
Drodzy Mieszkańcy dzielnicy  

„Pogoń”! 

 
Wraz z tym numerem „Puls Dzielnicy” 

obchodzi swój mały jubileusz – w swoich 

rękach trzymacie Państwo dziesiąty numer 

naszego kwartalnika. Niezmiernie nam 

miło, że od dwóch lat z chęcią sięgacie po 

naszą broszurę oraz aktywnie bierzecie 

udział w życiu dzielnicy. Dużym zaintere-

sowaniem cieszy się także nasz nowootwatry 

Klub dla mieszkańców dzielnicy „Pogoń”. To 

dzięki Wam, klub staje się miejscem inte-

gracji, miejscem w którym każdy z Państwa 

znajdzie coś dla siebie.  

 

 

Z numeru na numer przybywa także 

osób chętnych do współredagowaniakwar-

talnika – zarówno spośród mieszkańców 

Pogoni jak i ludzi czynnie związanych z tą 

częścią naszego miasta. Wszystkie osoby 

chętne do podejmowania działań i inicjatyw 

na rzecz dzielnicy, zapraszamy do nawiąza-

nia kontaktu z koordynatorką PAL Panią 

Martą Siemańczyk w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy 

3 Maja 33 w Sosnowcu lub pracownikami 

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 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! 

 

 

 

WARSZTATY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 

PRZEDMEDYCZNEJ 

 

 W pierwszych dniach października 2014 r. 

w siedzibie Klubu dla mieszkańców dzielnicy „Pogoń” 

odbyły się warsztaty dla dzieci i dorosłych nt. 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas zajęć uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na temat 

podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy zarówno 

w teorii jak i w praktyce. Wśród omawianych zagadnień 

znalazły się m.in. telefony alarmowe, dbałość o bezpieczeństwo, 

ocena sytuacji. Uczestnicy dowiedzieli się, jak w prawidłowy 

sposób wezwać pogotowie ratunkowe oraz jak przeprowadzić 

resuscytację krążeniowo – oddechową (RKO). Najmłodsi 

ratownicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dużą atrakcją był 

fantom ćwiczeniowy, na którym każdy mógł trenować 

udzielanie pomocy osobie nieprzytomnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY  PLASTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW  

Z DZIELNICY „POGOŃ” 

 

  Od 20 sierpnia do 4 września br. w siedzibie 

Klubu dla mieszkańców dzielnicy „Pogoń” odbywały się 

warsztaty plastyczne.  

  

 Zajęcia organizowane były w środy dla dzieci, 

natomiast w czwartki dla osób dorosłych. W ostatnich 

warsztatach wzięły udział zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, co 

pozwoliło na wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, 

sąsiadami i znajomymi. Tematem wiodącym spotkania było 

tworzenie witraży oraz zdobienie rzeczy użytkowych techniką 

decupage.  

 

 1 

 

 

 

Telefon 

999 

112 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem warsztatów było m.in.: rozwijanie wyobraźni 

i wrażliwości plastycznej uczestników, uczenie 

plastycznego myślenia, uczenie samodzielności, 

wytrwałości i umiejętności planowania, podniesienie 

własnej samooceny, poczucia wartości oraz wiary we 

własne możliwości, rozbudzanie zainteresowań 

związanych ze sztuką oraz zwiększenie wiedzy na 

temat technik i środków plastycznych wraz 

z zastosowaniem ich w praktyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas zajęć wykorzystane zostały techniki plastyczne 

takie jak: malarstwo na szkle – obraz na szkle, 

malarstwo na szkle - sztuka zdobienia dekoracyjnego, 

technika Iris Folding, technika decoupagé, kwiaty 

z bibuły wykonane techniką origami.  

 

 

 

 

 

 

 

 Podczas warsztatów plastycznych rozwinęła się 

wrażliwość estetyczna dzieci i dorosłych oraz umiejęt-

ność dostrzegania i przeżywania piękna. Uczestnicy 

eksperymentując i poznając nowe techniki odkrywali 

własne możliwości. Zdobyta wiedza była także bodźcem 

do podejmowania dalszych działań i samodzielnej pracy, 

natomiast przyjazna atmosfera pomagała również 

w przezwyciężaniu barier emocjonalno – motywacyj-

nych.  

   

 

2 

FESTYN INTEGRACYJNY PO RAZ SZÓSTY! 

