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OD REDAKCJI 

Oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym roku numer naszego 

czasopisma. W artykułach podjęto m.in. tematykę pieczy zastępczej 

oraz realizowanych  przez chorzowski OPS programów 

pn. Wspieraj Seniora oraz Wsparcie dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej w okresie epidemii.                                           

Na łamach czasopisma nie zabraknie też wywiadu, tym razem z cyklu 

rozmowa z… - na pytania odpowiedzi udzieliła  

Pani Teresa Gabor - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Niniejszy numer zawiera także dodatek  

Wspomnienie - Ku pamięci tych, którzy odeszli,  

wspominamy w nim osoby, które zmarły w ciągu ostatniego roku.  

Pamięć o tych osobach, jest potrzebna im, i nam samym… 

Zachęcamy do współtworzenia naszego czasopisma. Tematyka 

artykułów winna dotyczyć problemów czy kwestii społecznych 

Naszego miasta. Liczymy na dalszą dobrą współpracę. Artykuły 

można przesyłać na adres mailowy: cps@opschorzow.pl. 

Życzymy miłej lektury, dużo zdrowia oraz wszelkiego dobra  

na każdy dzień Nowego 2021 Roku! 
 

Zespół Centrum Pracy Socjalnej 
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 Z cyklu o problemach i kwestiach 

społecznych Chorzowa O rodzinnej 

pieczy zastępczej - str. 2 

 Z cyklu rozmowa z … - str. 3 

 O projektach, programach 

realizowanych przez chorzowski OPS 

Wspieraj Seniora oraz Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej  

w okresie epidemii - str. 3 

 Kilka rad psychologa w okresie 
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Dodatek do czasopisma 
Wspomnienie - Ku pamięci 

tych, którzy odeszli 
 
 śp. Bożena Cierpioł (1961-2020) 

 śp. Kinga Kałuża (1968-2020) 

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia to czas pokoju, pojednania i radości. 
Niech będą dla Państwa czasem odpoczynku i wzajemnej 
życzliwości. Niech je rozjaśnia blask Betlejemskiej nocy.  

A w 2021 roku niech spełnią się Państwu wszystkie marzenia  
i zrealizują plany. Niech Nowy Rok będzie również pełen optymizmu 

i wiary w lepsze jutro.  
Spokojnych Świat Bożego Narodzenia  

oraz wszelkiej pomyślności w 2021 roku  
Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie 

oraz Redakcja czasopisma Chorzowskie Socialia  
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Z cyklu o problemach i kwestiach społecznych Chorzowa 
____________________________________________________________ 

O rodzinnej pieczy zastępczej 
 

Rodzinna piecza zastępcza jest „pracą” nie mającą porównania do innej. Wymaga odpowiedzialności, 
dużej wrażliwości, odporności psychicznej i gotowości do reagowania na różne sytuacje. Obserwacja  
i rozmowy z rodzicami zastępczymi pokazują, że funkcja ta, choć nie jest łatwa, przynosi radość, satysfakcję 
i poczucie, że pomoc dzieciom nadaje życiu prawdziwy sens. Główną ideą rodzicielstwa zastępczego jest 
opieka nad dziećmi do czasu zaistnienia warunków umożliwiających powrót do rodziny biologicznej. Dzieci 
umieszczane w rodzinach zastępczych pochodzą z różnych środowisk, często trudne są ich doświadczenia  
i przeżycia.  

Państwo Wanda i Janusz Waśko z Chorzowa 14 lat temu, w 2006 roku 
podjęli się prowadzenia rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia 
rodzinnego. Przez ten czas podarowali dom i miłość 83 dzieciom. Pracownicy 
Działu Wsparcia Rodziny, którzy na co dzień mieli kontakt z państwem 
Waśko jednomyślnie podkreślają, jak piękny           
i ciepły dom tworzyli dla dzieci, wskazują też na 
ogromne poświęcenie, cierpliwość, otwartość, 
uśmiech i nieustające towarzyszenie dzieciom. 
Przygoda z rodzicielstwem zastępczym dla 
Państwa Waśko kończy się w tym roku, decyzja 
była odkładana kilka razy, bo ciężko było nie 

przyjmować kolejnych dzieci, które potrzebowały domu. W tym miejscu 
Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie i Pracownicy Działu 
Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej składają Państwu Wandzie i 
Januszowi Waśko najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią, 
wspaniałą, pełną poświęceń pracę, za ogromne pokłady miłości, wsparcia      
i towarzyszenie dzieciom. Jednocześnie życzymy zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej 
misji oraz spełnienia planów, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności na zasłużonym 
odpoczynku.  

