
Drodzy Mieszkańcy dzielnicy  

„Pogoń”! 

 
 

Po długiej i nieustępliwej zimie przyszło 

lato a wraz z nim wakacje – czas odpoczyn-

ku i relaksu. Mamy nadzieję, że nowy nu-

mer naszego kwartalnika będzie Wam towa-

rzyszył w chwilach błogiego odpoczynku. My 

w tym czasie będziemy czynić wszelkie sta-

rania, abyśmy wspólnie mogli świętować 

zakończenie lata na corocznym Festynie 

Integracyjnym. W tym roku podobnie jak 

w latach poprzednich odbędzie się we wrze-

śniu na terenie Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy. Już teraz wszystkich serdecznie 

zapraszamy. Ołówki i kalendarze w dłoń 

i zapisujemy: 

12 września 2013 r. 

ul. Grota Roweckiego 2 

Festyn Integracyjny PAL 

 

Drodzy Czytelnicy, z numeru na numer 

przybywa osób zainteresowanych redago-

waniem naszej gazetki. Jeśli Wy również 

chcecie podejmować działania i inicjatywy 

na rzecz dzielnicy, zapraszamy do nawiąza-

nia kontaktu z koordynatorką PAL Panią 

Martą Siemańczyk w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Mo-

ścickiego 14 w Sosnowcu (tel. 32 296 07 67) 

lub pracownikami socjalnymi z Punktu 

Terenowego Nr 5 MOPS przy ulicy Hallera 

5 w Sosnowcu (tel. 32 291 21 97). Zachęca-

my również do odwiedzania naszej stro-

ny internetowej:  

         http://www.mopssosnowiec.pl/ 

 

Jeśli chcesz działać na rzecz 

 społeczności lokalnej, masz pomysł, 

jesteś zainteresowany zmianami 

w Twoim najbliższym otoczeniu 

 - CZEKAMY NA CIEBIE! 

Jeśli nie zgadzasz się z określoną  

sytuacją, uważasz, że potrzebna jest 

interwencja z zewnątrz 

 - NIE CZEKAJ! 

Ułatwimy Ci dostęp do potrzebnych 

informacji, skontaktujemy Cię 

z odpowiednią instytucją lub 

 organizacją. 

ZAPRASZAMY! 

 

 

 

 

Wielkie sprzątanie 

 Pospolite ruszenie w sosnowieckiej dzielnicy 

Pogoń. Poniedziałek 17 czerwca br. na ulicy Lwowskiej, 

Kasztanowej i Zbaraskiej minął pod hasłem „czystego 

osiedla”. Do wspólnej akcji porządkowania ulic objętych 

Programem Aktywności Lokalnej przyłączyli się 

mieszkańcy, wolontariusze oraz dzieci z pobliskiej 

Szkoły Podstawowej nr 45. W sumie uzbierano około 20 

worków śmieci.  

 

 
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 45 wraz z pracownikami socjalnymi 

 

 Osiedle jest posprzątane, a mieszkańcy zadowoleni. 

Wszystkie dzieci, które wzięły udział w akcji otrzymały 

w zamian za swoją pracę słodkie upominki i gadżety 

promocyjne miasta Sosnowiec. Podczas akcji nie zapomniano  

o ekologii – każdy ze sprzątających znalezione śmieci 

segregował.  Akcja zakończyła się wspólną zabawą dzieci 

z wolontariuszami i pracownikami socjalnymi.  

 

  
 Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 45 wraz z pracownikami socjalnymi 

 

Przypominamy, iż Program Aktywności Lokalnej jest 

odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne. 

Zaangażowani do Programu pracownicy socjalni, 

wolontariusze, animatorzy oraz liderzy organizują i aktywizują 

społeczność lokalną. Dzięki podejmowanym działaniom 

poprawia się jakość komunikacji społecznej, mieszkańcy są 

bardziej aktywni w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

życiowych.  

 

Celem szczegółowym PAL jest wzrost poziomu integracji 

społeczności lokalnej, aktywizowanie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, edukacja w zakresie animacji 

lokalnej jak również inicjowanie i wspieranie działalności grup 

samopomocowych oraz podniesienie motywacji, samooceny  

i wiary we własne siły. 
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Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne o tematyce 

teatralnej 

 Jednym z działań Programu Aktywności 

Lokalnej, realizowanego w ramach projektu 

systemowego „Moda na sukces – czyli kroki 

w samodzielność” w pierwszej połowie 2013 roku był 

cykl zajęć o tematyce teatralnej dla 10 - osobowej grupy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzieci w wieku 11 – 15 lat. Zajęcia obejmowały m.in. 

pracę nad ekspresją, plastyką ciała i gestem 

scenicznym, przezwyciężanie nieśmiałości i tremy, 

rozwijanie pamięci, nabywanie umiejętności logicznego 

rozumienia tekstu i interpretacji, improwizacje, 

poznawanie pracy aktora i podstawowych zagadnień 

związanych z teatrem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happening podsumowywujący projekty dla 

dzieci  

 Gdzie stykają się światy nauki i sztuki, tam 

musi wydarzyć się coś niezwykłego i szczególnego. 

