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Drodzy Czytelnicy!

      Wracamy  do  Was  po  długiej  przerwie,  która  spowodowana  była  nawałem innych  
obowiązków. Na szczęście wszystkie te sprawy zostały już pomyślnie załatwione, przyszedł  
więc czas na kolejny numer naszego pisma!
Wiele się zdarzyło w życiu Stowarzyszenia „Pogoda” w ciągu tego półrocza i o tym właśnie  
piszemy na łamach „Partnera” nr 11, którego trzymacie Państwo teraz w rękach.
Przede  wszystkim  chcemy  poinformować  Was  o  tym,  iż  Stowarzyszenie  Osób  
Niepełnosprawnych  „Pogoda”  jest  Organizacją  Pożytku  Publicznego!  Jesteśmy  zatem  
organizacją, na rzecz której możecie Państwo wpłacać 1% Waszego podatku dochodowego.  
Wasz  1% może być bardzo pomocny nam w pracy oraz w terapii naszych podopiecznych.  
Liczymy zatem bardzo na Państwa życzliwość, na której nigdy się nie zawiedliśmy... 
Informujemy również  Państwa  o  tym,  iż  funkcjonuje  już  strona internetowa  „Pogody”,  z  
której  dowiecie  się  wszystkiego  o  naszym  Stowarzyszeniu.  Zapraszamy  Was  do  jej  
odwiedzania, wystarczy wejść w internet  pod hasło:   www.sonpogoda.pl  .   
W  okresie  od  lipca  do  grudnia  tego  roku,  nasze  Stowarzyszenie  wzięło  udział  w  wielu  
spotkaniach, szkoleniach, imprezach, występach oraz zawodach sportowych. O wszystkim co  
w tym czasie się działo w życiu naszej organizacji przeczytacie Państwo w tym „Partnerze”.

Szanowni Państwo! Niedługo Święta i  Nowy Rok...  Z tej  okazji  życzymy Wam wszystkim:  
zdrowych,  pogodnych,  ciepłych  i  rodzinnych  Świąt  Bożego  Narodzenia  oraz  zdrowia  i  
wszelkiej pomyślności w Nowym 2009 Roku!!!

Zespół Redakcyjny                     

Pogodna Spartakiada

W  ostatnim  dniu  września  br.  miała  miejsce  Spartakiada  Osób  z  Niepełnosprawnością 
Intelektualną  i  Ruchową  o  Puchar  Wójta  Gminy  Zblewo.  Impreza,  zorganizowana  przez 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pogoda”, odbyła się na Hali Sportowej Zespołu 
Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim.
Do sportowej rywalizacji stanęło osiem drużyn z: Chmielna (dwie), Gdyni, Kalisk, Rokocina, 
Skórcza, Starogardu Gdańskiego i Kleszczewa Kościerskiego. 0rganizatorzy przygotowali dla 
nich dziesięć dyscyplin, zaś każdy z zespołów biorących udział w zawodach, liczył sześciu 
zawodników.
Przybyłych na imprezę przywitał Przewodniczący Stowarzyszenia „Pogoda” Pan Wojciech 
Kloński,  natomiast  uroczystego  otwarcia  Spartakiady  dokonał  Wójt  Gminy  Zblewo  Pan 
Krzysztof  Trawicki.  Stało  się  tak  dlatego,  iż  to  właśnie  Wójt  Gminy Zblewo  ufundował 
nagrody na Spartakiadę, którymi były trzy piękne puchary oraz pamiątkowe medale. 
Wśród  przybyłych  gości  znalazły  się  takie  osoby  jak:  Pan  Dariusz  Majorek-  Dyrektor 
Pomorskiego  Oddziału  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  z 
Gdańska, Pan Krzysztof Trawicki- Wójt Gminy Zblewo, Pan Artur Herold- Zastępca Wójta 
Gminy Zblewo, Pani Elżbieta Opat- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 

