
Drodzy Mieszkańcy dzielnicy  

„Pogoń”! 

 

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 Programu 

Aktywności Lokalnej (PAL) Panią Martą 

Siemańczyk w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej przy ulicy Mościckiego 

14 w Sosnowcu (tel. 32 296 07 67) lub pra-

cownikami socjalnymi z Punktu Terenowego 

Nr 5 MOPS przy ulicy Hallera 5 w Sosnow-

cu (tel. 32 291 21 97). Zachęcamy również 

do odwiedzania naszej strony 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! 

 

Celem Programu Aktywności Lokalnej dla 

dzielnicy „Pogoń” jest m.in. wzrost poziomu 

integracji społeczności lokalnej, aktywizo-

wanie osób zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym, edukacja w zakresie animacji lo-

kalnej jak również inicjowanie i wspieranie 

działalności grup samopomocowych. Zaan-

gażowani pracownicy socjalni, animatorzy, 

liderzy oraz wolontariusze wspierają rozwój 

społeczności lokalnej. PAL jest realizowany 

w ramach projektu „Moda na sukces – czyli 

kroki w samodzielność”. 

 

 

 

Spotkanie informacyjne 

 

 W dniu 22.11.2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego  

w Sosnowcu odbyło się spotkanie informacyjne promujące 

projekt systemowy „Moda na sukces – czyli kroki  

w samodzielność” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Po serdecznym przywitaniu przez Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu Panią Halinę 

Szumską wszystkich przybyłych gości, o założeniach projektu 

oraz etapach jego realizacji opowiedziała kierownik Działu  

ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Pani Sylwia 

Porębska. 

Swoją obecnością zaszczycili zgromadzonych Radni Miasta- 

Pan Jan Bosak oraz Pan Tomasz Bańbuła. Honorowym 

gościem był Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca – Pan 

Zbigniew Szaleniec, który powitał wszystkich uczestników 

spotkania oraz przedstawił krótką informację o realizowanym 

projekcie. 

Przybyłym gościom zaprezentowany został film promujący 

projekt, ukazujący wagę i potrzebę realizacji idei projektu. 

W dzielnicy Pogoń realizowany jest Program Aktywności 

Lokalnej (PAL).  Jego założenia oraz realizowane działania 

przedstawiła Pani Justyna Kowalska - specjalistka pracy 

socjalnej ds. koordynacji projektu systemowego. Wypowiedź 

Pani Justyny Kowalskiej uzupełniona została o wystąpienie 

liderki społeczności lokalnej, Pani Anny Rozenau. 

Uwieńczeniem spotkania był poczęstunek kawowy, podczas 

którego przybyli goście oraz uczestnicy projektu mogli podzielić 

się swoimi wrażeniami ze spotkania informacyjnego 

promującego projekt systemowy „Moda na sukces – czyli 

kroki  w  samodzielność”. 
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Wizyta studyjna w MOPS Sosnowiec 

 

 W dniu 25.10.2013 roku grupa pracowników 

małopolskich jednostek pomocy społecznej gościła  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu  

w ramach wizyty studyjnej. Pracownicy w trakcie 

wizyty spotkali się z zespołem odpowiedzialnym za 

realizację projektu systemowego „Moda na sukces czyli 

kroki w samodzielność’, mieli także możliwość 

zapoznania się z realizowanymi działaniami oraz 

metodami pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spotkanie było również okazją do wzbogacenia 

warsztatu pracy, uzupełnienia wiedzy, a także 

pozwoliło na zaprojektowanie działań nakierowanych 

na dalszą profesjonalizację usług  z zakresu realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pal-owicze po raz kolejny w teatrze 

 

15 grudnia br. mieszkańcy dzielnicy Pogoń – 

uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wzięli 

udział w spektaklu teatralnym „Prywatna Klinika” 

w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.  

 

 
Udział w przedstawieniu przyczynił się do 

zwiększenia integracji mieszkańców. 
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7 grudnia br. dzieci wraz z rodzicami (30 osób)  

z dzielnicy „Pogoń” wzięły udział w seansie 

filmowym w ramach działań integracyjnych 

realizowanych w PAL. 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców 

dzielnicy „Pogoń” 

 

    13 grudnia br. wszystkie osoby współpracujące  

i uczestniczące w Programie Aktywności Lokalnej dla 

dzielnicy „Pogoń” spotkały się przy wigilijnym stole.  