Tak właśnie było 1 czerwca podczas happeningu 

podsumowującego projekty skierowane do dzieci, 

realizowane w ramach PAL. Podczas części 

artystycznej młodzież uczestnicząca w warsztatach 

teatralnych przedstawiła teatrzyk kukiełkowy pt. 

„Królowa śniegu” z wykorzystaniem słuchowiska 

nagranego na poprzednich warsztatach. Uczestnicy 

„Laboratorium talentów”, starając się udowodnić 

wyższość nauki nad sztuką zaprezentowali pokaz 

eksperymentów związanych m.in. ze zjawiskiem 

fluorescencji i napięcia powierzchniowego cieczy. 

Zwycięzcy nie wybrano. Obie drużyny zajęły 

pierwsze miejsce, a nagrodą była wspólna zabawa, 

wrażenia i nowe doświadczenia wyniesione na 

przyszłość.  
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Laboratorium talentów 

 Jedyną i być może niepowtarzalną okazję do 

izolacji DNA oraz badań mikroskopowych miały dzieci 

biorące udział w „Laboratorium talentów”, 

realizowanym w ramach projektu „Moda na sukces – 

czyli kroki w samodzielność”. Zajęcia odbyły się 

w ramach cyklu zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla 

dzieci w wieku 7 – 10 lat. Głównym celem 

„Laboratorium” było rozwijanie u najmłodszych 

zainteresowań i umiejętności społecznych, integracja, 

profilaktyka oraz edukacja. W trakcie zajęć dzieci 

wykonywały eksperymenty, podczas których 

zapoznawały się z podstawowymi wiadomościami 

z zakresu nauk przyrodniczych.  

 

 

 

 

Wizyta w Nikiszowcu 

Dnia 19 czerwca 2013 r. odbyła się druga w ramach 

PAL wizyta studyjna w Katowicach. Udział w niej 

wzięli pracownicy socjalni PT Nr 5, mieszkańcy 

Pogoni, uczestnicy grupy samopomocowej 

realizowanej w ramach PAL oraz przedstawiciele 

Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych 

w Sosnowcu. Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili 

Nikiszowiec oraz zapoznali się z metodami 

organizowania społeczności lokalnej.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej (PCAL), 

które mieści się w Domu Katechetycznym przy Parafii 

św. Anny,  Pan Waldemar Jan opowiedział o swoich 

doświadczeniach związanych z aktywizacją środowisk 

lokalnych, sposobach angażowania mieszkańców 

w rozwiązywanie problemów społecznych i potrzeb ich 

społeczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pani Anna Skiba oprowadziła uczestników 

wyjazdu po zabytkowej dzielnicy, pokrótce 

przedstawiła historię Nikiszowca oraz opowiedziała 

o tym jak przez kilkadziesiąt lat dzielnica 

przeobraziła się z miejsca zaniedbanego 

i zapomnianego w miejsce atrakcyjne turystycznie. 

Pani Anna pokazała zwiedzającym także ważne dla 

mieszkańców miejsca, w których koncentruje się życie 

dzielnicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Należy podkreślić, że głównym celem PCAL 

jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców 

katowickiej dzielnicy Nikiszowiec oraz instytucji 

lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania 

ważnych problemów społecznych, w szczególności 

problemów dotykających osoby korzystające z pomocy 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

Dzień Dziecka w MOPS Sosnowiec 

  

Zabawy, prezenty, konkursy z nagrodami, 

malowanie buzi oraz wiele innych atrakcji czekało 

na dzieci 8 czerwca na festynie zorganizowanym już 

po raz dwudziesty pierwszy, specjalnie z okazji Dnia 

Dziecka przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sosnowcu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Podczas festynu organizatorzy postarali się 

o wszystko to, co najmłodsi lubią najbardziej. Tego 

dnia dzieci nie miały żadnych obowiązków, lecz 

same przyjemności. Malowane buzie przeniosły 

wszystkich w zaczarowany świat baśni i bajek. 