Piecza zastępcza, obok rodziny adopcyjnej, jest jedną z najbardziej optymalnych form opieki 
kompensacyjnej nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców. Jest wiele dzieci, które nie mogą 
wychowywać się w rodzinach biologicznych i potrzebują opieki i pomocy ze strony dorosłych. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Chorzowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz 
prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej  
i prowadzenia rodziny zastępczej można uzyskać od pracowników Działu Wsparcia Rodziny i Systemu 
Pieczy Zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19, pokój 317 lub pod 
nr tel. 32 771 63 37; 32 771 63 85. Zapraszamy do współpracy.  

     
Foto: uroczystość podziękowania Państwu Wandzie i Januszowi Waśko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie. 
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Z cyklu rozmowa z … 
____________________________________________________________ 
  Rozmowa z Panią Teresą GABOR  - Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.  
 

Od kilku miesięcy jest Pani Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, proszę 
powiedzieć co uznałaby Pani za największe wyzwanie rozpoczynając pracę na tym stanowisku?  
 

Praca na tym stanowisku to jedno wielkie wyzwanie. Mnogość zadań, jakie są realizowane w Ośrodku 
sprawia, że trzeba poruszać się w gąszczu przepisów i zmagać z różnymi problemami. Każdy dział to inna 
specyfika pracy.  
 

Co Pani zdaniem w pracy Ośrodka Pomocy Społecznej jest ważne?  
 

Dla mnie osobiście ważny jest człowiek - każdy człowiek. Chciałabym, aby pracownicy Ośrodka 
stanowili jedną drużynę, aby identyfikowali się z miejscem swojej pracy, aby rozumieli, że pracują z ludźmi  
i dla ludzi. To od każdego pracownika, niezależnie od miejsca wykonywania pracy czy też stanowiska zależy 
wizerunek Ośrodka. To każdy z nas codziennie pracuje na opinię na temat Ośrodka. Chciałabym, aby każdy 
pracownik miał tego świadomość i rzetelnie podchodził do wykonywania swoich obowiązków. Jest wielu 
pracowników, którym należy się uznanie za ich pracę, na których zawsze można liczyć. 
 

Co daje Pani  największą satysfakcję w pracy?  
 

Ludzie, z którymi pracowałam, a którzy spotykając mnie na ulicy z uśmiechem mówią ,,dzień dobry”, 
zatrzymują się, żeby pogadać, opowiedzieć co się zmieniło w ich życiu na lepsze, a z czym mają problem. 
Telefon ze słowem dziękuję. Kartka czy e-mail z życzeniami.  

Kiedy pracowałam w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przychodziły 
do nas osoby, żeby pokazać  swoim dzieciom gdzie przebywały, kto im pomógł. Zdarzyło mi się, że  
podeszła do mnie młoda kobieta i zaczęła opowiadać o swojej Mamie, o sobie, a ja Jej nie poznałam. 
Okazało się, że kiedy była małą dziewczynką przychodziłam do Jej Mamy jako pracownik socjalny.   
 

Czego Pani życzyć na nowym stanowisku pracy? 
 

Myślę, że należy mi życzyć zdrowia, bo ono jest najważniejsze, ale także mądrości, wytrwałości, 
cierpliwości, życzliwych ludzi wokół, lojalnych i ambitnych współpracowników.  
 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej 
współpracy z pracownikami, wiele sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także 
spełnienia osobistych planów! 

____________________________________________________________
O projektach, programach realizowanych przez chorzowski OPS 

____________________________________________________________ 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

skierowanego do SENIORÓW w związku z panującą pandemią pn. Wspieraj Seniora.  Program skierowany jest do 
osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie 
pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. W ramach 
Programu wsparcie udzielane jest w formie robienia zakupów artykułów pierwszej potrzeby, tj. takich jak: artykuły 
spożywcze, środki higieniczne oraz leki. Pomoc w postaci usług (np. pomoc w sprawach urzędowych, wyprowadzenia 
psa) jest nieodpłatna. Udzielenie wsparcia w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego. Koszty 
zakupów pokrywa Senior - pieniądze należy przekazać przed dokonaniem zakupów. Seniorze pamiętaj  
o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: załóż maseczkę przed wizytą pracownika, zachowaj dystans, w miarę 
możliwości używaj rękawiczek jednorazowych. Seniorzy chcący skorzystać z w/w wsparcia powinni zadzwonić 
na infolinię 22 505 11 11. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-21.00. Koordynatorem 
programu jest p. Małgorzata Starzyk (tel. 535 262 138), a asystentem p. Danuta Ragus (tel. 535 481 453). 



