
Drodzy Mieszkańcy dzielnicy  

„Pogoń”! 

 
Przyszła wiosna, a wraz z nią zmia-

ny, zmiany i jeszcze raz zmiany. Dla nas 

jedną z ważniejszych była zmiana Dyrekto-

ra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sosnowcu. Z końcem marca pożegnaliśmy 

Panią Halinę Szumską, która przez ponad 

20 lat nieprzerwanie prowadziła nasz Ośro-

dek, a za sterem przywitaliśmy Panią Gra-

żynę Smak. Aby przybliżyć Wam drodzy 

czytelnicy postać nowego kapitana zapra-

szamy do przeczytania wywiadu z Panią 

Dyrektor.  

 

Wraz z nowym rokiem przyszły także 

nowe pomysły na realizację projektu syste-

mowego „Moda na sukces – czyli kroki 

w samodzielność”. O tym wszystkim dowie-

cie się z tego numeru „Pulsu Dzielnicy”.  

 

 

Wszystkich chętnych do podejmo-

wania działań i inicjatyw na rzecz dzielni-

cy, zapraszamy do nawiązania kontaktu 

z koordynatorką PAL Panią Martą Siemań-

czyk w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej przy ulicy Mościckiego 14 

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

nikami socjalnymi z Punktu Terenowego Nr 

5 MOPS przy ulicy Hallera 5 w Sosnowcu 

(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 naj-

bliższym otoczeniu 

 - CZEKAMY NA CIEBIE! 

Jeśli nie zgadzasz się z określoną  

sytuacją, uważasz, że potrzebna jest inter-

wencja z zewnątrz 

 - NIE CZEKAJ! 

Ułatwimy Ci dostęp do potrzebnych 

 informacji, skontaktujemy Cię 

z odpowiednią instytucją lub 

 organizacją. 

ZAPRASZAMY! 
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Grażyna Smak -  od 1982 

roku związana z pomocą spo-

łeczną, na początku jako pra-

cownik socjalny a od 1995 roku 

jako Kierownik Dziennego Do-

mu Pomocy Społecznej. Absol-

wentka IV LO im. Stanisława 

Staszica w Sosnowcu. Magister 

socjologii. Ukończyła studia na 

Uniwersytecie Jagiellońskim 

oraz studia podyplomowe z zak 

 

WYWIAD Z DYREKTOREM MIEJSKIEGO OŚRODKA  

POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNOWCU 

 – PANIĄ GRAŻYNĄ SMAK 

 

Redakcja: Na początku gratulujemy w imieniu swoim 

i naszych czytelników objęcia stanowiska.  

 

Grażyna Smak: Dziękuję serdecznie. To dla mnie nowa rola, no-

wa sytuacja i mam nadzieję, że się w niej sprawdzę. Proszę trzymać 

za mnie kciuki  

 

Redakcja: Jest pani nowym Dyrektorem Ośrodka. Przyjęła 

Pani wyjątkowo trudną rolę po Pani Halinie Szumskiej, 

która kierowała Ośrodkiem ponad 20 lat. Nie boi się Pani 

nowych wyzwań? 

 

Grażyna Smak: Zgadza się. Objęłam stanowisko po Pani Dyrek-

tor, która zbudowała ten Ośrodek od podstaw. Od początku istnie-

nia realizował on swoją misję niesienia wsparcia dla mieszkańców 

Sosnowca, wielokrotnie przechodził reorganizację w celu polepsze-

nia jakości świadczonych usług, również wielokrotnie był wyróż-

niany i nagradzany za swoją działalność. Moją rolą jest kontynuo-

wanie tego, co już zostało osiągnięte oraz ciągłe podnoszenie stan-

dardów. Myślę, że nie możemy tu mówić o strachu. Strach może 

wpływać negatywnie na decyzje jakie podejmujemy. Bardziej na 

miejscu będzie niepewność nowej sytuacji. Sosnowiecki system po-

mocy społecznej nie jest mi obcy, natomiast jak dotąd nie kierowa-

łam tak dużym zespołem ludzi. Jeszcze miesiąc temu było to dla 

mnie nowością, natomiast z dnia na dzień, gdy poznaje pracowni-

ków Ośrodka odchodzą wszystkie obawy. Myślę, że z tak kompe-

tentną i chętną niesienia pomocy kadrą można odnosić tylko sukce-

sy – i mam nadzieję, że tak też będzie.  

 

Redakcja: W opinii społeczeństwa pomoc społeczna nie jest 

postrzegana pozytywnie. W skrajnych przypadkach oceniani 

jesteśmy jako instytucja przepełniona biurokracją, która 

bezmyślnie udziela pomocy a pracownik socjalny jest złem 

koniecznym w codziennym życiu naszych klientów. Myśli 

Pani że ten obraz można zmienić? 

