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Kochani!

Jak  ten  czas  leci!  Ani  się  obejrzeliśmy  a  2007  rok  już  dawno  za  nami.  Przeminęły 
wspomnienia sylwestrowych bali, szaleństw krótkiego w tym roku Karnawału a Wielki Post 
ma się również ku końcowi. Mamy teraz czas zwykłej pracy, zadumy nad przemijaniem  ale 
też i wspomnień o wydarzeniach z minionego roku. A było ich całkiem sporo o czym możecie 
przekonać się sami, czytając ten numer „Partnera”. 
Jak zwykle nasz magazyn poświęcony jest bieżącym informacjom na temat wydarzeń, które 
miały  miejsce  w  ostatnim  czasie  w  życiu  „Pogody”.  Zawiera  także  kalendarium 
przedsięwzięć, w których wzięliśmy udział w 2007 roku. Przyznajemy sami, iż ilość imprez, 
uroczystości oraz wyjazdów naszych członków w minionym roku, jest wprost imponująca! 
A więc, zapraszamy Was do lektury „Partnera” numer 7!
Ponadto,  z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Wielkanocnych,  Zespół  Redakcyjny  „Partnera” 
życzy  wszystkim  członkom  „Pogody”,  naszym  czytelnikom,  przyjaciołom  i  sympatykom 
Stowarzyszenia pogodnych, rodzinnych, ciepłych i udanych Świąt. Wesołego Alleluja!
    
                                                                                                                       Zespół Redakcyjny

Kalendarium SON „Pogoda” i ŚDS w 2007 roku

Zamieszczone  poniżej  kalendarium  wydarzeń,  które  stały  się  udziałem  członków 
Stowarzyszenia „Pogoda” oraz uczestników naszego Środowiskowego Domu Samopomocy w 
2007 roku wskazuje niezbicie, iż nie mogli oni narzekać na brak atrakcji w ciągu minionego 
roku. Z tego oraz z wielu innych powodów, rok 2007 należy uznać za bardzo udany dla 
Stowarzyszenia „Pogoda”. Dlatego też bardzo optymistycznie patrzymy w przyszłość i mamy 
ambitne plany na kolejny 2008 rok. Wierzymy,  iż w pełni je zrealizujemy,  nie bacząc na 
napotykane przeszkody.  Jak uczy nas bogate doświadczenie,  owe „przeszkody”  są tylko  i 
wyłącznie  po  to,  byśmy  po  ich  pokonaniu  byli  jeszcze  lepsi,  mocniejsi  i  zadowoleni  z 
osiągnięcia kolejnego sukcesu. Właśnie 2007 roku pokazał niezbicie, iż nasze Stowarzyszenie 
jest  silną,  zgraną,  merytorycznie  i  dobrze  funkcjonującą  organizacją,  której  żadne 
niepoważne,  bezpodstawne i  szkodliwe działania  nie są w stanie  w najmniejszym stopniu 
zaszkodzić. Ciekawym paradoksem jest fakt, iż „przeszkody” te zupełnie nam nie szkodzą a 
wręcz przeciwnie... skutecznie pomagają „Pogodzie” w jej działalności!
Jest  tak  przede  wszystkim  dlatego,  iż  wszędzie  mamy  bardzo  wielu  prawdziwych, 
wspaniałych,  oddanych  nam  i  szczerych  przyjaciół  a  członkowie  „Pogody”,  uczestnicy 
naszego  Domu,  ich  rodzice  oraz  pracownicy  ŚDS  stanowią  jedną  i  zwartą  grupę,  która 
wiedząc  czego  chce,  zdecydowana  na  wszystko  i  pomimo  wszystkiego,  zmierza  stale 
obranym kursem do wytkniętego  celu.  Dziękujemy Wam Kochani  z  całego  serca!  Mając 
Takich Przyjaciół jak Wy, „Pogoda” może śmiało i pewnie patrzeć w przyszłość!
Zatem „Pogodo”- cała naprzód w 2008 rok!