http://www.sonpogoda.pl/


Zblewie, Pani Irena Macińska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie,  Dyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim Pan Marek Mischke oraz Pan Marian 
Reszka– sołtys wsi Kleszczewo Kościerskie.       
Po okolicznościowych przemówieniach przyszedł czas na rozgrzewkę dla drużyn sportowych, 
którą  wykonano  w  formie...  pokazu  aerobiku  zaprezentowanego  przez  uczestniczki 
Środowiskowego  Domu  Samopomocy  z  Kleszczewa Kościerskiego,  który Stowarzyszenie 
„Pogoda” od 2002 roku z powodzeniem prowadzi. Pokaz, który był bardzo profesjonalny i 
niezwykle  dynamiczny,  zrobił  duże  wrażenie  na  jego  obserwatorach.  Perfekcyjnie  i  z 
widoczną satysfakcją poprowadziła go Pani Justyna Chrzanowska z kleszczewskiego ŚDS.   
Po  tak  skutecznej  „rozgrzewce”  przyszedł  czas  na  sportowe  emocje:  dziesięć 
zręcznościowych  dyscyplin,  przez  które  przejść  musiała  każda  z  ośmiu  występujących 
drużyn.  Wszyscy sportowcy walczyli  niezwykle  ofiarnie  i  ambitnie  a  nad prawidłowością 
przebiegu zawodów czuwała Główna Komisja Sędziowska oraz sędziowie liniowi, których 
rolę dzielnie pełniły uczennice kleszczewskiego Zespołu Szkół Publicznych. 
Gdy ukończono wszystkie  konkurencje  Spartakiady,  sędziowie  udali  się  na  naradę  celem 
podsumowania  wyników  Spartakiady.  Przyszedł  wtedy  czas  na  zabawę  i  relaks,  który 
zapewniły  Panie  terapeutki  z  „Pogody”  pod  kierownictwem Pani  Justyny  Chrzanowskiej. 
Poprowadziły  one  uczestników  Spartakiady  do  tańca,  zaś  Pani  Justyna  zaprosiła  ich  do 
zbiorowego  aerobiku,  który  tak  wszystkim przypadł  do  gustu,  iż  niewielu  gości  imprezy 
pozostało jego biernymi widzami.
Po  zabawie  przyszedł  czas  na  ogłoszenie  wyników  Spartakiady  i  wręczenie  nagród.  W 
imieniu Wójta Gminy Zblewo, zwycięskim drużynom puchary wręczył Pan Marek Drawc- 
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie. Zwycięzcą Spartakiady została drużyna 
reprezentująca Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
„Pogoda” z Kleszczewa Kościerskiego, drugie miejsce zajęła drużyna ze Środowiskowego 
Domu  Samopomocy  w  Chmielnie,  zaś  trzecią  lokatę  uzyskał  zespół  Warsztatów  Terapii 
Zajęciowej...  również  z  Chmielna!  Inne  zespoły  zajęły  kolejne  miejsca:  „Wspaniała 
Rodzinka” z Kalisk, Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk” z Gdyni, Dom Pomocy 
Społecznej  z Rokocina,  „Łapiszewiaki” ze Starogardu Gdańskiego oraz Warsztaty Terapii 
Zajęciowej  „Caritas” ze Skórcza.  „Pogodę” reprezentowała  ekipa:  Magdalena Bruchmann, 
Mariola Gila, Aleksandra Taberska, Jacek Lubiński, Krzysztof Michna i Jacek Pawelec.    
Ponieważ zwycięzcami Spartakiady byli wszyscy jej uczestnicy, wzięli oni udział w Paradzie 
Zwycięstwa, w której pokazali, jak bardzo cieszą się z odniesionych sukcesów i wyników. 
W opinii wszystkich uczestników „pogodnej” Spartakiady,  impreza zakończyła się pełnym 
sukcesem. Zatem, Stowarzyszenie „Pogoda” zaprasza za rok na kolejną Spartakiadę!
PS- Stowarzyszenie  Osób Niepełnosprawnych  „Pogoda” składa  serdeczne podziękowania: 
Wójtowi Gminy Zblewo za ufundowanie nagród, Firmie Masarskiej „Herold” ze Zblewa oraz 
Firmie  „Tymbark”  za  oprawę  kulinarną  imprezy,  Firmie  „Majster”  z  Pinczyna  za 
ufundowanie  strojów  sportowych  „pogodnej”   drużyny  oraz  Dyrektorowi  Zespołu  Szkół 
Publicznych  w Kleszczewie  Kościerskim za  gościnność  i  wspaniałych  pracowników oraz 
uczennice, którzy okazali się niezwykle pomocni w trakcie trwania imprezy. Dziękujemy!!!