 

    Przy dźwięku kolęd uczestnicy złożyli sobie 

nawzajem życzenia świąteczne i noworoczne. Dla 

każdego przygotowany został drobny upominek jako 

wyraz wdzięczności za dotychczasową pracę na rzecz 

społeczności lokalnej. 

   Spotkanie było również okazją do omówienia 

przyszłorocznych planów i działań na rzecz dzielnicy. 

 

 

 
 

 

Sporty zimowe dla dzieci - porady dla 

rodziców 

Dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują regu-

larnego ruchu, a zima nie przeszkadza w rozwijaniu 

dziecięcej aktywności. Sporty zimowe dla dzieci to 

doskonały sposób na budowanie ich kondycji, harto-

wanie ducha oraz naukę nowych umiejętności. Wy-

magają  jednak wcześniejszego przygotowania  

i dokładnej rozgrzewki, gdyż kości i ścięgna naszych 

pociech są dosyć delikatne. Ważny jest również od-

powiedni strój. W niskich temperaturach dziecko 

narażone jest na wyziębienie organizmu i odmroże-

nia. Najlepszym rozwiązaniem jest tak zwany ubiór 

na cebulkę, czyli warstwowy. Podczas energicznej 

zabawy dzieci szybko mogą się przegrzać, zatem 

musimy pamiętać, aby wybierać bieliznę i ubrania  

z materiałów oddychających, wchłaniających pot. 

Zadbajmy również o polar lub lekką bluzę oraz wo-

doodporną kurtkę. Ważną rolę spełniają też ciepłe, 

nieprzemakalne rękawiczki. Nie zapominajmy  

o kosmetykach ochronnych z filtrami.  Skóra dzieci 

narażona jest na odmrożenia, dlatego przed każdym 

wyjściem na mróz nakremujmy twarz milusińskich. 
 

 

Jednym z ulubionych sportów zimowych dla dzieci  

i całej rodziny są sanki.  

Dużo frajdy sprawi nam zabawa na śniegu. Oto 

kilka propozycji: 

Lepienie bałwana – tradycyjna podstawa zimowych 

harców. Pozwólmy dziecku na wymyślanie własnych 

kształtów i dekoracji – nawet jeśli nie są zgodne  

z „bałwankowym standardem” – rozwijamy w ten 

sposób jego kreatywność. 

Zamki ze śniegu – kto powiedział, że zamki można 

budować tylko z piasku?  

Śniegowe obrazy – wydeptywane stopami obrazy 

tworzone wspólnie z mamą czy tatą, dają dzieciom 

poczucie sprawstwa i rozwijają wyobraźnię. 

Orzełek na śniegu – nie zapominajmy o tej 

najstarszej śniegowej zabawie – oczywiście musimy 

sami położyć się na śniegu, by pokazać dziecku jak 

zrobić perfekcyjnego orzełka. 

Tropiciele – zabawa idealna dla kilku osób, podobna 

do zabawy w „prowadzenie”. Pierwsza osoba, 

prowadzi grupę po świeżym śniegu, a kolejne osoby 

starają się śledzić trop, stawiając stopy w tych 

samych miejscach.  
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Spotkanie ze Świętym Mikołajem 

 

05 grudnia br. w Środowiskowym Domu Samopomocy 

w Sosnowcu przy ul. G. Roweckiego 2 odbył się 

projekt socjalny pn. „Spotkanie ze Świętym 

Mikołajem” dla 20 najmłodszych dzieci. W pierwszej 

części spotkania odbyła się projekcja filmu „Opowieść 

wigilijna”. Następnie dzieci otrzymały od Świętego 

Mikołaja upominki oraz słodki poczęstunek. Wszyscy 

żegnali Świętego Mikołaja z nadzieją, że w przyszłym 

roku znów przybędzie. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dobra zabawa na śniegu to  bezpieczna zabawa. 

