerze 314 oznaczoną 
znakami w kolorze niebieskim. Źródło: http://www.trasy-ro-
werowe-wodzislaw-slaski.102.pl

 ► 311 – TRaSa CZERWONa 
Trasa rowerowa nr 311 o długości 4 km ma swój początek na 
ul. Rybnickiej, tuż przed Rondem Karviny, od którego jeden 
ze zjazdów prowadzi na dworzec kolejowy w Wodzisławiu 
Śl. Punkt końcowy trasy leży na granicy z Radlinem. Trasa 
oznaczona jest znakami w kolorze czerwonym. 

 ► 312 – TRaSa ROWEROWa 
Trasa o długości zaledwie 1,8 km jest najkrótszą z tras ro-
werowych miasta Wodzisław Śl. Oznaczona jest znakami 
w kolorze niebieskim. Rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulicy 
Dębowej z Rybnicką, nieopodal stacji kolejowej Wodzisław 
Śląski-Radlin, gdzie umieszczono znak informujący o po-
czątku trasy, a także tablice szlaków rowerowych oraz mapę. 

 ► 314 – TRaSa ROWEROWa NIEbIESka 
Trasa o długości 2,5 km bierze swój początek w miejscu, 
gdzie od ulicy Kokoszyckiej, odbija i prowadzi ostro w dół 
ulica Krupińskiego.Trasa oznaczona jest znakami w kolorze 
niebieskim. Trasa na odcinku 2,0 km pokrywa się z trasą 
o numerze 283 oznaczoną znakami w kolorze czarnym. 

 ► 315 – TRaSa ZIELONa  
Liczy ok. 14 km, na obszarze powiatu przebiega w granicach 
miasta Radlin. Biegnie w kierunku Rybnika-Niewiadomia aż 
do przystani w Rybniku-Orzepowicach.

 ► 316  – TRaSa żółTa
Trasa liczy 52 km i przebiega przez teren 4 gmin powiatu wo-
dzisławskiego. Umożliwia połączenie tras biegnących wokół 
Rybnika z pętlą rowerową Euroregionu Śląsk Cieszyński. 
Przebiega przez następujące miejscowości: Wodzisław Śl. – 
Turza – Turzyczka –Kolonia Fryderyk – Gorzyczki – Gorzy-
ce – Osiny – Syrynka – Zawada – Pszów – Lubomia – Buków 
– Bluszczów – Rogowiec – Odra. Ostatnią na trasie jest miej-
scowość Olza.
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 ► 317 – ŚCIEżka CZaRNa 
Odcinek liczący 3,7 km przebiegający w granicach mia-
sta Pszowa (od granic Raciborza przez gminę Kornowac do 
granicy z Wodzisławiem Śl. na wysokości dzielnicy Zawada. 
Następnie przebiega przez wodzisławskie dzielnicy Zawadz-
kie Kąty, Kokoszyce i Jedłownik na os. Kopernika i dalej do 
ośrodka rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu Śl.

 ► 319 – TRaSa PSZóW-RaDLIN DOły 
Trasa zaczyna się przy bazylice w Pszowie, biegnie obok 
cmentarza po śladzie trasy żółtej oraz czarnej. Następnie po 
przekroczeniu DW933 biegnie ul. Śląską.

 ► 320 – TRaSa CZERWONa 
Początek bierze nad Zalewem Rybnickim przy ośrodku wod-
nym „Kotwica”. Następnie przez Zebrzydowice prowadzi 
drogą leśną do Buzowic, a w dalszej kolejności do Rydułtów. 
Po drodze można zwiedzić zabytkowy szyb „Dicke”. Po po-
konaniu krótkiego odcinka trasy w Gaszowicach raz jeszcze 
wjeżdżamy na teren miasta Rydułtowy, wreszcie pokonując 
leśny fragment trasy jedziemy w stronę Pszowa.

 ► 321 – TRaSa CZaRNa 
Trasa Rydułtowy – kalwaria Pszowska o długości ok. 
2 km, rozpoczyna się i początkowo nakłada się na trasę 320. 
W dalszej części biegnie w kierunku Kalwarii Pszowskiej 
(w tym – krótki odcinek biegnący schodami).