Każdy mógł choć na chwilę przemienić się w swoją 

ulubioną postać bądź bohatera z kreskówki. Także 

sosnowieccy Policjanci pomogli w metamorfozach –

każde z dzieci po włożeniu policyjnej czapki stawało 

się stróżem prawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Jazda na motorze – to marzenie większości dzieci – 

można było je zrealizować dzięki motocyklistom, 

którzy zjawili się na festynie. Pokazy taneczne, 

pokaz karate oraz footballu amerykańskiego 

również urozmaicały dzieciom czas spędzony 

podczas obchodów Dnia Dziecka.  
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Zakamarki wozu strażackiego dzieci poznały 

dzięki sosnowieckiej jednostce straży pożarnej. Naj-

weselszym i najgłośniejszym momentem festynu był 

wspólny taniec ZUMBA – dzieci wraz z pracowni-

kami socjalnymi tańczyły w rytm tegorocznych hi-

tów lata.  

 

 

 

 

 

 

 

Festyn zakończył się jednym z milszych ak-

centów tego szczególnego dnia – każde dziecko 

z okazji swojego święta otrzymało prezent – plecak 

pełen niespodzianek.  
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Sosnowiec historyczny 

 
Kolejną postacią związaną z naszą dziel-

nicą, którą warto przypomnieć na łamach Pulsu 

Dzielnicy, jest poeta i prozaik, Emil Zegadłowicz. 

Przedstawię dziś pokrótce jego sylwetkę, 

a zwłaszcza sosnowiecki epizod, bowiem ostatnie 

miesiące życia spędził na Pogoni i to w tej dziel-

nicy został pochowany. 

Emil Zegadłowicz urodził się 20 lipca 1888 

roku w Białej Krakowskiej jako syn nauczyciela Ty-

tusa i Elżbiety Kaiszarówny. Dzieciństwo spędził 

w Gorzeniu Górnym nieopodal Wadowic, gdzie jego 

ojciec w latach 70-tych XIX wieku kupił dwór. W 

Wadowicach uczęszczał do gimnazjum, które ukoń-

czył w 1906 roku. Warto zaznaczyć, że tę samą szko-

łę kończył później Karol Wojtyła. Następnie studio-

wał polonistykę, germanistykę i historię sztuki w 

Krakowie, w Wiedniu i w Dreźnie. Debiutował już 

w 1908 roku. W 1915 poślubił Marię Kurowską 

i miał z nią dwie córki Halszkę (1916) i Atessę 

(1920). Napisał m.in. „Powsinogi beskidzkie”, „Kolę-

dziołki beskidzkie”, „Żywot Mikołaja Srebrem pisa-

nego”, „Zmory”, „Motory”.  

W Sosnowcu Zegadłowicz znalazł się na sku-

tek choroby, cierpiał na raka gruczołów limfatycz-

nych, który zaatakował gardło. Przyjechał tu późną 

jesienią 1940 roku na leczenie w nie istniejącym już 

dziś szpitalu na Pekinie. Jego ówczesna partnerka 

życiowa, dziennikarka Maria Koszyc, wynajęła 

skromny pokoik u pana Maziarskiego przy ulicy 

Blumenstrasse, dziś Mariackiej 4. Ostatnie miesiące 

życia pisarz żył w biedzie i niedostatku. W Sosnowcu 

szybko zaznajomił się z miejscową inteligencją, 

w środowisku rozniosła się bowiem wieść o pobycie 

pisarza w mieście. Mimo ciężkich wojennych warun-

ków, dom pisarza był zawsze otwarty, organizowano 

wieczorki, które duchowo krzepiły chorego. Odwie-

dzał go m.in. Witold Wyspiański, kuzyn malarza 

Stanisława, młody Leszek Wysznacki, późniejsza 

pisarka Monika Warneńska, nie szczędząc przy tym 

pomocy materialnej, zwłaszcza pożywienia. 

 

 Anna Urgacz – sosnowiczanka 

z dziada pradziada. Jej pasją jest 

Sosnowiec i wszystko co z nim 

związane. Autorka serii artykułów 

„POGON – Spacerownik 

Historyczny”. Także w tym 

numerze Pulsu Dzielnicy uchyli 

nam rąbka tajemnic Sosnowca 

skrywanych przez historię.    
 

 

Wielka Giełda Pracy 

Ponad 250 osób odwiedziło 5 czerwca Giełdę 

Pracy dla Młodzieży, która już po raz dziewią-

ty  odbyła się w Punkcie Terenowym Nr 3 Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Projekt 

ten kierowany był głównie do młodzieży poszukują-

cej pracy zarobkowej na okres wakacji.  