Trzeba uczulić dzieci, aby bawiąc się śnieżkami, 

rzucały raczej do celu, a nie w siebie. Jeżeli już jed-

nak zorganizują bitwę na śnieżki, powinny uważać, 

aby nie rzucać kulkami w głowę przeciwnika. Grozi 

to uszkodzeniem oka, złamaniem nosa itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zimą często widzimy, jak dzieci bawią się na uli-

cy, lub w bezpośrednim jej pobliżu. Niestety jest to 

bardzo niebezpieczne miejsce na zimowe szaleństwa. 

Jest ślisko, droga hamowania się wydłuża, widocz-

ność również jest ograniczona. Łatwo może dojść do 

nieszczęścia. Koniecznie, wytłumaczcie swoim dzie-

ciom, że na ulicy, lub jej pobliżu, bawić się nie wolno. 

Samochód w każdej chwili może wpaść w poślizg, 

zjechać z drogi, potrącić kogoś. Ważne jest również 

to, aby dzieci nie ślizgały się na stawach, jeziorach 

czy oczkach wodnych. Najlepiej zorganizować lodo-

wisko na podwórku lub zabrać dzieci na miejską 

ślizgawkę. Wiadomo, że zakazy i nakazy psują dzie-

ciom zabawę, ale niestety są konieczne. O ile starsze 

dzieci bawią się same, maluchy powinny być zawsze 

pod opieką kogoś dorosłego. 

 
Źródło: www.onet.pl 
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Sosnowiec historyczny 

 
Postacią, którą nie sposób pominąć pisząc  

o dzielnicy Pogoń, jest Henryk Dietel, niemiec-

ki przemysłowiec z branży włókienniczej, który 

dzięki założonej przez siebie fabryce, znacznie 

przyczynił się do  rozwoju Sosnowca. 

Heinrich Dietel urodził się w 1839 roku w Greizu  

w Turyngii w rodzinie Heinricha Gottloba i Zohanny 

Wilhelminy z Merboldów. Otrzymał solidne wy-

kształcenie, początkowo w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie czerpał wiedzę na temat najnowszych maszyn  

i urządzeń stosowanych w przemyśle włókienniczym. 

Następnie podjął studia na Uniwersytecie Technicz-

nym w Dreźnie. Zanim przybył do Sosnowca, praco-

wał w wielu europejskich zakładach włókienniczych 

m.in w Saksonii, Wirtembergii i Czechach. W 1878 

roku ożenił się w Klarą Jacob i jeszcze w tym samym 

roku świeżo upieczeni małżonkowie przyjechali do 

Sosnowca. Tutaj przy obecnej ulicy Żeromskiego, 

dysponując majątkiem ojca, Dietel założył pierwszą 

w Królestwie Polskim przędzalnię czesankową. Fa-

bryka w ciągu kilku lat została rozbudowana, w 1880 

roku zatrudnienie sięgało blisko dwóch tysięcy pra-

cowników.  

W niedługim czasie wokół ulicy nazwanej nawet Die-

tlowską, powstaje szereg budynków użyteczności 

publicznej fundacji Dietla. 

 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.    
 

Heinrich i Klara Dietlowie 

 

 

Kącik ekologiczny 

 
               

 

 
Źródło: www.dzieci.mos.gov.pl 

 

Zakręcaj wodę w kranie 

kiedy myjesz zęby. Bierz 

raczej krótki prysznic niż 

kąpiel. Dokręcaj krany.         

W ten sposób oszczędzasz 

wodę! 

 Jeśli nie korzystasz już       

ze swoich zabawek, gier, 

książek – zamiast je wyrzu-

cić pomyśl, może jest ktoś 

inny, komu mogłyby się 

przydać. Przyczynisz się 

także do ochrony zasobów 

środowiska naturalnego! 

http://dzieci.mos.gov.pl/
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Dla Seniorów wigilia to czas budowania mostów 

pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, pora wzru-

szających wspomnień z dawnych wieczerzy, kiedy to 

śniegi sypały obficie, a na rodzinnym stole królowały 

towary deficytowe. Duchy Minionych Świąt bywają 

nieraz tak namolne, że aż tęskno za klasyczną zasa-

dą: milczkiem siedząc, żwawo jedli. 