„Pogoda” podróżuje!

Jesienna aura nie  sprzyja zbytnio ludzkiej  aktywności-  chłód,  plucha i  szybko zapadający 
zmrok  skłaniają  nas  raczej  do  pozostania  w  zaciszu  domowych  pieleszy,  niż  do 
podróżowania.  Nie dotyczy to jednak członków Stowarzyszenia  Osób Niepełnosprawnych 
„Pogoda”, którzy właśnie jesienią postanowili odwiedzić kilka ciekawych zakątków naszego 
kraju!



Na  pierwszą  ze  swych  jesiennych  wypraw  udali  się  nad  morze,  zaproszeni  przez 
zaprzyjaźnione z „Pogodą” Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk”. W programie 
wycieczki  były:  projekcja  filmu „To nie  tak jak myślisz,  kotku”  w Multikinie  „Gemini”, 
zwiedzanie Gdyni oraz obiad w barze, który prowadzi Stowarzyszenie „Promyk”. 
W dniu 27. XI. br członkowie „Pogody” zebrali się pod Urzędem Gminy w Zblewie, skąd 
wynajętym przez Stowarzyszenie  autokarem udali  się  w podróż.  Sympatyczny kierowca i 
wesoły nastrój uczestników wyprawy sprawiły,  iż szybko minął  czas przejazdu do Gdyni. 
Wizyta w Multikinie oraz seans filmowy tak rozweseliły „pogodnych” turystów, iż z ochotą 
odbyli  oni  spacer  po  mieście.  Świeże  powietrze  i  nadmiar  wrażeń  sprawiły,  że  wszyscy 
poczuli  głód,  który  szybko  zaspokoili  w  Barze  „Promyczek”.  Wybór  lokalu  nie  był 
przypadkowy, gdyż bar prowadzony jest przez osoby niepełnosprawne- członków gdyńskiego 
Stowarzyszenia „Promyk”. Placówka ta funkcjonuje od niedawna jako Spółdzielnia Socjalna. 
Wizyta  w  lokalu,  oprócz  niewątpliwych  walorów  kulinarnych,  stała  się  inspiracją  dla 
członków „Pogody”- a gdyby tak stworzyć coś podobnego u nas? 
W kolejną  jesienną eskapadę członkowie  Stowarzyszenia  „Pogoda” wybrali  się  w dniu 4 
grudnia. Tym razem celem ich podróży był „Park Wodny” w Chojnicach. Mijając po drodze 
miejscowość  Krojanty,  nie  sposób  było  się  nie  zatrzymać  i  nie  zobaczyć  miejsca,  które 
zapisało się złotymi zgłoskami w dziejach polskiego oręża. Tam właśnie w dniu 1 września 
1939 r. miała miejsce pierwsza szarża kawalerii w Wojnie Obronnej Polski, którą wykonał 18 
pułk ułanów Pomorskich z Grudziądza. Mężni kawalerzyści, nie szczędząc swego życia, na 
dobę  wstrzymali  natarcie  niemieckiego  korpusu  zmechanizowanego,  co  umożliwiło 
bezpieczne  wycofanie  się  polskiej  piechoty  za  linię  rzeki  Brdy.  Członkowie  „Pogody” 
przybyli pod pomnik upamiętniający to wydarzenie, zwiedzili pole bitwy oraz Izbę Pamięci 
szkoły w Nowej Cerkwi, która kultywuje pamięć o szarży „błękitnych” ułanów. 
Po  tej  dawce  historii  przyszedł  czas  na  spacer  po  Chojnicach,  który  zakończył  się  sesją 
zdjęciową na urokliwym rynku. Stamtąd było już o krok od głównego celu wyprawy- „Parku 