 

Grażyna Smak: Taki stereotyp panuje w społeczeństwie i to nieste-

ty w wymiarze nie regionalnym lecz ogólnokrajowym. Im większy 

zasięg takiej opinii, tym trudniej jest działaniami o okrojonym 

terytorialnie zasięgu ją modyfikować. Mówiąc wprost – jeden mały 

ośrodek, choćby robił wielkie rzeczy tego stereotypu nie przemieni. 

Już od dawna pomoc społeczna się zmienia. Nasza praca nie polega 

tylko na przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego i udzielaniu 

pomocy w formie finansowej czy  pracy socjalnej. Wraz z wprowa-

dzaniem zmian systemowych mamy możliwość wyjść do klienta, 

wraz z nim uczestniczyć w jego codziennym życiu i z większą precy-

zją trafiać w potrzeby jakie faktycznie występują, niosąc pomoc 

tam, gdzie jest rzeczywiście potrzebna. Opinie wśród mieszkańców 

naszego miasta na temat działalności Ośrodka z roku na rok są coraz 
lepsze. Mamy nadzieję, że wzrost zadowolenia z naszych usług wciąż będzie 
wzrastał a co za tym idzie poprawiać się będzie wizerunek pomocy społecz-

 
 

 

oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy 

społecznej na Uniwersytecie Śląskim. Rodowita Zagłę-

bianka, mieszkanka dzielnicy Pogoń. Od kwietnia 2014 r. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sosnowcu.  

 

 

http://www.mopssosnowiec.pl/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAL W DZIELNICY „CENTRUM” 

W Sosnowcu rusza kolejny Program Ak-

tywności Lokalnej, realizowany w dzielnicy 

„Centrum”, który skierowany jest do młodzieży 

w wieku 15-25 lat. Celem projektu jest poprawa 

funkcjonowania młodzieży oraz ich najbliższego 

otoczenia w sferze życia społecznego i zawodo-

wego.  

 

Dla uczestników programu przewidziane są 

działania związane z rozwojem osobistym i zawodo-

wym w tym kurs efektywnego uczenia, prawa jazdy 

kat. B i doradztwo zawodowe. Ponadto uczestnicy 

PAL będą mieli okazję brać udział w zajęciach rozwi-

jających zainteresowania m.in. związanych ze spor-

tem, kulturą i sztuką, wycieczkach rekreacyjnych, 

spotkaniach edukacyjnych itp. 

Jednym z pierwszych działań projektu są spotkania 

integracyjne, które 21 i 28 maja odbędą się w Sosno-

wieckim Centrum Aktywności Społecznej. Dzięki rea-

lizacji zajęć uczestnicy PAL będą mieli okazję poznać 

się nawzajem oraz nawiązać pozytywne relacje w gru-

pie. 

 

 
 

Osoby zakwalifikowane do programu, już od 

czerwca będą uczestniczyły w treningu efektywnego 

uczenia się oraz w warsztatach z zakresu rozwiązy-

wania praktycznych problemów wchodzenia w dorosłe 

życie natomiast we wrześniu rozpoczną kurs prawa 

jazdy kat. B.  

 

Program Aktywności Lokalnej jest niewątpli-

wie doskonałą okazją dla młodych ludzi, aby zdoby-

wać nowe umiejętności, aktywnie spędzać wolny czas 

oraz zwiększać swoje szanse na rynku pracy. 

 
 Aleksandra Jagoda – animatorka dla młodzieży 
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tam, gdzie jest rzeczywiście potrzebna. Opinie wśród 

mieszkańców naszego miasta na temat działalności 

Ośrodka z roku na rok są coraz lepsze. Mamy nadzie-

ję, że zadowolenie z naszych usług wciąż będzie wzra-

stało a co za tym idzie poprawiać się będzie wizerunek 

pomocy społecznej zarówno w zasięgu regionalnym jak 

i krajowym. Chciałabym, aby Ośrodek nie był postrze-

gany jako „instytucjonalne zło konieczne” lecz jako 

partner w codziennym życiu mieszkańców naszego 

miasta.  

 

Redakcja: Jednym z sukcesów Ośrodka było wy-

różnienie dla projektu „Moda na sukces – czyli 

kroki w samodzielność”. Podziela Pani zdanie 

komisji konkursowej? 

 

Grażyna Smak: Jestem w tej komfortowej sytuacji, że 

ocenić wspomniane działania mogę zarówno z pozio-

mu mieszkańca Sosnowca jak również obecnego dyrek-

tora. Zanim objęłam stanowisko słyszałam wiele 

o projekcie, lecz dopiero teraz widzę, jak wiele siły, 

pracy i energii wymaga jego realizacja od pracowni-

ków Ośrodka. Z tego miejsca chciałam im serdecznie 

pogratulować osiągniętych do tej pory sukcesów. Jed-

nocześnie cieszę się, że będę mogła choć w pewnym 

stopniu przyczynić się do tej dobrej roboty, która jest 

wykonywana każdego dnia. Z punktu widzenia miesz-

kańca Sosnowca nie widać nakładów, jakie trzeba 

było poczynić, by zrealizować projekt. Widać nato-

miast efekty – i to cieszy. Cieszy fakt, że dzięki „Modzie 

na sukces…” wiele osób wyszło z bezrobocia, jakość 

życia wielu ludzi uległa nieprawdopodobnym zmia-

nom. Cieszy także to, że mimo różnic jakie nas dzielą 

potrafimy się jednoczyć w imię wspólnej sprawy, czego 

przykładem jest Program Aktywności Lokalnej. Myślę, 

że poczucie wspólnoty daje wielką siłę sprawczą do 

kreowania lepszej rzeczywistości a to duży krok do 

lepszego jutra.  