Dla Łasuchów wigilia to czas, gdy na stole pojawiają 

się niezwykłe w smaku tradycyjne potrawy, tak pra-

cochłonne, że do ich sporządzenia rodzina mobilizuje 

się tylko raz w roku. Wigilijna kolacja to początek 

cudownego tygodnia – kosztowania, podjadania 

i wreszcie dojadania by się nie zmarnowało.  

Dla Gospodarzy Wieczerzy – wigilia to dwa tygodnie 

mordęgi przy garach, po których nadchodzi wieczór 

na ostatnich nogach (odgrzewanie, podawanie, do-

gadzanie) zakończony zdrową rodzinną krytyką 

(wiesz, ale barszczyk w tym roku…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla wszystkich Uczestników Wieczerzy - wigilia to 

magiczne i wzruszające święto, w którym kulinaria 

stanowią pomost między dawnymi a nowymi laty 

łącząc ze sobą tradycje kuchni zagłębiowskiej, ślą-

skiej, kresowej i żydowskiej. 

Szanowny Czytelniku, Droga Czytelniczko!  

Jeżeli to Ty organizujesz w tym roku rodzinną kola-

cję wigilijną - mamy dla Ciebie zestaw podręcznych 

rad i przepisów. Podpowiemy Ci, jak przygotować 

wieczerzę szybko i z fasonem, tak by zarobić na opi-

nię dobrego gospodarza, a przy tym się nie narobić. 

Przedstawimy Ci krótki spis świątecznych rytuałów 

(bez których ani rusz) i podzielimy się sprytnymi 

przepisami na tradycyjne dania (oryginalnymi z lat 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku). Gospodarze! 

Pamiętajcie, że wigilia (jak śpiewają Czerwone Gita-

ry) liczy się od zmroku, na pamiątkę Gwiazdy Betle-

jemskiej. Biorąc pod uwagę naszą długość i szerokość 

geograficzną - alert kolacyjny ogłoście na godzinę 

16:00. Według Słownika etymologicznego języka pol-

skiego Aleksandra Brucknera - powinniście zaprosić 

parzystą liczbę gości, potrawy zaś serwować  

w liczbie nieparzystej – trzech (absolutne minimum), 

pięciu, siedmiu, dziewięciu lub jedenastu dań.                   

„Wesołego karpia,  

czyli jak w sposób łatwy, prosty i przyjemny 

zorganizować wigilijną kolację” 

Wigilia ma różne oblicza. Dla Dzieci to pora wypa-

trywania pierwszej gwiazdki, podjadania opłatków 

i przede wszystkim czas podarunków pod choinką. 

Niestety, pomiędzy opłatkiem a prezentami Dzieci są 

zmuszane do jedzenia słonych, kwaśnych i ościstych 

okropieństw, zapijanych gorzkim kompotem z suszo-

nych śliwek. Brrr! Zero paluszków rybnych,  

Coca-coli i pysznych batoników. 

 

I tak w 1888 powstaje kościół ewangelicki, rok póź-

niej szkoła aleksandryjska, w 1900 roku neogotycki 

budynek dyrekcji przędzalni, w 1894 roku monu-

mentalna Szkoła Realna, jedna z najlepszych  

w Kongresówce, a także osiedle patronackie dla 

pracowników zakładu umiejscowione na wprost 

przędzalni, przy ulicy 3 Maja oraz przy dzisiejszej 

ulicy Parkowej. Szkoła aleksandryjska przekształ-

cona została później na Szkołę Podstawową Nr 9  

i mieściła się w tzw. domach dietlowskich przy ul. 3 

Maja, a tradycje Szkoły Realnej kontynuuje dziś IV 

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. 

W latach 90. XIX wieku przemysłowiec buduje dla 

swojej rodziny pałac otoczony przepięknym par-

kiem. Budynek po kilku przebudowach ma dziś 

charakter neobarokowy i stanowi jeden z najcen-

niejszych zabytków miasta. Po wojnie mieściła się 

w nim Szkoła Muzyczna. Park otwarto dla miesz-

kańców Sosnowca dopiero po 1945 roku, po pew-

nym czasie zniknął też mur, który go otaczał. Od 

niedawna nosi on nazwę Parku Dietla. 