 

 Festyn integracyjny dla mieszkańców 

dzielnicy Pogoń to już tradycja wpisująca się 

w działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sosnowcu. W tym roku, podobnie jak 

w latach ubiegłych odbył się on na terenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grota 

Roweckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród atrakcji czekających na uczestników 19 

września br. były między innymi występy zespołów 

Skandal i Floreski, występ Pani Wioletty Miłek, 

Pani Klaudii Marzec oraz podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy, wystawa prac 

malarskich Pani Anny Rozenau, warsztaty 

garncarskie zorganizowane przez Sosnowiecką 

Spółdzielnię Socjalną „S3” oraz kiermasz prac 

plastycznych wykonanych przez uczestników 

sosnowieckich Warsztatów Terapii Zajęciowej im. 

Brata Alberta. Również dla najmłodszych 

uczestników nie zabrakło atrakcji – każde z dzieci 

mogło fantazyjnie pomalować buzię, pokolorować 

obrazki swoich ulubionych bohaterów z bajek, 

a także nauczyć się tańczyć zumbę. Wiele radości 

najmłodszym sprawił dmuchany zamek oraz 

trampolina. By w trakcie zabawy dzieciom nie 

zabrakło energii czekała na nie wata cukrowa 

i popcorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycyjnie, jak co roku podczas festynu rozegrany 

został mecz piłki siatkowej pomiędzy mieszkańcami 

dzielnicy „Pogoń”, a samorządowcami Miasta 

Sosnowca. Tegoroczny mecz zakończył się 

niespodziewanym … remisem 2:2 :-). Wszyscy 

zawodnicy odznaczeni zostali przez Dyrektora 

MOPS medalami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festyn dla mieszkańców dzielnicy Pogoń to część 

Programu Aktywności Lokalnej realizowanego 

w ramach projektu „Moda na sukces – czyli kroki 

w samodzielność”.  PAL 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. 

Program Aktywności Lokalnej ma głównie na celu 

zwiększanie aktywności lokalnej w rozwiązywaniu 

problemów występujących w miejscu zamieszkania ze 

szczególnym uwzględnieniem problemów osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich 

otoczenia. 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. 

ziemię od Gustava von Kramsty na folwarku Pogoń 

o powierzchni 16 700 m2, a od hrabiego Renarda 

o powierzchni 6 390 m2  z majątku Modrzejów-

Sielec, by rozpocząć budowę niewielkiej fabryczki 

produkującej rury patentowe i gazowe. Firma 

początkowo pracowała jako filia zakładu 

w Gliwicach pod nazwą S. Huldschinsky i Synowie, 

ale już w 1897 roku przekształcono ją w spółkę 

akcyjną i przemianowano na Towarzystwo Akcyjne 

Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza. Dyrektorem 

rurkowni początkowo był inż. Reiss, od 1894 roku 

inż. Oskar Preyss, a następnie, inż. Julian Appel. 

W tym czasie przedsiębiorstwo składało się z trzech 

hal produkcyjnych, kuźni, odlewni, warsztatów 

ślusarskich, mechanicznych, kotłowni 

z maszynownią  oraz magazynu wyrobów gotowych. 

Dobrze prosperujący zakład jednak ciągle 

rozbudowywano, i tak wkrótce powstały piece 

martenowskie, piece do wyrobu rur gazowych 

i kotłowych,  odlewnia, ocynkownia, walcownia 

blach i rur bez szwu, ciągarnia rur, a także wydział 

produkcji łączników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku XX wieku produkowano tu rury bez 

szwu, spawane łączniki do rur, przewody gazowe, 

słupy rurowe, blachy kotłowe, zbiornikowe, 

okrętowe i dachowe, blachy cienkie, butle stalowe do 

przechowywania sprężonych gazów, stalowe beczki 

na płyny, żerdzie wiertnicze, stal na lemiesze oraz 

stal uniwersalną. Na uwagę zasługuje fakt, iż 

w 1900 roku na wystawie światowej w Paryżu 

nagrodą Grand Prix uhonorowano rury 

produkowane w sosnowieckim zakładzie. Warto 

podkreślić szeroką działalność właścicieli firmy, 

także społeczną. Przedsiębiorstwo utrzymywało 

szkołę rzemieślniczo-przemysłową, szkołę 

gospodarstwa domowego dla dziewcząt, ochronkę 

dla dzieci pracowników, a nawet bibliotekę dla 

załogi. Towarzystwo posiadało w Sosnowcu siedem 

domów, w których mieszkało 80 rodzin robotników 

zatrudnionych w fabryce (osiedle wokół Placu 

Kościuszki). Robotnicy korzystali ponadto z opieki 

lekarza zakładowego i felczera, a także z łaźni 

i szpitala. Podczas I wojny światowej zakład został 

ograbiony i zdewastowany przez Niemców. 