 ► 322 – TRaSa ZIELONa 
Trasa Rydułtowy – Pszowskie Doły – krzyżkowice bierze 
swój początek w Rydułtowach. Przy granicy z Pszowem łą-
czy się z odcinkiem ścieżki 321, później kierując się w stronę 
Pszowskich Dołów. Stamtąd udajemy się polną drogą w kie-
runku Pszowa-Krzyżkowic, gdzie zbiega się z trasą 320.

 ► 323 – „SZLak PIELGRZyMkOWy” 
Długość trasy wynosi 17,4 km rozciąga się między Pszowem 
a Jankowicami. Na terenie powiatu ścieżka przebiega przez 
miasta Pszów (odcinek długości 4,3 km) oraz Radlin (7,6 km). 
Na trasie w Głożynach znajduje się miejsce postoju dla rowe-
rzystów, zwane „Ermeżoną”. Szlak łączy sieć tras powiatów: 
wodzisławskiego i rybnickiego.

 ► 324 – ŚCIEżka CZaRNa 
Rozpoczyna się w Wodzisławiu Śl. Następnie biegnie w kie-
runku Mszany do przejścia granicznego Gołkowice – Zava-
da oraz do przejścia turystycznego w Skrbeńsku. Po stronie 
czeskiej liczy jeszcze ok. 10 km, podążając do miasta Karvi-
na i łącząc się z tzw. „Permonikovą Trasą”. Łączna długość 
ścieżki 324 to 25,5 km.  ■



OSZCZĘDZANIE CIEPŁA

WIETRZENIE I WENTYLACJA

Mamy już jesień i na dworze będzie 
coraz zimniej. Przed nami kilka 
chłodnych miesięcy. W tym roku z po-
wodu kiepskiej pogody, sezon grzew-
czy rozpoczął się dość szybko a wraz 
z nim powraca temat oszczędzania 
ciepła, bo ten problem drenuje na-
sze kieszenie, a jednocześnie znowu 
kluczową staje się sprawa wietrzenia 
mieszkań oraz właściwej wentylacji, 
sprawa ważna dla naszego zdrowia, 
a czasami nawet życia.

Zacznijmy od oszczędzania ciepła, te-
matu ważnego, ale czasami drażliwego.

Chcemy by w naszych domach było 
ciepło i przytulnie i nie ma się czemu 
dziwić, właściwy komfort cieplny decy-
duje o poziomie naszego życia. Jednak 
gdy tylko sezon grzewczy się rozpoczął, 
znowu popełniamy te same błędy rzu-
tujące na koszty opłat za ciepło. Mimo 
chłodu jesieni i grzejących kaloryferów 
często widzimy otwarte przez cały czas 
okna a czasem i drzwi na klatkach scho-
dowych. Jest to działanie niezrozumia-
łe. Przez te otwarte okna wychładzamy 
budynek i marnujemy ciepło. Wypusz-
czamy w powietrze nasze pieniądze. 
Apelujemy więc o pilnowanie tej z po-

zoru błahej sprawy. Zamykajmy okna 
oraz drzwi na klatkach schodowych.

Z drugiej strony pamiętajmy również 
jak ważne jest wietrzenie, naszych 
mieszkań. Wraz z  niższymi temperatu-
rami coraz częściej będziemy zamykać 
okna, rzadziej wietrzyć mieszkania. 

Kiedyś świeże powietrze przedostawa-
ło się do mieszkań przez liczne niesz-
czelności stolarki okiennej i wydawa-
ło się to całkiem naturalne. Rosnące 
koszty ogrzewania spowodowały jed-
nak konieczność oszczędzania energii, 
zaczęto więc stosować energooszczęd-
ne szczelne okna (głównie z tworzy-
wa sztucznego, ale również z drewna 
i aluminium). Niestety, ta szczelność 
ogranicza, a w skrajnych przypadkach 
uniemożliwia dopływ świeżego powie-
trza, co skutkuje wzrostem jego wilgot-
ności w pomieszczeniach. Ale nie tyl-
ko wilgoć potrzebuje ujścia. Także pył, 
kurz i obecne w nim roztocza, których 
wolelibyśmy się pozbyć. Sprzątamy 
więc, używając rozmaitych środków 
czyszczących i stosując odświeżacze 
powietrza. A nasz organizm wolałby, 
żebyśmy po prostu porządnie prze-
wietrzyli pomieszczenie.