 

Redakcja: A jaki będzie projekt „Moda na sukces 

– czyli kroki w samodzielność” w 2014 roku? 

 

Grażyna Smak: Można powiedzieć, że ten rok to 

w projekcie i „stare” i „nowe”. Będziemy realizować te 

założenia, które realizowane były do tej pory. Głów-

nym celem projektu było i jest wzmacnianie aktywno-

ści i poprawa funkcjonowania klientów pomocy spo-

łecznej w sferze życia społecznego i zawodowego. Cele 

szczegółowe koncentrują się przede wszystkim na roz-

wijaniu umiejętności przydatnych w interakcjach 

społecznych, w szczególności związanych z pełnieniem 

ról zawodowych, rodzicielskich, wychowawczych 

i obywatelskich. Działaniami w projekcie ma zostać 

objętych ponad 250 osób. Podobnie jak w latach po-

przednich projekt skierowany jest do osób bezrobot-

nych, osób z problemem niepełnosprawności oraz osób 

objętych Programem Aktywności Lokalnej. Nowością 

natomiast będzie Klub dla Mieszkańca. Nie chcę mó-

wić za wiele, niech to będzie niespodzianka dla na-

szych beneficjentów. Na tą chwilę mogę powiedzieć 

tylko tyle, że będzie to ciekawa propozycja dla miesz-

kańców dzielnicy Pogoń.  

 

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę i życzymy 

 powodzenia w pełnieniu nowej roli.  

 

Grażyna Smak: Dziękuję serdecznie  

 

 

RAZEM DLA SIEBIE 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sosnowcu otrzymał dotację z Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej na realizację zada-

nia publicznego „Razem dla siebie”.  

 

Zadanie to realizowane jest w ścisłej współ-

pracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Miejskim 

Zakładem Zasobów Lokalowych. Realizacja projektu 

ma celu aktywizację zawodową osób długotrwale bez-

robotnych oraz poprawę zasobu mieszkaniowego gmi-

ny Sosnowiec. Udział w projekcie ma pomóc osobom  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezrobotnym w zaistnieniu na obecnym rynku pracy. 

Kursy przyuczające do zawodu, porady indywidualne, 

ale też praca w grupie ma zaszczepić przekonanie 

i przekazać umiejętności sprzyjające zmianie postaw 

i aktywnemu udziałowi w życiu społecznym i zawo-

dowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki możliwości zastosowania programu 

rynku pracy (prace społecznie użyteczne) nasi uczest-

nicy mają szansę powrotu na rynek pracy oraz po-

prawę sytuacji finansowej. Do projektu zostało zakwa-

lifikowanych 10 osób. W roku 2013 przeprowadzono 

kompleksowe szkolenie zawodowe, warsztaty kompe-

tencji społecznych z elementami ekonomii społecznej, 

indywidualne poradnictwo zawodowe oraz zakupiono 

niezbędne narzędzia i materiały budowlane. W roku 

bieżącym 6 uczestników wykonuje prace społecznie 

użyteczne w lokalach socjalnych wskazanych przez 

pracowników Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalo-

wych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

się witać i jak siadać? – o tych, wbrew pozorom bar-

dzo istotnych elementach rozmowy kwalifikacyjnej 

dowiadywali się 9 maja br. uczestnicy Grupy Samo-

pomocowej dla Osób Bezrobotnych, zorganizowanej 

w ramach Programu Aktywności Lokalnej Projektu 

Systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w sa-

modzielność” realizowanego przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sosnowcu.       

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie spotkania rekrutacyjnego liczy się 

nie tylko to co mówimy, ale również jak mówimy 

oraz to co przekazuje całe nasze ciało. I choć nie 

każda osoba prowadząca rekrutację jest psycholo-

giem bądź osobą przeszkoloną w odczytywaniu mo-

wy ciała, to również u osób, które nie mają o mowie 

ciała większego pojęcia, w odpowiedzi na to, jak 

zachowuje się podczas spotkania kandydat pojawia-

ją się określone odczucia. Nieważne, czy będziesz 

gadatliwy lub będziesz zupełnie milczał, mowa ciała 

powie rekruterom o wiele więcej, niż myślisz. Zna-

jomość zasad mowy ciała może okazać się nieocenio-

na w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego 

warto zastosować się do kilku zasad. Reguły te oka-

zują się równie przydatne w życiu codziennym – 

w rozmowie ze znajomymi, w relacjach z rodziną. 