 

 

 

 

 

 

Odwiedzający giełdę mieli do dyspozycji 

niemal 450 ofert pracy. Projekt został zrealizowany 

w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – 

czyli kroki w samodzielność”, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Organiza-

torem projektu był Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Sosnowcu, Śląska Wojewódzka Komenda 

Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach oraz Mło-

dzieżowe Biura Pracy z Sosnowca, Katowic, Siemia-

nowic Śląskich oraz  Dąbrowy Górniczej.  

Giełda Pracy cieszyła się popularnością 

wśród młodzieży zarówno z Sosnowca, jak i miast 

ościennych. Jedną z atrakcji tegorocznej Giełdy Pra-

cy były warsztaty pt. „Efektywne poszukiwanie pra-

cy”, przeprowadzone przez doradcę zawodowego 

Młodzieżowego Centrum Karier z Katowic. W warsz-

tatach udział wzięły 32 osoby.  Kolejna Wielka Gieł-

da Pracy dla Młodzieży już za rok. 
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- wiem oba zjawiska są z natury bezmyślne. Uszło 

naszej społecznej uwadze, że wicher globalizacji nie 

odróżnia pożytecznych nasion od chwastów. Przeoczy-

liśmy złowieszczy fakt, że tornado globalizacji – 

w silnych porywach potrafi narobić szkód i wyrwać 

z korzeniami pożyteczne rośliny hodowane od wielu 

pokoleń w polskich ogródkach. 

 

Globalizacja wprowadziła na nasz rynek 

wielkie sieci fast-foodów, ale niepostrzeżenie znikły 

nam z oczu bary mleczne i małe bufeciki serwujące 

gulasz z podrobów, płucka na kwaśno czy smażoną 

wątróbkę. Gdzieś zapodziały się irysy-mordoklejki, 

kolorowe landrynki na wagę, oranżada w proszku, 

kawa zbożowa Turek, lody Pingwin i lody Bambino.  

Przepadły w odmętach globalizacji tradycyjne polskie 

wędliny: wędzone w naturalnym dymie kiełbasy do 

podsuszania i surowe szynki na święta. Pamiętacie 

ich niepowtarzalny zapach i smak? 

 

 

 

 

 

 

 

I wreszcie spadł na nasz kraj cios ostateczny. 

Zabrano nam nasz skarb narodowy - kwaśne mleko. 

Produkt, co wyróżniał polską kuchnię na całym świe-

cie. Kwaśne mleko obecne w polskiej kuchni od cza-

sów Piasta i Rzepichy - zaginęło w mrokach globali-

zacji. Nim zglobalizowano nam kulturę spożycia - 

przeciętna Matka - Polka stawiała się świtem (godzi-

na 5:00 - 6:00) w sklepie spożywczym. Obowiązkowo 

zaopatrzona w bańkę (a w czasach wzrastania Polski 

w siłę - w butelkę zamienną) na mleko. Chrupiące 

bułeczki z przedziałkiem, wędzone rybki poławiane 

przez naszą flotę na Morzu Północnym, herbata li-

ściasta paczkowana Ulung  - zachęcały do zakupów. 

Twarogu białego na wagę się nie brało, bo szanująca 

się gospodyni serek biały, domowy robiła sama. Był 

tani i delikatny w smaku, a po odpowiednim okresie 

gliwienia dało się go przerobić na häuskase z kmin-

kiem. Poranna dostawa mleka była wstępem do tych 

pyszności.  

W każdym indywidualnym polskim gospodar-

stwie domowym był ustawiony na parapecie rząd 

słoików lub kamionek, obowiązkowo przykrytych 

płótnem lub podziurawionym papierem. Proces fer-

mentacji był kultowy i rządził się prawami wyższej 

parapsychologii stosowanej, ponieważ zsiadłe mleko 

(skwaszone, kwaśne, gwarowo kiszka) powstawało 

na skutek samoistnej fermentacji świeżego mleka, 

dzięki zawartym w nim bakteriom naturalnym. Mle-

ko nastawiało się na kwaśne na kolację, na piątkowy 

obiad, na upał, kaca lub na twaróg. Najmłodsi dosta-

wali codzienną obowiązkową porcję zdrowia w postaci 

słodkich koktajli. Każda polska rodzina miała własną 

sekretną recepturę na domowy serek. 

Przeminęło z globalizacją - czyli gdzie się  

podziało kwaśne mleko? 

 

Gdy wymyślono telewizję satelitarną - świat 

zamienił się w globalną wioskę, a my Polacy dostali-

śmy w tej wspólnocie przydział na kwaterę na sa-

mym skraju.  

Na początku było elegancko i nic nie zapo-

wiadało katastrofy. W hipermarketach sprzedawano 

ostrygi a w osiedlowych warzywniakach angielską 

herbatę i greckie oliwki. Nareszcie, po latach wyrze-

czeń, biedy i zacofania korzystaliśmy z dostępu do 

dóbr na światowym poziomie.  