Ponownie uruchomił go inż. Szymon Rudowski. 

Dwudziestolecie międzywojenne przyniosło 

odbudowę zakładu i jego modernizację. Rurkownia 

Huldczyńskiego w tym czasie wyróżniała się wśród 

zakładów hutniczych należąc do największych 

producentów rur stalowych w kraju. Niestety 

kolejne zmiany przyniosła II wojna światowa. 
Podczas okupacji hitlerowskiej fabrykę przejęła 
niemiecka firma powiernicza Haupttreuhandstelle Ost 
i zajęła się wyłącznie produkcją wojenną. Po 1945 

SOSNOWIEC HISTORYCZNY 
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RURKOWNIA HULDCZYŃSKIEGO 

 
 Kolejnym usytuowanym w naszej 

dzielnicy zakładem przemysłowym, którego 

historię przybliżę na łamach Pulsu Dzielnicy, 

jest Rurkownia Huldczyńskiego, znana później 

jako Huta Sosnowiec. 
  

 Historia zakładu rozpoczyna się w 1880 roku, 

kiedy to gliwicki przedsiębiorca Huldschinsky zakupił 

Anna Urgacz – Szczęsna -  sosno-

wiczanka z dziada pradziada. Jej 

pasją jest Sosnowiec i wszystko co 

z nim związane. Autorka serii ar-

tykułów „POGOŃ – Spacerownik 

Historyczny”. Także w tym nume-

rze Pulsu Dzielnicy uchyli nam 

rąbka tajemnic Sosnowca skrywa-

nych przez historię.    

 

 

http://wikizaglebie.pl/wiki/Sosnowiec


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas okupacji hitlerowskiej przejęła niemiecka 

firma powiernicza Haupttreuhandstelle Ost i zajęła 

się wyłącznie produkcją wojenną. Po 1945 roku 

zakład uruchomiony przez Stanisława Gaja 

i Franciszka Nowosielskiego i znalazł się pod 

zarządem państwowym jako Towarzystwo 

Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza Spółka Akcyjna 

Huta Sosnowiec, a następnie, w 1948 roku został 

upaństwowiony. Kolejne duże zmiany przyszły 

w 1961 roku, kiedy to zakład połączono z Hutą 

“Katarzyna”. Nowe przedsiębiorstwo otrzymało 

nazwę Huta “Sosnowiec”, a następnie Huta im. 

Mariana Buczka. Następne zmiany własnościowe 

miały miejsce w latach 90. XX wieku. Dziś po 

kolejnych przekształceniach rury w szerokim 

asortymencie produkowane są na Pogoni nadal, 

a firmie przyświeca motto “Tradycja, jakość, 

terminowość”.  

 

Anna Urgacz-Szczęsna 

www.klubzaglebiowski.pl 
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WŁĄCZ SIĘ W SPOŁECZEŃSTWO 

 

 W czwartek 9 października br. na Placu 

Stulecia odbył  się dla uczniów sosnowieckich szkół 

ponadgimnazjalnych konkurs wiedzy o Unii 

Europejskiej. Wolontariusze Centrum  pomagali 

w organizacji konkursu oraz prowadzili  punkt 

informacyjno - promocyjny,  zachęcając zgromadzoną 

młodzież do podjęcia działalności wolontariackiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tematem przewodnim turnieju wiedzy 

o Unii Europejskiej była promocja aktywnego 

obywatelstwa.  Dodatkowo rozegrano konkurs na 

najlepsze hasło promujące wolontariat.  I miejsce 

 w konkursie na hasło promujące aktywność 

obywatelską w ramach wolontariatu zdobyło VII 

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa  Kamila 

Baczyńskiego - "Sztuką jest dawać i nic za to nie 

dostawać". Centrum Wolontariatu MOPS dziękuje 

SPORT POZIOM 450 za ufundowanie dla 

zwycięskiej drużyny wejściówek na ściankę 

wspinaczkową, oraz kinu HELIOS za wsparcie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

WOLONTARIATEM MIEJSKIEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNOWCU 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  

Z KOODYNATOREM WOLONTARIATU: 

 