Kalendarium wydarzeń SON „Pogoda” i ŚDS w Kleszczewie w 2007 roku. 

16.II- Zabawa Karnawałowa w PSOUU w Skarszewach
19.II- wyjście do kina „Sokół” w Starogardzie Gdańskim na film „Dlaczego nie”
20.II- Zabawa Karnawałowa w Restauracji „Centrum” w Zblewie
05.III- wyjście do kina „Sokół” w Starogardzie Gdańskim na film „Ryś”
12.III- szkolenie fryzjerskie uczestników ŚDS w ramach aktywizacji zawodowej
13.III- udział Barbary Klońskiej w konferencji „Gmino jaka jesteś?” w Gdańsku
19.III- Walny Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Członków SON „Pogoda” 
26- 30.III- turnus rehabilitacyjny uczestników ŚDS w Bartlu Wielkim
27.IV- wycieczka członków „Pogody” na farmę strusi w Garczynie
21-25.V- turnus rehabilitacyjny w ośrodku wczasowym w Borsku
24.V- szkolenie władz „Pogody” nt. pozyskiwania funduszy EFS w Kaliskach 
25.V- udział w Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej w Skarszewach
27.V- 2 uczestniczki ŚDS w Integracyjnym Pokazie Mody w Starogardzie Gdańskim
10.VI- udział w plenerowym „Pikniku Rodzinnym” w Brodach Pomorskich
15.VI- występ reprezentacji „Pogody” w Powiatowym Turnieju Warcabowym
22.VI-  organizacja  I  Festynu  Godności  Osoby  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  w 
Zblewie i Suminie, gdzie wystąpiły również zaprzyjaźnione grupy pokazowe i... lotnictwo!    
26- 29.VI- turnus rehabilitacyjny w OW „Neptun” w Borzechowie
09.VIII- władze „Pogody” szkolą się nt. funduszy europejskich w Starostwie Powiatowym
05-11.VIII- turnus rehabilitacyjny w Szczyrku w Beskidzie Żywieckim 
17-21.IX- wizyty Wójta Gminy Zblewo i delegacji szkół podczas Dni  Otwartych ŚDS
02.X- uroczysta impreza z okazji 5-lecia działalności ŚDS w Zblewie i Suminie 
08- 09.X- udział władz ŚDS w szkoleniu PFRON nt. programu „Partner III” w Sobieszewie
15.X- reprezentacja ŚDS w V Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym w Skórczu
19.X- udział delegacji „Pogody” w Święcie Patrona szkoły w Kleszczewie
19.X- wizyta delegacji „Pogody” na 10 –leciu „Wspaniałej Rodzinki” z Kalisk
25.X-  artyści  z  „Pogody”  na  I  Integracyjnym  Przeglądzie  Kabaretowym  „Złota  jesień 
humorem się niesie” w Starogardzie Gdańskim w programie „Do woja marsz!”
27.X-  udział  w  I  Forum  Organizacji  Pozarządowych  Gminy  i  Powiatu  Starogardzkiego. 
Wybór Przewodniczącego SON „Pogoda” Wojciecha Klońskiego do składu Rady Organizacji 
Pozarządowych Gminy i Powiatu Starogard Gdański 
09.XI- udział Kierowniczki ŚDS w uroczystości 10- lecia Zespołu „Rodzina” w Zblewie
15-16.XI- udział delegacji „Pogody” w FATOSI w Starogardzie Gdańskim
15.XI- członek „Pogody” w komisji programu „Sprawny dojazd” w gdańskim PFRON  
19.XI- Zabawa Andrzejkowa w SCK w Starogardzie Gdańskim 
28.XI- Kierownik ŚDS na spotkaniu nt. strategii UG Zblewo w sprawie opieki społecznej 
04.XII- udział w konferencji nt. współpracy Starostwa z organizacjami pozarządowymi
05.XII-  udział  delegacji  „Pogody”  w Konferencji  „Dobre  Praktyki  w Obszarze  Ekonomii 
Społecznej” oraz w XIII Gali Nagrody „Bursztynowego Mieczyka” w Gdańsku
14.XII- zorganizowanie „Wieczoru Wigilijnego” dla mieszkańców Gminy Zblewo z udziałem 
zaproszonych gości- Zespół „Rodzina”, chór z Zespołu Szkół w Pinczynie,  artyści „Kuźni 
Brackiej”, pracownicy OSP Zblewo i GOK
17.XII- występ uczestników ŚDS na deskach Teatru Miejskiego w Gdyni z przedstawieniem 
pt.  „W  betlejemskiej  stajence”  na  Przeglądzie  Teatralno-  Muzycznym  „Bez  tematu” 
organizowanym przez Gdyńskie Stowarzyszenie „Promyk”. 