Globalizacja, jak wiosenny huragan wtargnę-

ła do kraju nad Wisłą, niosąc ze sobą pozbierane po 

bożym świecie wynalazki i obyczaje. Porównanie 

globalizacji do wiatru ma swoje uzasadnienie, albo-

wiem 

 

Leczenie nie przynio-

sło jednak pożądanych 

rezultatów. Zegadło-

wicz zmarł 24 lutego 

1941 roku w wieku 52 

lat. Pogrzeb zgroma-

dził niebywałe tłumy. 

Zwłoki odprowadzono 

z Mariackiej na cmen-

tarz parafialny kościo-

ła pw. św. Tomasza 

Apostoła, na granicy 

Małobądza. Prozaik 

pochowany został 

w podwójnej dębowej 

i metalowej trumnie 

z myślą o późniejszym 

przewiezieniu do ro-

dzinnego Gorzenia 

Górnego. 

przewiezieniu do rodzinnego Gorzenia Górnego. 

Plany te jednak nie zostały zrealizowane. Emil 

Zegadłowicz do dziś spoczywa na cmentarzu mało-

bądzkim, z dala od swojego ukochanego Gorzenia. 

Następnego dnia po pogrzebie do mieszkania Zega-

dłowicza wtargnęło gestapo. Dokonana w nim re-

wizja ogołociła ostatnie schronienie pisarza 

z książek i rękopisów. 

 

 

 

 

 

Na budynku przy ulicy Mariackiej 4 w So-

snowcu znajduje się pamiątkowa tablica “W tym 

domu w latach 1940-41 mieszkał i tworzył wybitny 

poeta, powieściopisarz i dramaturg, Emil Zegadło-

wicz. Tu zmarł dnia 24 lutego 1941 r.”  Tablicę 

zawieszono w stulecie urodzin pisarza, w 1988 roku 

z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sosnowca. 

Pisarza upamiętniono również nadając jednej z ulic 

w mieście jego miano. 

 

 

 

Źródło: www.polskalokalna.pl 

 

 

http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Fermentacja_mlekowa
http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Bakterie


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na całe szczęście na wolnym rynku kwitnie 

konkurencja - w dyskoncie półki się uginają pod 

rzeką przemysłowo wytwarzanych jogurtów, kefi-

rów i maślanek. Jest nawet Mleko zsiadłe z paste-

ryzowanego mleka krowiego, zmodyfikowany pro-

dukt ze sztucznie zaszczepionego kulturami bakte-

rii L.lactis.  

Niestety! Domowego twarożku odcedzanego 

na sitku z mleka zsiadłego nie będzie. Na śniadanie 

trzeba kupić serek wyrabiany przemysłowo. Ele-

gancki firmowy twarożek w kubeczku, delikatnie 

spieniony i do wyboru w kilku smakach. Ewentual-

nie można się skusić na ser biały, paczkowany, 

z długim terminem przydatności do spożycia. Jego 

jakość i świeżość gwarantują konserwanty. Szczę-

śliwi Ci, co mają jeszcze dostęp do naturalnego mle-

ka prosto od krowy. Oni są strażnikami wielowie-

kowej tradycji. Wciąż jeszcze zakwaszają, degustują 

z młodymi ziemniaczkami, czynią miłe sercu Pola-

ków serki i racuszki. W zaciszu kuchni prowadzą 

bezpardonową walkę z hydrą globalizacji.  

  Czasami tylko trafi ich nieszczęście w po-

staci rozwodu z powodu zapaszku häuskase. Za-

dajmy pytania: I komu kwaśne mleko przeszkadza-

ło? I czy to še ne vrati? 

  Na razie niech raduje nas wiadomość, że 

wyniszczający postęp globalizacji w obszarze pro-

dukcji i sprzedaży kwaśnego mleka został zahamo-

wany, choć na razie tylko na skalę regionalną. Mle-

ko zsiadłe zostało produktem unikatowym i chro-

nionym prawnie. Umieszczono je na liście produk-

tów tradycyjnych województwa warmińsko - mazur-

skiego dnia 4 września 2008 roku. Miejmy nadzieję, 

że to początek ogólnonarodowego powrotu do rozu-

mu.  

Małgorzata Smelcerz 

   

 

- wali codzienną obowiązkową porcję zdrowia w po-

staci słodkich koktajli. Każda polska rodzina miała 

własną sekretną recepturę na domowy serek. 