MOPS SOSNOWIEC BARBARA KASZA 

UL. RZEŹNICZA 12,  SOSNOWIEC–WAWEL 

TEL. KOM. 500 536 369 

e-mail: wolontariat@mopssosnowiec.pl 
 

Z ŻYCIA SOSNOWIECKIEGO 

WOLONTARIATU 

WIZYTA Z MIASTA PARTNERSKIEGO 

 

 W dniu 20 października br.  Centrum 

Wolontariatu MOPS ul. Rzeźnicza 12 gościło 

doradczynię Mera miasta partnerskiego 

Suceava (Rumunia) Panią Alinę Derla. Spotkanie 

miało na celu prezentację idei wolontariatu, zakresu 

zadań Centrum, oraz przedstawienie projektów 

realizowanych przez wolontariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Spotkanie to dało nam szansę podzielić się naszą 

wiedzą i doświadczeniem związanym z pomocą 

potrzebującym, wspólnie próbowaliśmy podsunąć 

świeże pomysły na rozpoczęcie podobnej działalności 

w Rumunii, jak również uświadomiło nam jak wiele 

jest jeszcze do zrobienia nie tylko w rodzimym 

mieście ale właśnie w zaprzyjaźnionej Suceavie, 

gdzie idea wolontariatu wymaga rozpowszechnienia 

i dużego wsparcia – podsumowuje Barbara Kasza, 

koordynator Centrum Wolontariatu MOPS 

Sosnowiec. - Wizyta Pani Aliny dodała nam także 

motywacji do działania, utwierdziła w przekonaniu, 

że wolontariat to dobro, którego inni chcą się od nas 

uczyć, to postawa, z której inni chcą brać przykład. 

I z tego jesteśmy bardzo dumni – dodaje Kasza.  

 

 

 

 

http://wikizaglebie.pl/wiki/2_czerwca
http://www.klubzaglebiowski.pl/
mailto:bartbara@poczta.fm


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDŻET OBUWATELSKI MIASTA 

SOSNOWIEC 

 

 

Co to takiego ten Budżet Obywatelski? 

 

Budżet Obywatelski, nazywany również Budżetem 

Partycypacyjnym, to proces decyzyjny, w ramach 

którego mieszkańcy miasta tworzą budżet swojego 

miasta, tym samym współdecydując o wydawaniu 

publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie 

inwestycje. W ramach Budżetu Obywatelskiego 

miasto asygnuje określoną kwotę (w przypadku 

Sosnowca jest to 5 mln złotych), o których 

przeznaczeniu decydują mieszkańcy przy użyciu 

narzędzi demokracji bezpośredniej. 

 

 

Obszary konsultacyjne 

 

Mocą Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu 

w sprawie zasad i trybu realizacji budżetu 

obywatelskiego, miasto zostało podzielone na 

7 obszarów. Każdy z nich dysponuje określoną kwotą 

wyodrębnioną z całościowej wartości budżetu, 

w ramach której mieszkańcy mogą składać projekty 

do realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Każdy z mieszkańców miasta, który ukończył 

16 lat, ma prawo składania projektów do realizacji 

w swoim obszarze, przy czym koszt projektu nie może 

przekraczać kwoty mu przysługującej. Również na 

etapie głosowania, gdy złożone i pozytywnie 

zweryfikowane projekty będą walczyć o poparcie 

mieszkańców, głosować można tylko na projekty 

dotyczące realizacji na obszarze swego zamieszkania. 

W ten sposób wymuszona zostaje proporcjonalna 

partycypacja w projekcie wszystkich obszarów 

miasta, a zarazem wykluczone projekty o zasięgu 

i skali ogólnomiejskiej. 

 

 

Budżet 5 mln złotych 

 

Podział środków na poszczególne obszary 

konsultacyjne odbywa się wg następujących reguł: 

50% środków zostanie podzielone w równych 

częściach pomiędzy wszystkie obszary konsultacyjne, 

25% środków zostanie podzielone pomiędzy obszary 

konsultacyjne proporcjonalnie do liczby mieszkańców 

poszczególnych obszarów konsultacyjnych 25% 

środków zostanie podzielone proporcjonalnie do 

powierzchni* poszczególnych obszarów 

konsultacyjnych. 
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Budżet naprawdę obywatelski!  

 

25692 głosy oddali mieszkańcy Sosnowca w pierwszej 

edycji Budżetu Obywatelskiego! 8061 głosów zostało 

oddanych za pomocą internetu, z kolei w głosowaniu 

tradycyjnym sosnowiczanie dołożyli 17631 głosy. Do 

rozdysponowania wśród 123 projektów jest 

5 milionów złotych. – Proszę pamiętać, że policzone 

zostały jedynie karty do głosowania. Nie 

przypisywaliśmy głosów poszczególnym projektom. 