Święty Mikołaj w Kleszczewie!
Jeśli  ktoś nie wierzył  w tę sympatyczną,  brodatą postać w czerwonym ubranku, mógł  się 
przekonać niezbicie o jej istnieniu w czwartek 10 stycznia br. Tego to właśnie dnia Święty 
Mikołaj  zawitał  do  naszego  ŚDS.  Nikt  nie  zaobserwował  jak  przybył  do  Kleszczewa, 
natomiast zauważono, iż przywiózł ze sobą wiele... wielkich prezentów dla uczestników ŚDS! 
Posadzony  na  honorowym  miejscu  zapoznał  się  z  uczestnikami  i  wręczył  im  piękne 
podarunki. Lecz by nie było im tak łatwo, przybysz z dalekiej Laponii poprosił każdego o 
zaprezentowanie się w krótkim występie. I tak doszło do nieoficjalnego festiwalu kolęd, które 
wszyscy wspólnie śpiewali oraz do pokazu... tańca, który wielu z uczestników ŚDS wybrało, 
jako sposób na uzyskanie prezentu od sympatycznego gościa. Z dobrym zresztą skutkiem! 
Mikołaj z radością wręczył wszystkim duże walizy podróżne wypełnione słodyczami. Torby z 
całą  pewnością  będą potrzebne „pogodowiczom” w ich kolejnych wojażach,  zaś słodycze 
przydadzą się  podczas rodzinnych spotkań przy kawie.  Dziękujemy Ci Święty Mikołaju i 
zapraszamy do nas za rok!           

Napisali o nas!
Styczeń  br.  obfitował  w  artykuły  prasowe  i  inne  informacje  medialne,  które  opisywały 
„Wieczór  wigilijny”  zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie  w dniu 14.XII.2007 roku 
przed  Urzędem Gminy w Zblewie.  Obszerną  relację  z  tego  wydarzenia  zamieściliśmy w 
numerze 6 „Partnera” z grudnia 2007 roku. 
Najpierw na  stronie  internetowej  Gminy  Zblewo  ukazała  się  informacja  o  tej  niezwykle 
udanej  imprezie.  Materiał  o  naszej  „Wigilii”  jest  stale  dostępny  na  gminnej  stronie. 
Zapraszamy serdecznie do jej odwiedzenia i zapoznania się z informacją o tej uroczystości. 
Następnie w dniu 18.I.br. w „Dzienniku Bałtyckim” ukazał się kolejny artykuł opisujący nasz 
grudniowy „Wieczór wigilijny”.  
Także w numerze 8/2008 „Biuletynu Samorządu Powiatu Starogardzkiego” zamieszczono (na 
całej stronie!) piękny artykuł opisujący nasz „Wieczór wigilijny”. 
Bardzo nas cieszy fakt, iż pożyteczna działalność Stowarzyszenia „Pogoda” jest zauważana, 
doceniana  i  prezentowana przez  media  a  przez  to  informacja  o naszym Stowarzyszeniu  i 
Domu,  który  prowadzimy dociera  do  bardzo wielu  ludzi,  którzy  mogą  pomóc  nam oraz, 
którym i my pomóc możemy.   