Odbyte spotkanie miało na celu uświadomić uczest-

nikom PAL, jakie błędy popełniają podczas relacji 

interpersonalnych, jak tych błędów unikać oraz co 

robić, by kolejne rozmowy o pracę były owocne 

i udane. 

„Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyj-

nej” to tylko jedne z zajęć, które odbywać się będą 

w ramach spotkań Grupy Samopomocowej dla Osób 

Bezrobotnych. Do udziału w zajęciach grupy samo-

pomocowej  zostało zakwalifikowanych 10 osób.  

Spotkania mają charakter wspierający oraz eduka-

cyjny. Zaproszeni specjaliści (psycholog, pracownik 

Powiatowego Urzędu Pracy, animator, rzecznik 

prasowy MOPS, koordynatorki ds. instrumentów 

aktywnej integracji oraz PAL) udzielają porad zgod-

nie ze swoimi kompetencjami m.in. z zakresu ko-

munikacji interpersonalnej, motywacji do podejmo-

wania wyzwań, sposobów radzenia sobie ze stresem, 

zasadami równości szans na rynku pracy oraz ani-

macji społecznej. Poruszana na spotkaniach tema-

tyka ma skłaniać do refleksji, dyskusji na temat 

poglądów oraz do dzielenia się swoimi doświadcze-

niami. Zajęcia w ramach Grupy Samopomocowej 

potrwają do kończa czerwca 2014 r.  
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MOWA CIAŁA PODCZAS ROZMOWY  

KWALIFIKACYJNEJ 

 

Mowa ciała jest istotnym elementem 

podczas oceny rozmowy kwalifikacyjnej. Eks-

perci twierdzą, że stanowi ona niemal 65 pro-

cent komunikatu, jaki przekazujemy naszemu 

współrozmówcy.  

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, język ciała 

oraz pozostałe niewerbalne aspekty zachowania, mo-

gą o 180 stopni zmienić efekt odbioru naszej kandyda-

tury. Jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą? Jak 

się witać i jak siadać? – o tych, wbrew pozorom bardzo 

istotnych elementach rozmowy kwalifikacyjnej do-

wiadywali się 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB DLA MIESZKAŃCÓW 

 DZIELNICY POGOŃ 

 

Już w krótce zakończą sie prace remontowe 

w pomieszczeniu przy ulicy Lwowskiej, które zostanie 

zaadaptowane na Klub dla Mieszkańców Dzielnicy 

"Pogoń". Celem Punktu Aktywności Lokalnej będzie 

wzrost poziomu integracji społeczności, aktywizacja 

oraz poprawa komunikacji sąsiedzkiej. Działalność 

Klubu będzie odpowiadała na potrzeby społeczności 

lokalnej. Oprócz szeroko rozumianej aktywnej inte-

gracji, spotkań, warsztatów, konsultacji dla dorosłych 

mieszkańców będą także organizowane zajęcia rekre-

acyjne oraz rozwijające zainteresowania dla dzieci 

i młodzieży. Wzmocnimy działania podnoszące odpo-

wiedzialność za najbliższe otoczenie - osoby uczęszcza-

jące na spotkania w Klubie, będą mogły korzystać 

z wszelkiego rodzaju porad, programów profilaktycz-

nych oraz spotkań okazjonalnych dla dzieci i doro-

słych. Uczestnictwo będzie całkowicie bezpłatne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zachęcanie ich do aktywności społecznej i obywatel-

skiej. 

Anna Zemanek od kilku lat współpracuje 

z osobami, które znajdują sie w trudnej sytuacji 

życiowej, jej doświadczenie opiera się na wspieraniu, 

podnoszeniu kompetencji osób potrzebujących pomocy. 

Jest osobą pochodząca z dzielnicy "Pogoń", zna 

problemy dotykające mieszkańców, jest otwarta na 

wszelkie inicjatywy. W związku z możliwością jaką 

niesie włączenie się w działania realizowane 

w ramach PAL, prosimy o zgłaszanie wszelkich 

pomysłów dotyczących działalności Klubu. Wspólnie 

z mieszkańcami dzielnicy "Pogoń" stworzymy miejsce, 

do którego warto będzie wracać. 
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UWAGA KONKURS !!! 

 
Wymyśl nazwę dla  

Klubu Mieszkańców "Pogoni"! 

 
Pochwal się swoim pomysłem i odbierz wspaniałą 

nagrodę! Zgłoszenia prosimy składać w Punkcie 

Terenowym 

 Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

przy ul. Hallera 5 

 

Konkurs trwa do 30.06.2014 r. 

 

 

Mieszkańcy będą mo-

gli korzystać z konsul-

tacji ze specjalistami 

różnych dziedzin. Oso-

bą ścisle współpracu-

jącą z mieszkańcami 

będzie Pani Anna Ze-

manek - animatorka 

społeczności lokalnej. 