A to skwaśniały skrzep zalewano wrzącym mlekiem 

a to gotowano serwatkę w naczyniu na parze lub pod-

grzewano ją na małym ogniu. Preferowano różne me-

tody cedzenia - przez lnianą szmatkę, bawełnianą 

gazę, siteczko. Produkt podawano na stół w postaci 

naturalnej lub w formie pikantnej awanturki, pysznej 

pasty z dodatkiem papryki lub wędzonych rybek. 

Dla informacji zglobalizowanych - przepis na polską 

tradycyjną awanturkę jest aktualnie dostępny pod 

adresem: Londyn, Nigella Lawson. Receptę można 

znaleźć w Internecie, na portalu dziennikarki. 

O polskie mleko kwaśne! O zdrowy naturalny 

napoju, coś zawierał łatwo przyswajalne białka 

i wapń i witaminy z grupy B! Byłoś Ty niegdyś pana-

ceum na narodowe problemy - na procesy trawienne, 

opuchliznę, oparzenia słoneczne i ból po ukąszeniu 

owadów. Sekretnym i sprawdzonym lekiem na kaca, 

na zgagę.  

Jan Andrzej Morsztyn w Niestatku chwalił 

urodę Panny: Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem, 

Włos złotem, perłą ząb, płeć mlekiem zsiadłem. Adam 

Mickiewicz wspominał w Panu Tadeuszu o chołodźcu 

podanym w trakcie wieczerzy na zamku, czyli 

o chłodniku  sporządzanym na bazie skwaśniałych - 

śmietany i mleka. Wójt w Chłopach  Władysława 

Reymonta siadł do miski, okrytej parą świeżo utłu-

czonych ziemniaków i polanych obficie skwarkami, 

w drugiej donicy stało zsiadłe mleko. Marja Ochoro-

wicz - Monat w Uniwersalnej Książce Kucharskiej 

z 1926 roku zalecała: Mleko słodkie niezbierane po-

stawić w kamiennym garnku rano w kuchni, a na 

drugi dzień, gdy będzie zsiędzione, wynieść do piwni-

cy. W zimie trzeba dłużej trzymać i to blisko kuchni, 

aby się prędko zsiadło, gdyż cała dobroć mleka polega 

na tem, żeby długo nie stało. 

Kto nie jadał na obiad gorącym latem zim-

nych  chłodników na słodko i słono? 

Kto nie orzeźwiał się na podwieczorek wy-

kwintnym koktajlem na bazie dżemu? Kto odmówił 

jesiennych naleśników i racuszków z jabłkami prosto 

z patelni? A kto zapomniał o mięsiwach marynowa-

nych w zimie  w naturalnej kwaskowej zalewie? 

I kogo nie uwiodły – legendarne polskie młode ziem-

niaczki, podawane au naturel z wody, okraszone ma-

słem, posypane koperkiem, z niezbędnym dodatkiem 

szklanki chłodnego kwaśnego mleka. 

Dziś, jak przed laty przeciętna gospodyni do-

mowa (dajmy na to mieszkanka dzielnicy Pogoń) uda-

je się o rano (godzina 7:00) do pobliskiego dyskontu. 

Kupuje bagietkę, salami oraz zapakowane w kartonik 

mleko. Oferta produktowa mleczarni obejmuje wyro-

by pasteryzowane lub UHT, z gwarancją Unii Euro-

pejskiej na  przemysłowo zaburzoną budowę we-

wnętrzną cząsteczek i całkowity brak naturalnej flory 

bakteryjnej. Takie mleko można wprawdzie nastawić 

na kwaśne, ale uwaga! tylko na własne ryzyko.  
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Dla tych, którym w dzisiejszych czasach uda się 

zdobyć mleko prosto od krowy zamieszczamy prze-

pis na prawdziwy, domowy twarożek – życzymy 

smacznego!  

 

Po kilkunastu minutach zaczną tworzyć się grudki 

twarogu. Teraz uważnie obserwuj, co dzieje się 

w garnku, żeby mleka nie podgrzać za bardzo, bo 

wtedy twaróg będzie gumowaty i twardy. Gdy 

z mleka utworzy się już dużo grudek zlej wszystko 

na sito. Pod sito podstaw jakieś naczynie – zbierze 

się tam serwatka. Zostaw twaróg do odsączenia – 

im dłużej będzie na sitku, tym bardziej bę-

dzie suchy. 

Gotowe! 

 

 
Mleko wlej do garnka, 

zostaw w temperaturze 

pokojowej. Gdy zrobi się 

zsiadłe (np następnego 

dnia) zbierz z wierzchu 

śmietanę. Zsiadłe mleko 

podgrzewaj powoli na 

małym ogniu. 
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O ustanowieniu rodziny zastępczej - po 

ukończeniu przez kandydatów na tę rodzinę odpo-

wiedniego szkolenia - decyduje sąd rodzinny właści-

wy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.  