Prezes „Pogody” laureatem „Wierzyczanki 2008”
W  dniu  29  stycznia  starogardzkie  kino  „Sokół”  było  świadkiem  uroczystości  wręczenia 
nagród Prezydenta Miasta Starogard Gdański- „Wierzyczanek”. Wyróżnienia te nadawane są 
już po raz dziewiąty osobom, organizacjom, firmom i instytucjom za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinach:  kultura,  gospodarka  i  inicjatywa  społeczna.  W tym roku,  w ostatniej  z  tych 
dziedzin,  tę  prestiżową  nagrodę  otrzymało  Stowarzyszenie  im.  2  pułku  szwoleżerów 
Rokitniańskich  ze  Starogardu  Gdańskiego,  którego  członkiem  jest  właśnie  Prezes  SON 
„Pogoda”.  Gratulujemy i  życzymy  Prezesowi  dalszych  sukcesów na  niwie  kawaleryjskiej 
działalności!           
Na marginesie tej informacji warto dodać, iż 2 pułk szwoleżerów Rokitniańskich był jedną ze 
znamienitszych jednostek kawalerii II Rzeczypospolitej. W 1915 roku wsławił się szarżą pod 
Rokitną a w latach 1926- 1939 stacjonował w Starogardzie Gdańskim. Pułk dzielnie stanął w 
obronie swego miasta i Kociewia, biorąc chlubny udział w Wojnie Obronnej Polski 1939 r. 

Jak Karnawał to tylko w Kleszczewie!
Pierwszy  dzień  lutego  z  całą  pewnością  na  długo  zapisze  się  w  pamięci  wszystkich 
uczestników i pracowników naszego ŚDS. To wszystko za sprawą balu karnawałowego, który 



odbył się w tym dniu w murach kleszczewskiej placówki. Zabawę perfekcyjnie przygotowali 
pracownicy ŚDS: była dekoracja, wystrzałowe kreacje pań i garnitury panów oraz najlepszy z 
najlepszych zespołów: „Rodzina”! Bal rozpoczęto od tradycyjnego poloneza, który z gracją 
zatańczyli nasi uczestnicy, przygotowani przez Panie terapeutki. Następnie przyszła kolej na 
walca  a  po  nim  kolejne  gorące,  latynoskie  rytmy,  w  których  nasi  uczestnicy  czują  się 
najlepiej.  Zespół  „Rodzina”  grał  niezmordowanie  przez  kilka  godzin  a  tańce  przez  niego 
grane były coraz szybsze. Nikt jednak nie zważał na zmęczenie, ból nóg i inne niedogodności, 
lecz tylko tańczył i tańczył bez końca! 
Wszyscy uczestnicy balu byli niepocieszeni gdy zamilkły ostatnie akordy Zespołu „Rodzina” 
i chóralnie orzekli, iż z całą pewnością takie imprezy będziemy organizować jeszcze nie jeden 
raz.  Dziękujemy  serdecznie  naszym  wspaniałym  przyjaciołom  z  „Rodziny”  oraz 
pracownikom  ŚDS,  którzy  tę  piękną  zabawę  przygotowali.  Do  zobaczenia  wkrótce  na 
parkiecie!         