Zadaniem animatorki 

będzie wspieranie 

mieszkańców w dzia-

łaniach zmierzających 

do rozwoju dzielnicy,  

 
 

Trening kształtujący umiejętności społeczne 

z elementami aktywnego poszukiwania pracy 

Rozpoczął się kolejny rok realizacji pro-

jektu systemowego „Moda na sukces – czyli 

kroki w samodzielność” a wraz z nim kolejne 

treningi kształtujące umiejętności społeczne 

z elementami aktywnego poszukiwania pracy.  

 

Uczestnicy treningów zdobywać będą wiedzę 

z zakresu autoprezentacji, sposobów poszukiwania 

pracy, przedsiębiorczości oraz ważnych aspektów 

związanych z prawem pracy. Dodatkowo zostaną 

przeprowadzone zajęcia ze stylizacji i wizażu, któ-

rych celem będzie zwiększenie umiejętności kreowa-

nia własnego wizerunku, doboru stosownego stroju 

i makijażu do sytuacji np. rozmowy kwalifikacyjnej. 

Zajęcia warsztatowe będą trwały 30 godzin. Planuje 

się również  przeprowadzenie indywidualnego po-

radnictwa udzielanego przez doradcę zawodowego 

średnio po 3 godziny dla każdego uczestnika. Zajęcia 

pomogą w podniesieniu kompetencji społecznych, 

a także w zdobyciu umiejętności przydatnych na 

rynku pracy. Proponowana forma wsparcia  sprzyjać 

będzie poprawie funkcjonowania społecznego, w tym 

powrotowi do aktywności zawodowej. 

 

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 

 

Masz czas i chęć pomagania innym? 

- zostań wolontariuszem Miejskiego Ośrodka  

Pomocy Społecznej.  

Wolontariuszem może być każdy!!!  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  

do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. 

wolontariatu na naszej stronie 

www.mopssosnowiec.pl 

 oraz do kontaktu z koordynatorem Wolontariatu  

 

Barbara Kasza  

ul. Rzeźnicza 12 pokój, 403  

tel. kom. 500 536 369  

e-mail: wolontariat@mopssosnowiec.pl 

http://www.mopssosnowiec.pl/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Początkowo załoga liczyła 15 osób i wszelkie 

prace wykonywała ręcznie. Nadzór techniczny i admini-

stracyjny sprawowali Andrzej i Franciszek Woźniakowie 

wykształceni i doświadczeni stalownicy. Produkowane 

w tym czasie odlewy stalowe miały ciężar do 100 kg. 

Odlewy produkowane były dla przemysłu tkackiego, 

górniczego i innych. Pierwszy piec Siemens-Martenowski 

z generatorem Siemensa miał pojemność 2 tys. kg. i opa-

lany był węglem kamiennym. W zakładzie wszystkie 

prace wykonywano ręcznie, warsztat mechaniczny po-

siadał jedną tokarkę, ściernicę i jedną piłę cyrkularną do 

obcinania nadlewów. Zakład od samego początku istnie-

nia systematycznie się rozbudowywał. Już w 1912 roku 

powiększono halę fabryczną, wbudowano suwnicę o no-

śności 7,5 tys. kg, a warsztat mechaniczny wzbogacono 

o nowe tokarki i inne niezbędne urządzenia. W tym 

okresie zatrudnienie wzrosło do 90 osób. Dzięki unowo-

cześnieniom zakład produkował miesięcznie około 35 tys. 

odlewów do 2 tys. kg. Dopiero śmierć Małgorzaty Woź-

niak oraz I wojna światowa, położyły kres rozwojowi 

firmy. Produkcję wstrzymano, ponieważ Niemcy skonfi-

skowali wszystkie urządzenia, a w pomieszczeniach fa-

brycznych zorganizowali kuchnię wojskową dla wojsk 

przechodzących przez Sosnowiec, przeważnie jeńców.  

 

 

 

 

 

 

 

 Po odzyskaniu niepodległości Woźniakowie po-

stanowili odbudować zdewastowany zakład. Sprowadzo-

no niezbędne maszyny i urządzenia potrzebne do pro-

dukcji, a także wybudowano piec o pojemności 5 tys. kg. 

Już w 1919 roku zatrudniano ponad 300 osób, w tym 

personel techniczny i administracyjny stanowił 14 osób.  

Warto przypomnieć, że to właśnie w tym zakładzie opan-

cerzono samochód ciężarowy, który jako pojazd pancerny 

„Korfanty”, użyty został przez powstańców w czasie walk 

 Warto przypomnieć, że to właśnie w tym zakła-

dzie opancerzono samochód ciężarowy, który jako pojazd 

pancerny „Korfanty”, użyty został przez powstańców 

w czasie walk pod Kępną i Lichynią w III Powstaniu 

Śląskim. Także u Woźniaków zmontowano pojazd pan-

cerny „Walerus – Woźniak”, który uczestniczył w bi-

twach pod Górą św. Anny, Kędzierzynem i Żyrową. 