Teraz przyjdzie czas na weryfikację,  mamy nieco 

ponad dwa tygodnie bo termin upływa 15 

października, zatem czeka nas mnóstwo pracy – mówi 

Michał Mercik naczelnik Wydziału Polityki 

Gospodarczej, który jest odpowiedzialny za Budżet 

Obywatelski w Sosnowcu. 

 

Projekty dla Pogoni 

 

 W czerwcu sosnowiczanie złożyli w sumie 175 

zgłoszeń do Budżetu Obywatelskiego 2014/15. 

Ostatecznie w głosowaniu wzięły udział 123 projekty. 

W pierwszej edycji miasto zostało podzielone na 

siedem stref. Każdy mieszkaniec, który ukończył 

szesnaście lat mógł głosować tylko na jeden projekt. 

Głosowanie trwało od 22 do  27 września.  

  

Spośród projektów zgłoszonych w obszarze 

konsultacyjnym Obszar konsultacyjny nr 2 (Milowice, 

Pogoń) do realizacji skierowane zostały dwa: 

 

REWITALIZACJA OGRODU 

JORDANOWSKIEGO PRZY UL. HALLERA  

 

Głównym założeniem projektu jest odtworzenie 

zewnętrznej infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

Ogrodu Jordanowskiego poprzez m.in. karczowanie 

pni i korzeni wyciętych topól, remont alejek 

i chodników, naprawa murków z kamienia i montaż 

ławek jak również wykonanie siłowni na świeżym 

powietrzu. 

 

BEZPIECZNE I PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE - 

UL. GOSPODARCZA 

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie w pełni 

bezpiecznego i przyjaznego placu zabaw na terenie 

Przedszkola Miejskiego nr 57 przy ul. Gospodarczej 

63 w Sosnowcu. Plac zabaw przeznaczony byłby dla 

dzieci 3-6 letnich, a także po godzinach pracy 

przedszkola dla okolicznych mieszkańców. 

 Wśród projektów skierowanych do konsultacji 

społecznych znalazł się także projekt Pani Anny 

Rozenau – LOKALIZACJA: osiedle bloków 

Lwowskich (obr. 9 dz. 1386/2) OPIS: Montaż siłowni 

na świeżym powietrzu - zestaw pięciu urządzeń, tzw. 

"biegacz", "wioślarz", urządzenie do ćwiczenia mięśni 

brzucha, "orbitrek", montaż 4 ławek parkowych, 2-3 

koszy oraz tablicy informacyjnej. Projekt podczas 

sześciu dni głosowania zdobył 60 głosów i niestety nie 

przeszedł do realizacji.  

 
Materiały zaczerpnięte ze strony internetowej  

Urzędu Miasta Sosnowca 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNANI SOSNOWICZANIE  

DZIELNICY POGOŃ 

 Pogoń to nie tylko życie codzienne ale 

także to naukowe. Z dzielnicą wiążą się 

również postacie związanych ze środowiskiem 

akademickim. W tym oraz kolejnych 

numerach „Pulsu Dzielnicy” chcielibyśmy 

przybliżyć sylwetki kilku takich osób. Dziś 

zapraszamy do lektury notki biograficznej 

Docenta Doktora Mariana Marczka 

sporządzonej przez Jakuba Hołaj – Krzak.  

 

Docent Doktor Marian Marczak 

(2 VI 1930 – 28 V 2006) 

 

 Związany z Sosnowcem-Pogonią wybitny 

geochemik. Współinicjator powołania Uniwersytetu 

Śląskiego, organizator Wydziału Nauk o Ziemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku 

początkowo studiował teologię w Poznaniu. Na 

rzecz studiów filozoficznych w Warszawie porzuca 

seminarium, jednakże staranie o przyjęcie w poczet 

studentów kończy się fiaskiem. Studia chemiczne 

ukończył w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

w Katowicach. 