Niewietrzone 
mieszkanie – 
czym to grozi 
W zamkniętych pomieszczeniach, wy-
soka temperatura i wilgotność two-
rzą świetny mikroklimat dla rozwoju 
i namnażania się mikroorganizmów. 
Zbyt wysuszone powietrze z kolei wy-
susza śluzówkę, która staje się mniej 
odporna na ataki drobnoustrojów. Do-
brym przyzwyczajeniem jest więc re-
gularne wietrzenie, które pomoże nam 
zachować zdrowie i odporność. A co 
z przeziębieniami? Prędzej złapiemy 
katar od siedzenia w niewietrzonym po-
mieszczeniu, niż od wdychania świeże-
go, rześkiego powietrza!

Jak długo powinno się 
wietrzyć pokój? 

Wiosną i jesienią wystarczą dziesięcio-
minutowe przeciągi 3 razy dziennie. Po-
zwoli to pozbyć się pary, nie wychłodzić 
zanadto pomieszczeń i poczuć się lepiej. 
Zimą najlepiej zafundować sobie krót-
kie i intensywne wietrzenie rano i wie-
czorem przy wyłączonych kaloryferach. 
Dzięki temu nie będą one pracowały 
ze zwiększoną mocą, a my nie odczuje-
my wzrostu opłat za ogrzewanie. Znacz-
nie bardziej opłacalne i efektywne jest 
otwarcie okna na oścież na chwilę 
niż uchylanie go na długi czas i wyzię-
bianie pomieszczeń bez skutecznej wy-
miany powietrza. Rozszczelnione okno 
lub mikrowentylacja sprawdzają się 
za to doskonale podczas deszczu.

Jak co roku o tej porze apelujemy do 
wszystkich by uważali na brak wenty-
lacji, bo może on mieć bardzo przykre 
konsekwencje. Corocznie przekonuje się 
o tym niestety wielu ludzi, którzy zosta-
li zaczadzeni.

Podstawową przyczyną zatruć 
jest niepełne spalanie, do którego 
może dojść np. gdy zbyt szczelnie 
zamknięte są okna, brak jest wła-
ściwej wentylacji. Powoduje to po-
wstawanie tlenku węgla i utrudnia 
jego odpływ. 
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Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile 
świeżego powietrza napłynie do po-
mieszczenia. Przede wszystkim należy 
więc zapewnić możliwość stałego do-
pływu świeżego powietrza do paleniska 
kotła gazowego bądź olejowego, ku-
chenki gazowej, kuchni i pieca węglo-
wego, oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętajmy więc aby  

NIE ZASŁANIAć  
kratek wentylacyjnych  
i otworów nawiewnych.

Przy instalacji urządzeń i systemów 
grzewczych korzystać trzeba z usług 
wykwalifikowanej osoby. Koniecznie 
dokonywać okresowych przeglądów 
instalacji wentylacyjnej i przewodów 
kominowych oraz ich czyszczenia. Sys-
tematycznie sprawdzać ciąg powietrza, 
np. po przez przykładanie kartki papie-

ru do otworu wywiewnego (kratki wen-
tylacyjnej) – jeśli nic nie zakłóca wen-
tylacji – kartka powinna przywrzeć do 
wspomnianej kratki;

Często wietrzyć pomieszczenie, w któ-
rych odbywa się proces spalania (kuch-
nie, łazienki wyposażone w termy 

gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet 
niewielkie, rozszczelnienie okien.

Można również rozmieścić czujniki 
tlenku węgla w części domu, w której 
sypiamy.  Sypialnię można także wypeł-
nić roślinami produkującymi tlen  nocą, 
takimi jak storczyk, sansewieria, aloes 
drzewiasty, grudnik, skrzydłokwiat, 
grubosz drzewiasty, gerbera, bluszcz 
pospolity paproć czy dracena.

Nigdy nie bagatelizujmy objawów dusz-
ności, bólów i zawrotów głowy, nud-
ności, wymiotów, oszołomienia, osła-
bienia, przyspieszenia czynności serca 
i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, 
że ulega się zatruciu czadem. W ta-
kiej sytuacji należy natychmiast prze-
wietrzyć pomieszczenie w którym się 
znajdujemy i zasięgnąć porady lekar-
skiej.