 W okresie międzywojennym firma znacznie się 

rozwinęła, poprzez m.in. zwiększenie i uatrakcyjnienie 

asortymentu produkcji, powiększenie terenu odlewni, 

a także unowocześnienie maszyn. W 1930 roku rodzinna 

firma stała się spółką akcyjną „Stalownia Woźniak”. 

W tym okresie produkcja zakładu wynosiła ok. 100 tys. 

ton  różnych wyrobów miesięcznie (produkowano m.in. 

prasy hydrauliczne, ścierne i korbowe). Produkcja do 

1939 roku obejmowała różne gatunki stali, jak miękka 

maszynowa, twarda, manganowa, chromowa, chromoni-

klowa, narzędziowa i inne. W latach 1926-1930 Woźnia-

kowie wybudowali przy odlewni piękną willę, która stoi 

do dziś.  

 Podczas okupacji hitlerowskiej firma już jako 

„Stalwerke” przeszła w ręce niemieckie pod kierownic-

two Georga Galwasa z Gliwic. W tym czasie testowano 

tutaj nowe stopy dla produkcji wojennej. W willi Woź-

niaków Niemcy urządzili kasyno policyjno - wojskowe. 

 Po II wojnie światowej Spółka Akcyjna zareje-

strowana została ponownie, a dyrektorem został Franci-

szek Woźniak. W 1948 roku zakład upaństwowiono 

i przemianowano na Sosnowiecką Odlewnię Staliwa 

Zakład nr l, a następnie Sosnowiecką Odlewnię Staliwa 

„Sostal”.  

Anna Urgacz-Szczęsna 

www.klubzaglebiowski.pl 

 

SOSNOWIEC HISTORYCZNY 

 

 

 Kolejny cykl artykułów przybliżających 

historię dzielnicy Pogoń, dotyczył będzie zakła-

dów przemysłowych, które się tutaj ulokowały.  

Zakład Odlewnia Stali Woźniak M. i Synowie 

założony został w 1910 roku przez Małgorzatę 

Woźniak i jej synów Andrzeja, Franciszka i Teo-

dora, na pograniczu Starego Sosnowca i Pogoni, 

przy dzisiejszej Alei Mireckiego.  

 Anna Urgacz – 

Szczęsna to sosnowiczanka 

z dziada pradziada. Jej pa-

sją jest Sosnowiec 

i wszystko co z nim związa-

ne. Autorka serii artykułów 

„POGOŃ – Spacerownik 

Historyczny”. Także w tym 

numerze Pulsu Dzielnicy 

uchyli nam rąbka tajemnic 

Sosnowca skrywanych przez 

historię.    
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Zakład Woźniaków, źródło: Wikizaglebie.pl 

 

KUCHNIA MACGYVERA 

 

 Dokładnie dwadzieścia lat temu telewizja polska 

nadawała amerykański serial pod tytułem MacGyver. 

Bohater opowieści (w tej roli niezapomniany Richard 

Dean Anderson) działał  jak polski fachowiec na emigra-

cji: wszystko potrafił i z każdej awarii wychodził obron-

ną ręką. Według założeń scenariusza MacGyver był 

agentem nietypowym. Ujarzmiał świat przemysłem za 

pomocą prostego wyposażenia. Zamiast pistoletu Ma-

gnum nosił taśmę klejącą i szwajcarski scyzoryk.  

W samochodzie, w bagażniku, miał skrzynkę 

z kompletem narzędzi, wśród których nie brakowało 

niezbędnych dla komandosa nakrętek i kluczy hydrau-

licznych.  

 Specjalnością Angusa MacGyver były bojowe 

konstrukcje z przedmiotów codziennego użytku. Ulubio-

ną taktyką walki ze złem – wykorzystanie prostych 

praw fizyki i chemii. Systematycznie, w  każdym coty-

godniowym odcinku, MacGyver odkrywał na nowo zasa-

dę, że potrzeba jest matką wynalazków.  

 Dla uzupełnienia portretu MacGyvera należy 

dodać, że w odróżnieniu od Jamesa Bonda unikał eks-

kluzywnych przyjęć i z rzadka paradował w smokingach. 

Na co dzień preferował ubiór swobodno-sportowy w po-

staci dżinsów, bluz koszulowych i kurtek kanadyjek. 

Nosił kultową nastroszoną fryzurę na Czecha, kopiowa-

ną w latach 90-tych przez wszystkich modnych nasto-

latków.  

W Polsce wspomnienie  serialu nieco wyblakło, 

ale za oceanem agent Fundacji Feniks  jest nadal bardzo 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Dean_Anderson
http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Dean_Anderson


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosty makowiec francuski p. Pauliny Stępień (blog 

Kotlet.TV, adres:  http://kotlet.tv/prosty-makowiec-

francuski/). 