„Pogoda” służy doświadczeniem
Widocznie nasz ośrodek upodobały sobie sympatyczne osoby, gdyż w miesiąc po wizycie 
Świętego Mikołaja,  w dniu 7 lutego odwiedzili  nas kolejni  goście.  A byli  nimi serdeczni 
przyjaciele z zaprzyjaźnionej z nami Gminy Kaliska. Kilkuosobową delegację z Panią Beatą 
Wysokińską  (Kierownikiem  tamtejszego  GOPS)  na  czele,  przywitali  chlebem  i  solą  w 
progach ŚDS, jego Kierowniczka Pani Basia oraz Przewodniczący „Pogody” Pan Wojtek. 
Celem wizyty miłych gości było zebranie informacji oraz doświadczeń z prowadzenia takiej 
placówki  jak  nasza,  gdyż  w  Gminie  Kaliska  planuje  się  powstanie  ŚDS.  Kadrze  i 
pracownikom kleszczewskiej placówki było niezmiernie miło, iż to właśnie do nas przybyli 
niecodzienni goście po wiedzę niezbędną do prowadzenia tego typu ośrodka. Świadczy to 
niezbicie o tym, iż Stowarzyszenie „Pogoda” prowadzi ŚDS w Kleszczewie tak dobrze, iż 
może on stanowić  wzorzec do naśladowania  dla  innych.  Było  nam miło  tym bardziej,  iż 
wiemy jak bardzo włodarzom Gminy Kaliska bliski jest los, edukacja i rehabilitacja osób z 
wszelaką niepełnosprawnością. 
Wizyta przyjaciół „zza miedzy” rozpoczęła się od zwiedzenia ośrodka, obejrzenia pracowni 
oraz  rozmów  z  terapeutami  i  uczestnikami,  którzy  brali  udział  w codziennych  zajęciach. 
Goście  pytali  nieomalże  o  wszystko  co  uznali  za  ważne  i  dokładnie  przyglądali  się 
wystrojowi,  wyposażeniu  oraz  prowadzonym  w  pracowniach  zajęciom.  Po  zlustrowaniu 
wszystkich pomieszczeń ŚDS, usiedliśmy wspólnie z nimi i porozmawialiśmy na temat pracy 
i  prowadzenia naszego Domu. Delegację z Kalisk interesowało dosłownie wszystko a my 
staraliśmy się przedstawić wszelkie aspekty prowadzenia ŚDS, z jego dobrymi  i trudnymi 
stronami.  Wyjaśniliśmy im jak najdokładniej zasady finansowania  i  prowadzenia ośrodka 
oraz  udzieliliśmy  odpowiedzi  na  wszystkie  zadane  nam  pytania.  Widoczne  było  duże 
zaangażowanie  naszych  gości  w  tę  sprawę  oraz  chęć  poznania  jak  najlepiej  arkanów 
prowadzenia ŚDS, które umożliwią im prawidłowe prowadzenie swojej placówki. Wyraźnie 
dawało się odczuć u naszych gości bardzo dużą wrażliwość na ludzi niepełnosprawnych i 
chęć wykonywania jak najlepiej swych obowiązków wobec takich właśnie osób.
Kilkugodzinną wizytę zakończył dynamiczny pokaz aerobiku, który wykonało kilka naszych 
uczestniczek,  kierowanych  przez  dwie  Panie  terapeutki-  Julkę  i  Iwonkę.  Prezentacja 
wzbudziła uznanie u gości i została nagrodzona przez nich gromkimi brawami. Żegnając się 
dziękowaliśmy sobie nawzajem: goście z Kalisk nam za przekazaną wiedzę i gościnę, zaś my 
im za kilka przesympatycznych godzin spędzonych wśród nich czyli takich ludzi, którym los 
osób  słabszych,  bezbronnych  i  niepełnosprawnych  jest  bardzo  bliski.  Za  to  właśnie,  za 
poczucie  bycia  wśród swoich  dziękujemy Wam z  całego serca  i  wiedzcie  o tym,  drodzy 
przyjaciele z Kalisk, iż zawsze będziecie u nas miłymi gośćmi. Do zobaczenia!