W 1903 roku fabrykant został członkiem Rady 

Miejskiej, wspomagał finansowo budowę świątyń 

prawosławnych, wraz z żoną udzielał się społecznie 

i charytatywnie. Był powszechnie znaną postacią  

w mieście. Henryk Dietel zmarł w 1911 roku i spo-

czywa na sosnowieckim cmentarzu ewangelickim 

przy ulicy Smutnej w monumentalnym, rodzinnym 

mauzoleum. Fabryka Dietla po wojnie upaństwo-

wiona i przemianowana na “Politex”, działała do 

lat 90. XX wieku. Niedawno wyburzono najstarsze 

zabudowania fabryczne pochodzące z 1878 roku.  

W budynku dyrekcji mieści się siedziba III Komi-

sariatu Policji. Pałac natomiast, od kilkunastu lat 

jest w rękach prywatnych i po latach żmudnej re-

nowacji, niedawno odzyskał dawny blask.  

Anna Urgacz-Szczęsna www.klubzaglebiowski.pl 

 

 

Anna Urgacz-Szczęsna 

www.klubzaglebiowski.pl 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.gstatic.com 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ktoś poda śląskie kołacze lub przekładańce  

z maku, bakalii i słodkiej bułki nazywane maków-

kami lub makiełkami. Kontynuatorzy tradycji lwow-

skich ulepią pierogi z makiem i ugotują pszenicę na 

legendarną kutię…Będziecie mogli wybierać z po-

tężnego zasobu przepisów Drodzy Czytelnicy, bo  

w Zagłębiu liczba receptur na świąteczne dania po-

równywalna jest z liczbą obywateli. Niestety, więk-

szość z świątecznych potraw jest niezwykle praco-

chłonna. Dlatego, by wspomóc Państwa w żmudnych 

przygotowaniach – podajemy trzy wypróbowane 

a uproszczone przepisy - na błyskawiczny zakwas do 

barszczu, rybę po grecku i rybę w galarecie po żydow-

sku. Receptury te są anonimowe, pochodzą z czasów 

gierkowskich. Były wówczas rozpowszechniane drogą 

pantoflową między amatorami sprytnej kuchni ka-

walerskiej. 

Małgorzata Smelcerz 

   

 

 Dozwolony jest także zestaw złożony z dwunastu 

potraw, co przypominać ma liczbę Apostołów. Nie 

obawiajcie się trudności! Tradycja staropolska prze-

widuje, że odstępstwa od reguły można sprytnie sko-

rygować. Ilość biesiadników przy stole można zmienić 

pustym nakryciem, a potrawy z tym samym składni-

kiem potraktować jako jedne danie (np. z ryby).  

Uwaga! Potrawy wigilijne powinny być sporządzone  

z plonów lasu, wody i ziemi. Ich zwyczajowe składniki 

to leśne grzyby i owoce, miód, orzechy. Żywioł wody 

prezentują dania z ryb – najczęściej z karpi i śledzi  

w różnych postaciach. Z pól i ogrodów pochodzą prze-

twory zbożowe, cebula, kapusta, buraki, mak, warzy-

wa strączkowe, śliwki i jabłka. A teraz do rzeczy: 

menu wieczerzy obejmuje zupy, rozmaite dania z ryb, 

kaszy, mąki i kapusty, desery z maku i owoców.  

 
Źródło: www.gstatic.com 

Bez obawy! Kuchnia polska zna niezliczoną ilość tych 

potraw, jest z czego wybierać! Znajdziecie w niej Pań-

stwo kilkanaście receptur wigilijnych zup, z których 

najbardziej popularne w Sosnowcu są grzybowa  

z łazankami, barszcz czerwony z uszkami lub śliwko-

wa z fasolą. Zapewne Wasi goście nie obrażą się, gdy 

podacie im inne znane w pobliskich miejscowościach 

zupy - rybne, fasolowe lub kwaśne polewki owocowe  

i żury. Możecie też Drodzy Czytelnicy zabłysnąć ory-

ginalnymi przysmakami - przygotować zupy deserowe 

- śląską moczką (zupę z piernika) lub kresową zupą 

migdałową. W ten szczególny wieczór rozwiniecie 

Państwo na domowych obrusach gastronomiczną 

opowieść o Waszej Rodzinie, o jej korzeniach i pere-

grynacjach. Podacie zgodnie z tradycją ryby słodko-

wodne i morskie, według receptur kuchni kresowej 

(karp smażony), galicyjskiej (karp w szarym sosie,  

w galarecie po żydowsku z migdałami i rodzynkami), 

śródziemnomorskiej (ryba po grecku). A śledzi-

ki…Śledziki po kaszubsku, góralskie, lwowskie i ślą-

skie hekele będą ozdobą Waszego stołu, bo wszak na 

Pogoni co dom, to tajemny przepis….Podobna obfitość 

zapanuje wśród Waszych dań z makiem. 