Szkoleniami dla kandydatów na rodziny za-

stępcze zajmuje się  Organizator pieczy zastępczej. 

Najczęściej zadania Organizatora pełnią odpowied-

nie zespoły w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzi-

nie lub w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej. 

Szkolenie odbywa się w grupach warsztatowych, 

poprzedzone jest diagnozą psychologiczną kandyda-

tów i ich dzieci, oraz rozmową przeprowadzoną 

w miejscu zamieszkania kandydatów. 

 

 Już funkcjonujące rodziny zastępcze otrzy-

mują wsparcie finansowe  na utrzymanie dzieci, 

oraz pomoc specjalistów /koordynatorów, psycholo-

gów  i pedagogów/ w pełnieniu roli opiekuńczej 

i wychowawczej. Mają też stworzone możliwości do 

wymiany doświadczeń lub też po prostu do wzajem-

nych wspierających kontaktów – co realizuje się 

głównie na bazie grup wsparcia, które często stano-

wią rodzaj przyjacielskich wspólnot. Rodzice zastęp-

czy mają też możliwość podnoszenia kompetencji 

wychowawczych w ramach szkoleń  i indywidual-

nych konsultacji.  

 

Opiekunowie zastępczy mają szanse nadać 

ważny, pozajednostkowy i pozaprywatny sens wła-

snemu życiu. Zaistnieć w grupie ludzi aktywnych 

o altruistycznych motywacjach. Dowiedzieć się 

istotnych rzeczy o wychowaniu, psychologii, o wła-

snym związku, o swojej rodzinie, o sobie. Mają szan-

se na ciągły rozwój i pogłębianie wiedzy. Z całą pew-

nością nie dotknie ich nuda; a zasoby ich empatii, 

kreatywności, często też umiejętności negocjacyjne 

i asertywność - spożytkowane będą każdego dnia. 

Obserwowanie rozwoju dziecka, jego otwierania się 

na świat, na kontakt z innymi – sprawi, że swoją 

pracę rodzica zastępczego będą postrzegali w kate-

gorii prac najważniejszych – tych ratujących życie 

ludzkie.  

 

 

Miasto Sosnowiec poszukuje kandydatów do peł-

nienia opieki nad dziećmi w formie zawodowych 

lub niezawodowych rodzin zastępczych 

 

Bywają sytuacje, gdy dziecko nie może się wy-

chowywać w swoim domu, pod opieką własnych rodzi-

ców. Jeśli rodzice niewłaściwie wypełniają swoje role, 

jeśli wsparcie ze strony krewnych jest niedostateczne 

i jeśli pomimo świadczonej pomocy ze strony służb 

społecznych dziecko nadal nie jest bezpieczne i zadba-

ne - wówczas należy zabezpieczyć jego dobro poza ro-

dziną naturalną. Nie jest to sytuacja nieodwracalna. 

Przyczyny dysfunkcjonalności rodziny, mogą dzięki 

aktywności rodziców i pomocy ze strony specjalistów 

zostać usunięte. Dziecko będzie miało wówczas szansę 

wrócić do rodzinnego domu. Ale nawet jeśli jest to sy-

tuacja, którą da się „naprawić”  zawsze jest ona dla 

dziecka bardzo trudna. 

Właśnie po to, żeby dziecko miało szanse nadal wzra-

stać i żyć w rodzinie tworzone są rodziny zastępcze. 

Co to jest rodzina zastępcza? 

 Rodzina zastępcza, to taka forma opieki, która 

zapewnia dziecku możliwość wychowywania się wśród 

życzliwych, bliskich mu osób, indywidualny kontakt 

z opiekunami, którzy zajmują się dzieckiem całodobo-

wo, poczucie posiadania własnego miejsca na świecie – 

domu.  

Rodziną zastępczą może zostać osoba będąca 

lub nie będąca w związku małżeńskim, mająca goto-

wość zaopiekowania się dzieckiem, której stan zdrowia 

nie uniemożliwia tej opieki, korzystająca z pełni praw 

cywilnych i obywatelskich, mieszkająca na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, która nie ma i nie miała 

ograniczonych, ani zabranych praw rodzicielskich do 

własnych dzieci posiada stałe źródło utrzymania, 

ukończyła szkolenie dla rodzin zastępczych i otrzymała 

kwalifikacje. Cechy jakie pomogą jej w pracy to: za-

radność, tolerancja, dobry kontakt z ludźmi, empatia, 

umiejętność rozwiązywania problemów i szukania 

pomocy , nastawienie na rozwój.  