Walentynki w „Pogodzie” i...  „walentynkowa” XII Sesja Rady Gminy Zblewo
Od lat staramy się o to, aby nasz Dom w Kleszczewie był oazą spokoju, radości i miłości dla 
wszystkich, którzy wstępują pod jego dach. W dniu 14 lutego nie mogło więc zabraknąć w 
nim akcentu  związanego  z  Dniem Świętego  Walentego-  patrona  zakochanych  oraz  tych, 
którzy chcą podzielić się swoją miłością i dobrocią z innymi. 
Prezes  „Pogody”  złożył  wszystkim  życzenia  z  tej  okazji  a  następnie  wręczył  małe 
czekoladowe serduszka z karteczkami opatrzonymi życzeniami dla każdego z uczestników i 
pracowników ŚDS. 
Następnie trzyosobowa delegacja SON „Pogoda” udała się w „walentynkowym” nastroju do 
Urzędu  Gminy  Zblewo,  gdzie  została  zaproszona  na  XII  Sesję  Rady  Gminy.  Obecność 
członków władz „Pogody” oraz ŚDS wynikała z tego, iż jednym z punktów obrad RG Zblewo 
było sprawozdanie z działalności ŚDS, prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie. 
Podczas  Sesji  radni  zagłosowali  za  przyjęciem  uchwały  aprobującej  dotychczasową 
działalność naszego ŚDS. Znalazł się również czas na wystąpienie Prezesa „Pogody”, który 
zaprezentował osiągnięcia kleszczewskiego ŚDS oraz plany na bliższą i dalszą przyszłość. 
Mówił  o  konieczności  zakończenia  remontu  budynku  naszego  Domu,  tj.  wykonania  jego 
ocieplenia  i  otynkowania  zewnętrznej  elewacji  oraz  o  zabudowaniu  poddasza,  w  którym 
zamierzamy  utworzyć  mieszkania  treningowe  i  chronione  dla  naszych  samotnych 
podopiecznych. Budynek będący siedzibą naszego ŚDS należy do Gminy Zblewo, która jako 
właściciel powinna zadbać o jego wygląd. Miejmy nadzieję, iż te oraz inne nasze potrzeby 
będą w niedalekiej przyszłości zrealizowane. 
Nasze nadzieje są tym większe, iż widocznym była podczas Sesji przychylność i zrozumienie 
ze strony członków Rady Gminy Zblewo dla naszych pożytecznych poczynań. Oby się one 
wkrótce sprawdziły!

Szkolenie w Kleszczewie
W czwartek i piątek 21- 22 lutego odbyło się w naszym Domu w Kleszczewie szkolenie pt. 
„Razem  żyć  sprawniej”.  Prelekcję  na  temat  aktywizacji  społeczno-  zawodowej  osób  z 
niepełnosprawnością  intelektualną  i  autystycznych,  przeprowadziły  dwie  przesympatyczne 
Panie z Gdyni: Agnieszka Zając i Anna Manowska. Reprezentowały one, współpracujące z 
nami  od lat,  Stowarzyszenie  Pomocy Osobom Autystycznym  i  działające  w jego ramach 
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Autystycznych, które funkcjonuje z powodzeniem od 
kilku  lat  w  Gdyni.  W wykładach  udział  wzięły  Panie  nauczycielki  ze  szkół  w  Bytonii,  
Pinczynie i Zblewie, Kierownik GOPS w Zblewie oraz pracownicy naszego ŚDS. Prelekcja 
podzielona była na dwie części. W pierwszym dniu prelegentki przedstawiły istotę autyzmu 
oraz  podzieliły  się  ze  słuchaczami  swoimi  doświadczeniami  z  pracy  z  osobami 
niepełnosprawnymi  intelektualnie  oraz  autystycznymi.  Wykłady  miały  charakter 
interaktywny  i  każdy  ze  słuchaczy,  podczas  ich  trwania  zadawał  pytania,  wyrażał  swoją 
opinię  lub  dzielił  się  doświadczeniem  ze  swojej  pracy  z  osobami  niepełnosprawnymi 
intelektualnie.  Zarówno  słuchacze  jak  i  wykładowcy  mieli  wiele  okazji  do  wymiany 
doświadczeń  związanych  z  wykonywanym  zawodem.  Podczas  drugiego  dnia  wykładów 
zaprezentowano  materiały  filmowe  przedstawiające  zajęcia  terapeutyczne  i  aktywizujące 
społeczno- zawodowo osoby autystyczne oraz prezentujące ich pierwsze kroki w pracy. 
Szkolenie, w zgodnej opinii wszystkich jego uczestników, było bardzo pożyteczne a wiedza, 
którą na nim uzyskali, przyda się z pewnością w pracy zawodowej każdego z nich. Wszyscy 
otrzymali  również  teczki  z  materiałami  szkoleniowymi,  które  z  zapewne będą  im bardzo 
pomocne w dalszej pracy. 