W Polsce każdego roku, z powodu za-
trucia tlenkiem węgla pochodzącym 
z gazowych podgrzewaczy wody użyt-
kowej umiera ok. 100 osób, a kilka razy 
więcej ulega zatruciu wymagającym 
hospitalizacji. Przeważająca większość 
przypadków śmiertelnych zdarza się 
między 1 listopada a 31 marca, a więc 
w porze która właśnie nadchodzi. ■
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TURYSTYKA  
I MIŁOŚĆ  
DO PRZYRODY 

TO SPOSÓB NA DŁUGIE  
I SZCZĘŚLIWE ŻYCIE

Takie hasło towarzyszy Marianowi Za-
jącowi − działaczowi oddziału PTTK od 
1954 r., mieszkańcowi zasobów SM ROW 
z Wodzisławia Śląskiego. Należał do róż-
nych oddziałów PTTK zaczynając od Gli-
wic, poprzez Jaworzno i Rybnik na Wo-
dzisławiu Śląskim kończąc, któremu jest 
wierny do dziś. 

To już 67 lat jak dzieli się 
z ludźmi swoją miłością do 
gór, wędrówek oraz przyro-
dy. Twierdzi, że nie ma nic 
lepszego, niż radość z prze-
bytej trasy, w grupie ludzi 
zafascynowanych pięknem 
naszej ziemi i ciekawych po-
znawania coraz to nowych 
zakątków naszego kraju. 
Poza tym zwiedzanie i pie-
sze wędrówki są wspaniałą 
alternatywą dla coraz to po-
ważniejszego problemu na-
szych czasów, jakim jest sie-
dzący tryb życia. Turystyka 
towarzyszyła ludziom od 

zawsze. Jednak formę zorga-
nizowaną, na terenie nasze-
go kraju, przyjęła w wieku 
XIX, kiedy to w roku 1873 
utworzono Towarzystwo 
Tatrzańskie. Zaczęto wtedy 
wytyczać i znakować szlaki 
turystyczne, budować pierw-
sze ścieżki.

Miłość do gór i przyrody za-
częła się już w szkole śred-
niej tzw.”Akademi Loretań-
skiej” w Krakowie, kiedy 
to jeden z profesorów zabrał 
młodzież w góry i zaszczepił 
im tę pasję.

Podczas studiów na Politech-
nice Śląskiej, kontynuował 
swą pasję z jeszcze większym 
zaangażowaniem, pokonując 
coraz to większe odległo-
ści by w przyszłości zostać 
I przewodnikiem Turystyki 
Pieszej. Wystarczył plecak 
i wygodne buty aby móc zno-
wu wyruszyć na kolejną wy-
prawę. Po studiach organizo-
wał wiele wycieczek i rajdów 
najpierw w jaworznickich 
Zakładach Chemicznych 
„Azot” później w Rybniku 
pracując w Oddziale Pomia-
rów i Automatyki ROW.

Działał aktywnie w Wodzi-
sławskim oddziale PTTK, 
początkowo jako kierownik, 
później jako prezes w la-
tach 2001-2003 organizował 
i prowadził wiele wycieczek 
krajoznawczych, wypraw 
w góry polskie, czeskie, sło-
wackie a także w Alpy wło-
skie, austriackie i szwajcar-
skie. Ma w dorobku ponad 
400 odznak i wiele kilome-
trów na swoim koncie.

Zdobywca Korony Gór Pol-
skich, czyli 28 najwyższych 
szczytów wszystkich pol-
skich pasm. Posiada upraw-
nienia Organizatora Tury-
styki, Przyrodnika Turystyki 
Górskiej i Pieszej, Instrukto-
ra Krajoznawstwa Regionu. 
Za działalność w PTTK od-
znaczony został m.in. Zło-
tą Odznaką PTTK, Śląską 
Honorową Odznaką PTTK, 
Medalem 50-lecia PTTK, 
Odznaką „Zasłużony Dzia-
łacz Turystyki”. Jest zdobyw-
cą wszystkich odznak GOT 
oraz 4 stopniowej odznaki „ 
Każdemu Jego Everest”. 