Rodzina zastępcza pełni swoje funkcje czasowo 

tzn. dziecko po pewnym czasie może wrócić do rodziny 

biologicznej, zostać umieszczone w rodzinie adopcyjnej 

lub pozostać w rodzinie zastępczej do 18 roku życia. 

Rodziny zastępcze otrzymują świadczenia finansowe 

oraz wsparcie koordynatora, psychologa i pedagoga 

w wypełnianiu swojej roli wychowawczej. Dzielą się na 

spokrewnione /gdy funkcje opiekunów pełnią dziadko-

wie lub rodzeństwo dziecka/, niezawodowe i zawodowe 

/rodziny zawodowe otrzymują wynagrodzenie za peł-

nioną pracę/.  

Opiekunowie zastępczy pamiętają, że dzieci po-

trzebują również utrzymywania więzi z własną rodziną 

biologiczną, kierują się dobrem przyjętego dziecka 

i poszanowaniem jego praw. Bywa, iż dziecko które 

przybywa do rodziny zastępczej doświadczyło traumy, 

ma opóźnienia rozwojowe, przeżywa ból, czasem bunt. 

Wymaga zatem większego zrozumienia, uwagi, często 

wzmożonej cierpliwości ze strony opiekunów.  

O ustanowieniu rodziny zastępczej - po ukoń-

czeniu przez kandydatów na tę rodzinę odpowiedniego 

szkolenia - decyduje sąd rodzinny właściwy ze względu 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
 

ul. Naftowa 35, Sosnowiec 

tel.: (032) 293-44-36 wew. 23 

kis@mopssosnowiec.pl 

 

 

Klub  Integracji  Społecznej w Sosnowcu 

spełnia wiele funkcji: 

 

 

• przygotowuje i prowadzi szkolenia, warsztaty 

oraz grupy wsparcia, 

• oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawo-

dowej, 

• oferuje pomoc psychologiczną indywidualną 

i grupową, 

• oferuje pomoc prawną, 

• oferuje nieodpłatny dostęp do telefonu w celu 

poszukiwania pracy dla Klientów Klubu, 

• oferuje pomoc w przygotowaniu profesjonalnych 

aplikacji zawodowych oraz możliwość napisania 

ich na komputerze, 

• oferuje dostęp do aktualnych ofert pracy oraz 

szkoleń i kursów podnoszących lub uzupełniają-

cych kwalifikacje zawodowe, 

• pomaga ofiarom przemocy i osobom z rodzin 

dotkniętych chorobą alkoholową.             
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„Puls Dzielnicy” jest 
biuletynem informacyjnym 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sosnowcu 
 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Sosnowcu 

ul. Mościckiego 14 

41-200 Sosnowiec 

Tel: 32 296 22 01 

Dział Pozyskiwania 

Funduszy 

Zewnętrznych 

Tel: 32 296 07 67 

 

PUNKT INFORMACJI  

OBYWATELSKIEJ 
 

 
 

 

Porad w PIO udzielają 
 

- pracownik socjalny 

- psycholog 

- pedagog 

- prawnik 

 

Co możesz u nas uzyskać ? 
 

- bezpłatną i bezstronną poradę 

- gwarancję poufności 

- wskazanie możliwych rozwiązań problemu 

- informację o Twoich prawach oraz jakie usługi 

publiczne Ci przysługują 

- informacje na temat bieżących wydarzeń 

w mieście 

- bezpłatny dostęp do ulotek i informatorów 

 

Gdzie jesteśmy? 

 
Punkt Informacji Obywatelskiej 

Sosnowiec ul. Hallera 5 

W każdy czwartek i piątek  

w godzinach 15.30 – 17.30 

SUDOKU 

Zasady gry Sudoku są bardzo proste. Kwa-

dratowy diagram gry podzielony jest na 9 identycz-

nych kwadratów. Każdy z nich jest podzielony na 

9 kolejnych. Zadaniem gracza jest wypełnienie 

wszystkich 81 kwadratów, na które podzielony jest 

diagram cyframi od 1 do 9. W każdym rzędzie i każdej 

kolumnie dana cyfra może wystąpić jedynie raz. Po-

dobnie w każdym z 9 większych kwadratów - cyfry nie 

mogą się w nich powtarzać. 

 

 
 

 

UWAGA!! 

Przypominamy o zmianie adresów siedziby 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sosnowcu. Zmianie uległa lokalizacja  

niektórych Działów, dotychczas 

 mieszczących się przy ul. Mościckiego 14.  

Po szczegółowe informacje zapraszamy na 

naszą stronę internetową 

 

www.mopssosnowiec.pl  
 

 

 

 

 

 

 

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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