Podczas szkolenia czynny był kiermasz z wyrobami uczestników kleszczewskiego ŚDS oraz 
bufet z ciepłym posiłkiem, ciastem, kawą i  herbatą,  które ze smakiem spożywali  wszyscy 
uczestnicy  kursu.  Kiermasz  i  bufet  zostały  przygotowane  przez  pracowników  ŚDS,  zaś 
pyszne ciasta upiekło kilka Pań, będących członkami naszego Stowarzyszenia. Wielkie Wam 
za to dzięki!   
Przy pożegnaniu kursanci oraz prelegenci zgodnie stwierdzili, iż tego typu zajęcia należy w 
Kleszczewie w przyszłości powtórzyć, z czym jak najbardziej zgadzają się władze „Pogody” 
oraz kierownictwo ŚDS. Zatem, do zobaczenia niebawem!

„Pogoda” zaprasza wszystkich na rehabilitację... 

Zarząd  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  „Pogoda”  uprzejmie  informuje,  iż 
niebawem ma zamiar rozpocząć zajęcia rehabilitacyjne dla ludności Gminy Zblewo. Zajęcia 
odbywać  się  będą  w  siedzibie  Stowarzyszenia  w  Kleszczewie  Kościerskim.  Posiadamy 
wysoko wykwalifikowaną kadrę rehabilitantów oraz specjalistyczny sprzęt. Zajęcia przez nas 
prowadzone  będą  służyły  wszystkim  mieszkańcom  naszej  Gminy  a  ich  głównym  celem 
będzie  poprawa  stanu  zdrowia  lokalnego  społeczeństwa  w  bardzo  szerokim  zakresie. 
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie!

oraz na aerobik!                   

Kolejną atrakcją,  którą Stowarzyszenie  „Pogoda” ma zamiar  zorganizować w najbliższym 
czasie dla lokalnej społeczności, będą zajęcia z aerobiku. Dysponujemy przygotowanymi do 
tego  profesjonalnie  pracownikami,  którzy  bardzo  chętnie  poprowadzą  dla  miejscowej 
ludności  atrakcyjne  zajęcia  z  aerobiku.  Na  pewno  będzie  miło,  szczególnie  miejscowym 
paniom,  poskakać  w  rytm  dynamicznej  muzyki,  zrzucić  zbędne  kilogramy  i  spotkać  się 
towarzysko z przyjaciółmi.
W obu sprawach: rehabilitacji i aerobiku prosimy o kontakt pod telefonem:  058- 561-67-47 
oraz pod adresem mailowym: son.pogoda.kleszczewo@interia.pl. Zapraszamy!            

Drodzy czytelnicy „Partnera”!
Zapraszamy Was serdecznie do zamieszczania na łamach naszego magazynu owoców Waszej 
twórczości, związanej z działalnością Stowarzyszenia „Pogoda” oraz prowadzonego przez nas 
ŚDS w Kleszczewie. Zapraszamy do współpracy tych wszystkich, którzy chcieliby podzielić 
się z nami swoją pracą literacką,  poetycką,  plastyczną,  fotograficzną i  inną. Ciekawią nas 
wszelkie formy artystycznego wyrazu. Chcielibyśmy aby „Partner” był pismem wszystkich 
tych,  dla których Stowarzyszenie „Pogoda” oraz kleszczewski ŚDS są ważne w ich życiu. 
Zatem, zapraszamy do współpracy i czekamy na Wasze materiały!

                                                                                                                        Zespół Redakcyjny
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