 Krzewiona w trakcie studiów idea 

powołania uczelni akademickiej nie doczekała się 

rychłej realizacji, bowiem Uniwersytet Śląski 

powołano do życia dekadę później. Docent Doktor 

Marian Marczak kierował badaniami Zakładu 

Chemii Środowiska Instytutu Biochemii 

i Mikrobiologii, stanowiącego jednostkę Wydziału 

Biologii i Ochrony Środowiska. 
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Kącik kulinarny 

 

ZUPA KREM Z DYNI 

 

1 dynia (około 1,2 kg) 

łyżka masła 

1 cebula drobno posiekana 

4 ziemniaki obrane i pokrojone w kostkę 

2 marchewki obrane i pokrojone w kostkę 

750 ml wody 

sól i świeżo zmielony czarny pieprz do smaku 

2 łyżki vegety (lub mniej, do smaku) 

150 ml śmietanki 18% 

 

 

Sposób przygotowania 

 

Przekroić dynię na ćwiartki i usunąć nasiona oraz 

włóknisty miąższ ze środka.  

Pozostały, twardy miąższ pokroić w plastry, obrać 

skórkę, a następnie pokroić plastry  

w kostkę.  

W dużym garnku stopić masło i zeszklić na nim  

cebulę. Dodać dynię, ziemniaki, marchew i wodę 

i doprowadzić do wrzenia. Lekko posolić, przykryć 

i gotować na małym ogniu przez 40 minut.  

Zmiksować zupę za pomocą ręcznego miksera 

 i doprawić do smaku vegetą i pieprzem.  

Na koniec wmieszać śmietankę. 

 

SMACZNEGO!!! 

 

 Przed czterdziestoma laty wyodrębniono 

Wydział Nauk o Ziemi. W początkowym okresie 

rozwoju Wydziału kluczową rolę odegrał zespół 

badawczy Zakładu Geochemii, którego fundament 

stanowiła grupa Docenta Doktora Mariana 

Marczaka, piastującego wówczas godność Dziekana. 

 

 Z inicjatywy Docenta Doktora Mariana 

Marczaka powstał Oddział Katowicki Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego. Autor cenionych prac 

naukowych oraz skryptów z zakresu geochemii 

i geologii. 

  
Jakub Hołaj – Krzak 

 

 

 

 

Wydział Nauki o Ziemi 

Uniwersytetu Śląskiego 

swoją działalność rozpoczął 

w budynku Szkoły Górniczej 

przy ul. Szkolnej. Na po-

czątku roku akademickiego 

1974/1975 z nowoprzyjętej 

młodzieży wyodrębniono 

grupę studentów, dla 

których przygotowano 

program zapewniający 

specjalizację z zakresu 

geologii. Dziekanem organi-

zującym podwaliny Wydzia-

łu był doc. dr Marian 

Marczak. 
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Kącik malucha 

 

 
 IDZIE JESIEŃ PRZEZ PARK 

 

 

 
 

 

 

 

 

„Jesienią” 

 

Jesienią, jesienią 

Sady się rumienią: 

Czerwone jabłuszka 

Pomiędzy zielenią. 

Czerwone jabłuszka, 

Złociste gruszeczki 

Świecą się jak gwiazdy 

Pomiędzy listeczki. 

- Pójdę ja się, pójdę 

Pokłonić jabłoni, 

Może mi jabłuszko 

W czapeczkę uroni! 

- Pójdę ja do gruszy, 

Nastawię fartuszka, 

Może w niego spadnie 

Jaka śliczna gruszka! 

Jesienią, jesienią 

Sady się rumienią; 

Czerwone jabłuszka 

Pomiędzy zielenią. 

 
Maria Konopnicka 

,,Jesienny pociąg”  

 

Stoi pociąg 

na peronie- 

żółte liście ma w wagonie 

i kasztany, i żołędzie- 

dokąd z nimi jechać będzie? 

 

Rusza pociąg 

sapiąc głośno. 

Już w przedziałach 

grzyby rosną, 

a na półce, 

wśród bagaży, 

leży sobie bukiet z jarzyn. 

 

Pędzi pociąg 

lasem, polem 

pod ogromnym parasolem. 

Zamiast kół kalosze ma, 

za oknami deszcz mu gra. 

 

O, zatrzymał się na chwilę! 

Ktoś w wagonie drzwi uchylił 

i potoczył w naszą stronę 

jabłko duże. 
 

Dorota Gellner 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 3 Maja 33 

41-200 Sosnowiec 

Tel: 32 296 22 01 

Dział Pozyskiwania 

Funduszy 

Zewnętrznych 

Tel: 32 296 22 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!!!  

Poradnictwo prawne  

w Klubie dla mieszkańców dzielnicy 

 „Pogoń” !!! 

 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 

Klubu – w każdy czwartek listopada, stycznia 

i lutego w godzinach od 12.00 do 15.00 

 

Porady udzielane są bezpłatnie!!! 

 

„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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