Tradycjonaliści nadal preferować będą staroświeckie 

kluski i łamańce, chociaż w Zagłębiu coraz częściej 

na wigilijne stoły wypływają eleganckie ciasta – ma-

kowce, strucle i strudle. 
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Kwas burakowy błyskawiczny - poprawi smak 

barszczu. Śmietanę ukwasić. Przegotowaną wodę 

ostudzić. W czystym, wyparzonym słoju ułożyć   po-

krojone w cienkie talarki buraki. Wlać ½ szklanki 

zakwaszonej śmietany. Uzupełnić zalewę letnią wo-

dą do całkowitego pokrycia buraków. Naczynie przy-

kryć ściereczką, odstawić w ciemne, spokojne miej-

sce. Zakwas gotowy jest po dwóch - trzech dniach. 

Uwaga: Śmietana musi być zakwaszona     w sposób 

naturalny. Gotowy zakwas jest lekki,  znakomicie 

zastępuje smak wielodniowego, gęstego jak syrop 

kwasu buraczanego.         Gotowe! 

                                                               

Błyskawiczna ryba po grecku - pyszna, ele-

gancka, z wielką ilością warzyw. Ryby (najlepiej 

morskie) usmażyć w panierce. Wyłożyć na półmisek 

do ostudzenia. Sporą ilość marchewki, pietruszki  

w korzeniu i selera przygotować, jak na sałatkę ja-

rzynową. Ugotować w mundurkach, ostudzić, obrać  

i pokroić w kostkę. Podstawą sosu jest cebula pokro-

jona w drobną kostkę, smażona w oleju. Olej powi-

nien pokrywać cebulę. Kiedy cebula zmięknie  

i uzyska złoty kolor - dodajemy koncentrat pomido-

rowy z odrobiną wody. Przyprawiamy sos według 

uznania - solą, cukrem, pieprzem, maggi i sokiem  

z cytryny. Pokrojone warzywa dodajemy do ciepłego 

sosu pomidorowego, mieszankę wykładamy 

na ułożone na półmisku ryby. Całość schładzamy  

w lodówce przez kilka godzin. Uwaga: Potrawa ta 

tym lepiej prezentuje się na stole, im większą zawie-

ra ilość warzyw.  
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Bezpieczeństwo dzieci 

Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpie-

czeństwo jest rzeczą bardzo ważną i w związku  

z tym powinno znać zasady postępowania w różnych 

miejscach, czy w różnych sytuacjach życiowych, aby 

uniknąć zagrożeń jakie mogą w nich wystąpić. Mó-

wić i przypominać o nich powinni też dorośli: nau-

czyciele, rodzice czy inni opiekunowie.  Przedsta-

wiamy najważniejsze   z "bezpiecznych postaw" jakie 

przestrzegać powinny dzieci, aby uniknąć najpo-

ważniejszych niebezpieczeństw. 

DZIECI I INTERNET 

Komputer może być bardzo pożyteczny, ale są też 

osoby, które wykorzystują komputery do działań 

niezgodnych z prawem, szczególnie za pośrednic-

twem Internetu. Dlatego w przypadku korzystania  

z Internetu każde dziecko powinno pamiętać, że: 

 przez Internet nie wolno podawać swojego nazwi-

ska, wieku, nr. telefonu stacjonarnego, a zwłasz-

cza adresu miejsca zamieszkania; 

 przy instalacji strony prywatnej na komputerze 

domowym, zwłaszcza do "czatów" czy grup dys-

kusyjnych należy korzystać z NICK-a; 