 

 Z mojej prywatnej kuchni a’la MacGyver pole-

cę najmodniejszą obecnie zapiekankę owocową crum-

ble. To kultowa wersja oszczędnej szarlotki, wymyślo-

na w Anglii w czasach wojennej reglamentacji. Zapie-

kanka jest smaczna, tania, prosta w przygotowaniu, 

nie zawiera jajek. Składa się z dwóch warstw: zapie-

czonych owoców (dowolnych) i kruszonki. Poniżej po-

daję przepis uniwersalny, ale wielokrotnie i rodzinnie 

wypróbowany: Warstwę dolną crumble stanowią ulu-

bione przez nas owoce - jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie, 

jagodoy (ekstremiści mogą skusić się na rabarbar lub 

porzeczki). Dary ogrodu - umyte, obrane  

i wypestkowane - układamy na dnie wysmarowanej 

masłem formy do zapiekania, posypujemy obficie 

wiórkami masła i cukrem z cynamonem. Dodatek ba-

kalii zapiekance nie zaszkodzi. 

 Uwaga: sławny Pascal Brodnicki (w programie 

Pascal gotuje) zamieniał owoce puszczające sok w de-

likatny domowy kisiel (czyli przesmażał je krótko 

z masłem, cukrem a zagęszczał symboliczną ilością 

rozrobionej mąki ziemniaczanej).   

 Warstwę górną crumble stanowi schłodzona 

w lodówce kruszonka, zagnieciona według tradycyjne-

go domowego przepisu z mąki, cukru i tłuszczu 

(w proporcjach: 1 szklanka mąki pszennej, ½ szkl. 

cukru, ½ kostki masła). Deser pieczemy w temperatu-

rze 200 st.C., do zezłocenia warstwy kruszonki. Poda-

jemy na gorąco z lodami lub na zimno z bitą śmietaną. 

Zjadamy z apetytem.  

Małgorzata Smelcerz 
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W Polsce wspomnienie  serialu nieco wyblakło, 

ale za oceanem agent Fundacji Feniks  jest nadal bardzo 

popularny. Wystarczy wpisać w internetową przeglą-

darkę jego nazwisko, by przekonać się, że  pomimo 

upływu czasu bryluje  na niezliczonych fan - witrynach, 

w foto-galeriach i ma wielbicieli wśród bloggerów z kilku 

pokoleń. MacGyver w Stanach Zjednoczonych jest boha-

terem kultowym, a Richard Dean Anderson ponownie 

gra jego rolę w kampanii reklam firmy Mercedes- Benz. 

Co ciekawe, niezwykłą i odrębną  karierę zrobiło nazwi-

sko MacGyvera,  które nabrało w języku angielskim 

wartości przysłowiowej. Wierna publiczność przekuła 

jego imię własne na całą rodzinę nowych słów pospoli-

tych, jak: - macgyveryzm, macgyverowanie, robienie 

MacGyvera. Wyrazy te w mowie potocznej oznaczają 

poszukanie i stosowanie nietypowych rozwiązań tech-

nicznych.  

Chociaż sam MacGyver był Tadkiem-niejadkiem 

i unikał posiłków na oczach widzów- jego metody działa-

nia (czyli macgyveryzm) stały się inspiracją dla nowego 

nurtu kulinarnego rozpowszechnianego przez Internet. 

Gotowanie z MacGyverem to po prostu stosowanie tri-

ków kulinarnych, nadrabianie sprytem braków 

w spiżarni, ratowanie niewypałów gastronomicznych. 

Kuchnia MacGyvera to pokaźny zbiór przepisów two-

rzonych współcześnie przez Internautów. Większość 

receptur (często bardzo zabawnych) wyposażona jest 

w krótką informację o przygodzie, która stała się inspi-

racją do stworzenia macgyverovskiej potrawy. Przepisy 

te znaleźć można pod hasłami MacGyver in the kitchen, 

KitchenMacGyver, The MacGyverCookbook , MacGyver 

recepis.  

Dla Polaków podobna zaradność to nie nowina. 

Narodowa kuchnia domowa, po doświadczeniach po-

przednich pokoleń, obfituje w dania sprytne i antykryzy-

sowe. Wszak polskie gospodynie musiały się przez wiele 

lat obywać się bez wolnego rynku. Jak dobre wróżki z 

bajki nauczyły się magii kulinarnej: zamieniały szprotki 

w sardynki, ogórki w melony, mielonkę w schabowe. 

Z kaczki dziwaczki robiły zająca w buraczkach. Oszczę-

dzały czas i energię dzięki fałszywym gołąbkom z posie-

kanej kapusty czy plackom drożdżowym bez wyrabiania. 