4 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, dzięki wsparciu finansowemu, w ramach projektu Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, realizowanego z budżetu państwa i Funduszy 
Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój - zakupił sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt audiowizualny dla 
chorzowskich rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto 
każda rodzina i instytucja otrzymała środki ochrony indywidualnej i wyposażenie do bezpośredniej walki z epidemią 
(w tym maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne). Celem działań w ramach projektu jest zapobieganie  
i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie 
realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii. Ośrodek zakupił 160 laptopów służących do organizacji zdalnego 
nauczania, a także 73 telewizory i 15 projektorów w celu wyrównywania braków szkolnych, poszerzania wiedzy, 
organizacji miejsc kwarantanny, organizacji czasu wolnego w okresie trwającej epidemii. Wsparcie otrzymało łącznie 
697 osób, w tym 320 dzieci umieszczonych w 7 rodzinach zawodowych, 44 rodzinach niezawodowych, 78 rodzinach 
spokrewnionych oraz w 5 rodzinnych domach dziecka i 9 placówkach opiekuńczo wychowawczych. 

____________________________________________________________ 
    Kilka rad psychologa w okresie pandemii 

 
W Polsce i na całym świecie trwa tzw. druga fala pandemii, co to dla nas oznacza? Pierwsze myśli, które 

przychodzą do głowy czytając takie pytanie to pewnie zmęczenie, strach, bezsilność, niemoc, izolacja i retoryczne 
pytanie kiedy to się zakończy. Trzeba sobie uświadomić, że odczuwany strach przed zachorowaniem jest rzeczą 
absolutnie naturalną i fizjologiczną, a nawet korzystną, gdyż mobilizuje nas do działania, czyli np. większej 
ostrożności, innej organizacji dnia codziennego, mobilizacji dodatkowych sił i mechanizmów obronnych. Warto jednak 
zastanowić się nad siłą odczuwanego strachu, tak, aby nie stał się paraliżujący i demotywujący. Potrzebna do tego jest, 
po pierwsze, szczera realistyczna ocena własnej osoby, własnej sytuacji i możliwości,  po drugie zachowanie 
gotowości, otwartości  do zmian, co pomoże w dostosowaniu się do koniecznych modyfikacji w sytuacji kryzysu  
i zaadaptowania się do nowej sytuacji.  

Kluczowe jest bieżące pozyskiwanie dokładnych i aktualnych informacji na temat COVID-19, ale zbyt duża 
ekspozycja na medialne relacje o wirusie może zwiększać uczucie strachu i niepokoju. Dlatego koniecznym jest 
ograniczenie wiadomości tylko do wiarygodnych źródeł. Trzeba też pamiętać, że nagłaśniane są głównie drastyczne 
przypadki zachorowań i zgony, a statystycznie bardzo dużej liczbie osób udało się pokonać chorobę, zostali wyleczeni 
i wrócili do codziennego życia. To napawa optymizmem. Realizm i optymizm jest nam bardzo potrzebny w sytuacji 
kryzysu. Pamiętajmy, że to co na pewno możemy zrobić dla siebie i innych to dbać o nasz dobrostan, koncertując się 
na "tu i teraz", eliminując lub chociaż ograniczając katastroficzne myślenie. Zastanówmy się nad swoimi zasobami, 
dostrzegajmy małe, dobre rzeczy w swoim otoczeniu i nade wszystko zachowujmy ostrożność w kontaktach z innymi. 

                      (opracowanie: Justyna Gołkowska - psycholog OPS w Chorzowie)  

____________________________________________________________ 
    ZAPROSZENIE 

 
I. Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie przy ul. Kasprowicza 2, od 1 grudnia br. uruchomiło (na parterze 

budynku) PUNKT WYDAWANIA CIEPŁEJ HERBATY dla osób dotkniętych problem bezdomności. Punkt jest 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Centrum przypomina także o funkcjonującej  
w budynku JADŁODZIELNI, która powstała m.in. z myślą o najuboższych mieszkańcach naszego Miasta. Ideą 
JADŁODZIELNI jest zasada NIE MARNUJ JEDZENIA - PODZIEL SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI. Zapraszamy 
do podzielenia się „darami stołu”. 

II. Centrum Pracy Socjalnej we współpracy z Parafią św. Marii Magdaleny w terminie od 1 do 18 grudnia br. 
organizuje świąteczną zbiórkę żywności z przedłużonym terminem ważności oraz artykułów higienicznych  
i środków czystości. Pozyskane dary zostaną przekazane osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym z terenu 
Chorzowa Starego. Artykuły można składać w Centrum od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w pokoju 
nr 7 na I piętrze lub w koszyku przy Jadłodzielni. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu! 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych i skrótów w nadesłanych tekstach.   
Czasopismo w wersji elektronicznej dostępne na stronie: www.cps-chorzow.pl  
Redakcja: Piotr Gierek, Małgorzata Bienek, Katarzyna Stolarczyk - pracownicy Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie.  
Nakład: 500 szt. 