 nigdy nie wolno ujawniać codziennych zwyczajów 

swojej rodziny, np. kiedy i gdzie rodzice chodzą 

do pracy, sklepu, ulubionej restauracji czy dysko-

teki i gdzie chodzi się do szkoły; 

 prowadząc korespondencję pamiętać trzeba, że 

to, co pisze nam druga strona, nie zawsze jest 

prawdą. Wiele osób ukrywa swoje poglądy, na-

stawienie, skłonności, a zwłaszcza negatywne ce-

chy charakteru. By utrzymać kontakt i osiągnąć 

swój cel, starają się być bardzo przyjazne, popie-

rają nasze poglądy i prezentują siebie w jak naj-

lepszym świetle; 

 nie wolno przez Internet umawiać się z obcymi 

czy zawierać z nimi transakcji. 

 

Źródło: www.sosnowiec.slaska.policja.gov.pl 

 

Ryba po żydowsku- przepis dla zapracowanych. 

Do gotowego wywaru z włoszczyzny (marchew, pie-

truszka, seler, cebula) włożyć dzwonka karpia, goto-

wać krótko na wolnym ogniu (sprawdzać cały czas 

stadium ugotowania). Kawałki ryby wyłożyć na pół-

misek, ugarnirować pokrojonymi w talarki jarzynami, 

dodać wyparzone rodzynki. Cebulę (dużą ilość) udusić 

na maśle do miękkości, przetrzeć przez sito. Rozpro-

wadzić niewielką ilością przecedzonego wywaru z ryby 

z dodatkiem żelatyny (ilość według przepisu na opa-

kowaniu). Doprawić do smaku. Wyłożyć na rybę i ja-

rzyny, ostudzić. Uwaga: Potrawa nabiera smaku do-

piero na następny dzień. Możemy także polecić Pań-

stwu inną popularną metodę zaoszczędzenia czasu 

i wysiłku w trakcie przygotowań świątecznych. Opcja 

ta znana jest od czasów, gdy Fenicjanie wymyślili 

pieniądze. Mieszkańcy Pogoni, którzy prace nad świą-

tecznym menu chcą ograniczyć tylko do zakupów – 

mogą skorzystać z miejscowej oferty handlowej - zim-

nej garmażerii, cukiernictwa i cateringu.  

Ale przecież - wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, 

oraz wszystko dobre co się dobrze kończy.  

Zatem - Smacznego! Życzymy Wszystkim Czytelnikom 

- Miłych chwil w kuchni i przy stole wigilijnym! 

Smacznego Karpia i Zdrowych, Wesołych Świąt Boże-

go Narodzenia! 

a
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Seniorzy  z Klubu  Seniora „Złoty wiek” w sobotę 

28  grudnia 2013 roku  udali się na zwiedzanie Bazy-

liki Panewnickiej w Katowicach i największej w Eu-

ropie Stajenki Bożonarodzeniowej. Oprócz tradycyj-

nego żłóbka obejrzeli również  ruchomy i żywy  żłóbek, 

w którym dodatkową atrakcją były m.in. kucyki, owce, 

kozy, osioł i bażanty. Seniorzy po wspólnym spacerze 

po  ogrodach klasztornych udali się do kawiarni na 

gorącą czekoladę i  deser, gdzie wspólnie miło spędzili  

sobotni poranek.  

Grupa seniorów „Złoty wiek” spotyka się w każdy 

czwartek od godz. 10.00-12.00. W ramach  realizowa-

nych  zajęć uczestnicy  mają możliwość czynnego 

udziału w rehabilitacji oraz zajęciach komputerowych.  

Grupa  także aktywnie uczestniczy w życiu kultural-

no- oświatowym naszego miasta   oraz współpracuje   

z Filharmonią Śląską i Teatrem Śląskim w Katowi-

cach.  Serdecznie zapraszamy na spotkania! 

 

                                                



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 informacyj-

nym Miejskiego Ośrod-

ka 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  

- ZAPRASZAMY OD 03.2014  
 

 
 

 

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 

Znajdź różnice 

 

                     Zagadki dla najmłodszych 

Latem było tu boisko,       Co to za woda, 

a gdy zimą mróz ścisnął,                twarda jak kamień? 

wylano wodę czystą,                       Można na łyżwach 

to już jest …                                    ślizgać się na niej. 

 

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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