Suszyły jajka i gotowały ziemniaki w tekturowym pu-

dełku. Wiedziały jak przyrządzić ciasto bez mąki i pie-

czyste bez mięsa. Potrafiły ze skórek od chleba zrobić 

oranżadę, a z piwa ptysie i naleśniki. Zainteresowanym 

zgłębieniem tematu wyjaśniam, że Polacy nie gęsi…., 

swoje wirtualne kulinaria mają. Na stronach przeglą-

darki Google pojawiają się systematycznie  fenomenalne 

rodzime przepisy typu macgiverowskiego.  

 Z receptur i zdjęć (publikowanych z nagłówka-

mi: błyskawiczne, dla zapracowanych, dla leniwych, jadą 

goście) warto obejrzeć:  

Struclę makową - wersja dla leniwych albo zapracowa-

nych p. Izy Kulińskiej (blog Smaczna Pyza, adres: 

http://smacznapyza.bl

ogspot.com/2011/12/strucla-makowa-wersja-dla-
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KĄCIK KULINARNY 

 

Twarożek wiosenny 

Składniki: 1/2 kg twarogu, cebula, szczypiorek, natka 

pietruszki, rzodkiewka, ogórek zielony, sól morska, 

śmietana 18 % 

 

 
Cebulę obieramy i siekamy bardzo drobno.  

Rzodkiewki myjemy odcinamy końcówki i kroimy 

w kosteczkę . Ogórka zielonego dobrze myjemy  

osuszamy i ścieramy na tarce duże oczka. Szczypiorek 

i natkę pietruszki myjemy osuszamy i drobno siekamy. 

Twaróg mieszamy z śmietaną dodajemy pokrojone 

warzywa. Doprawiamy czarnym pieprzem, kminkiem 

i solą morską. Dobrze mieszamy i podajemy do  

pieczywa, najlepiej żytniego bądź razowego. 

 

Smacznego!!! 

http://kotlet.tv/prosty-makowiec-francuski/
http://kotlet.tv/prosty-makowiec-francuski/
http://smacznapyza.blogspot.com/2011/12/strucla-makowa-wersja-dla-leniwych-albo.html
http://smacznapyza.blogspot.com/2011/12/strucla-makowa-wersja-dla-leniwych-albo.html
http://smacznapyza.blogspot.com/2011/12/strucla-makowa-wersja-dla-leniwych-albo.html
http://smacznapyza.blogspot.com/2011/12/strucla-makowa-wersja-dla-leniwych-albo.html
http://smacznapyza.blogspot.com/2011/12/strucla-makowa-wersja-dla-leniwych-albo.html
http://smacznapyza.blogspot.com/2011/12/strucla-makowa-wersja-dla-leniwych-albo.html
http://smacznapyza.blogspot.com/2011/12/strucla-makowa-wersja-dla-leniwych-albo.html
http://smacznapyza.blogspot.com/2011/12/strucla-makowa-wersja-dla-leniwych-albo.html
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ZNAJDŹ RÓŻNICĘ MIĘDZY  

DWOMA OBRAZKAMI 

 

 LICZYDEŁKO 
POTRAFISZ POLICZYĆ DO  PIĘĆDZIESIĘCIU?  

PEWNIE TAK ,  ALE SPRÓBUJ TO ZROBI Ć ,  

ODNAJDUJĄC KOLEJNE L ICZBY ROZRZUCONE 

W RÓŻNYCH MIEJSCACH NA RYSUNKU .  

KTO SZYBCIEJ ZNAJDZIE WSZYSTKIE UKRYTE 

LICZBY? 

 
 

 

CZY DASZ RADĘ WYDOSTAĆ 

SIĘ Z LABIRYNTU ???  

 

 

WOPR RADZI I OSTRZEGA 
 

 

 

 
 

   



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 zawodo-

wej, 

• oferuje pomoc psychologiczną indywidualną 

i grupową, 

• oferuje pomoc prawną, 

• oferuje nieodpłatny dostęp do telefonu w celu po-

szukiwania 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 uzupełniających 

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  

Dział Pozyskiwania 

Funduszy 

Zewnętrznych 

ul. Mościckiego 14 

41-200 Sosnowiec 

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 każ-

dej kolumnie dana cyfra może wystąpić jedynie raz. 

Podobnie w każdym z 9 większych kwadratów - cyfry 

nie mogą się w nich powtarzać. 

   

 

 

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

 

 

 

WIELKA GIEŁDA PRACY  

DLA MŁODZIEŻY!!! 
Już 5 czerwca – po raz dziesiąty rusza  

Wielka Giełda Pracy dla Młodzieży.  

Projekt kierowany jest do osób w wieku 18 – 26 lat, 

mieszkańców Sosnowca, poszukujących pracy  

zarobkowej na okres wakacji.  

Każdy, kto do tej pory nie ma wytyczonej swojej ścieżki 

kariery, będzie mógł zapoznać się z ofertami pracy a także 

uzyskać pomoc doradców zawodowych. 

5 czerwca godz  10.00 – 13.00 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Punkt Terenowy Nr 3, ul. Naftowa 35 

Zapraszamy serdecznie 

mailto:kis@mopssosnowiec.pl