Został wyróżniony przez 
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej za odniesione sukcesy 
w pracy z młodzieżą na polu 
turystyki i krajoznawstwa ty-
tułem i medalem „Nauczyciel 
Kraju Ojczystego”. Próbował 
młodym ludziom zaszczepiać 
miłość do turystyki, pokazy-
wać piękno ojczystego kraju, 
tak jak kiedyś jego profesor 
z lat młodości.
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Jego zdaniem nasz kraj a także nasz 
region jest dla prawdziwego tury-
sty bardzo atrakcyjny i w dodatku zróż-
nicowany historycznie, geograficznie, 
krajobrazowo, kulturowo i przyrod-
niczo. Mamy solidne fundamenty do 
uprawiania turystyki kwalifikowanej 
(aktywnej): bardzo dobrze rozwiniętą 
sieć szlaków turystyki pieszej i rowero-
wej oraz dobrze rozwiniętą infrastruk-
turę turystyczną w postaci dróg i tras 
komunikacyjnych, bazy noclegowej, 
żywieniowej i wypoczynkowej. Posia-
damy też niezwykłe zasoby: kompleksy 
leśne z bogatym poszyciem, liczne rzeki 
i jeziora, różnorodną faunę i florę, cieka-
we wydarzenia kulturalno-sportowo-tu-
rystyczne oraz całe mnóstwo obiektów 
zabytkowych (zamki, kościoły, pałace 
i dwory, młyny wodne, fortyfikacje, 

grodziska i cmentarzyska). Całość uzu-
pełnia bardzo przyzwoita, bogata i róż-
norodna oferta pobytowa w schroni-
skach górskich.

Wiele osób na emeryturze nie ma po-
jęcia, czym wypełnić nagle zupełnie 
wolne dni i zamiast cieszyć się spo-
kojem i zasłużonym odpoczynkiem, 
stają się nieszczęśliwe. Pan Marian jest 
już dawno na emeryturze i mimo swo-
jego wieku do dziś prowadzi aktywne 
i ciekawe życie turysty. Preferuje po-
znawanie ojczystego kraju jako sposób 
na długie i udane życie. Podpowiada 
tym osobom, aby zastanowiły się co ich 
interesuje lub spróbowały odkryć nowe 
pasje w swoim życiu. Ostatnio jako wie-
loletni członek PTTK obserwuje duże 
zainteresowanie turystyką pieszą oraz 

górską wśród emerytów górniczych, 
którzy szukają pomysłu na wypełnienie 
wolnego czasu.

Wszystkich zainteresowanych turysty-
ką górską, pieszą oraz wycieczkami 
krajoznawczymi w otoczeniu pięknej 
przyrody w dobrym towarzystwie za-
chęcamy do wstąpienia do PTTK.

Bliższych informacji dowiecie się  
Państwo ze stron:  
http://pszow.wodzislawsl.pttk.pl/  
http://wodzislawsl.pttk.pl/  
https://pttkgronie.radlin.pl/pttkgronie/ 
https://kornowacpttk.blogspot.com/ ■
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
 „ROW” 

w Wodzisławiu Śląskim  
 

ogłasza nabór na stanowiska 
 

  

 INSPEKTORA ds. utrzymania i eksploatacji zasobów 
 INSPEKTORA ds. lokali użytkowych 

 INSPEKTORA ds. kancelarii  
 
Wymagamy: 
- wykształcenie kierunkowe, 
- sprawną obsługę komputera, 
- mile widziane doświadczenie, 
- komunikatywność i umiejętność budowania relacji, 
 
Oferujemy: 
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w doświadczonym zespole,  
- atrakcyjny system premiowy 
- miłą atmosferę.  
 
 

 

Podejmij wyzwanie i sprawdź się 
na wymagającym zaangażowania stanowisku pracy 

w doświadczonej i stale rozwijającej się firmie. 
 

 
 Więcej informacji pod numerem telefonu 32 4282709 
 CV prosimy wysyłać na adres e-mail: a.szajthauer@sm-row.pl z dopiskiem 

stanowiska na które się aplikuje 
 

 

 

 
 

 

   