Wodnego”. Tam dopiero zaczęła się zabawa! Basen, jakuzzi a zwłaszcza zjeżdżalnia wodna 
stały się głównymi atrakcjami dla pływaków z „Pogody”. Co chwilę któryś z nich drapał się 
po schodach w górę, by za moment pędzić rurą w dół w strumieniach wody! Urokowi tej 
zabawy  nie  oparli  się  również  terapeuci,  nie  zaniedbujący  jednak  „pływających  inaczej” 
członków  „Pogody”.  Po  wysiłku  fizycznym,  zabawie  i  mocnych  wrażeniach  wszyscy 
porządnie zgłodnieli.  Wobec tego udano się do baru „Mc Donalds”, gdzie spożyto solidny 
obiad. 
Ostatni  w tegorocznej  jesieni  wyjazd członków Stowarzyszenia  „Pogoda” miał  miejsce w 
dniach  09-11 grudnia  a  jego celem był  Puck i  Półwysep Helski.  Stało się  tak  za  sprawą 
zaproszenia, które wystosowało do nas puckie Stowarzyszenie „Razem lepiej”.
Turyści z „Pogody” zostali zakwaterowani w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku, skąd 
wyprawiali się na zwiedzanie okolicy. Pierwszego dnia odbyli spacer po mieście, obejrzeli 
port  a  także  przespacerowali  się  bulwarem  nad  Zatoką  Pucką.  Nazajutrz  odwiedzili 
gościnnych  przyjaciół  ze  Stowarzyszenia  „Razem  lepiej”  w  prowadzonym  przez  nich 
ośrodku.  Na  początek  członkowie  „Pogody”  zapoznali  się  z  kadrą  oraz  uczestnikami 
tamtejszego  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  i  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej, 
zwiedzili placówkę a także przyjrzeli się prowadzonej tam pracy. Następnie przyszedł czas na 
zajęcia integracyjne, w trakcie których wszyscy doskonale się bawili. Przy okazji kadra obu 
Stowarzyszeń  miała  okazję  do  wymiany  doświadczeń  i  podzielenia  się  swoimi 
spostrzeżeniami z wykonywanej pracy. 
Wieczorem  uczestnicy  wyjazdu  udali  się  na  spacer  do  miasta,  gdzie  między  innymi 
podziwiali  świąteczne iluminacje a następnie odwiedzili  restaurację „Bursztynia”,  w której 
wesoło  pogawędzili  przy  gorącej  czekoladzie.  Lokal  ten,  usytuowany  na  końcu  mola 
wychodzącego w głąb Zatoki Puckiej, ma ciekawą konstrukcję i wystrój wnętrza, co nadaje 



mu  specyficzny,  morski  klimat.  Te  oraz  inne  czynniki  sprawiły,  iż  wszystkim  bardzo 
przypadła do gustu wizyta w tym interesującym pod każdym względem miejscu. 
Ostatni dzień wycieczki przeznaczony był na zwiedzanie Półwyspu Helskiego. Psująca się 
aura  nie  przeszkodziła  „pogodnym”  wycieczkowiczom  w  zwiedzeniu  Jastarni,  gdzie 
przespacerowali  się  po  porcie  oraz  odwiedzili  Hotel  „Aga”,  w  którym  kilka  lat  temu 
przebywali  na turnusie rehabilitacyjnym. W trakcie wizyty w Juracie przeszli  półwysep w 
poprzek, przemierzając trasę od Hotelu „Bryza” nad brzegiem otwartego morza, po molo nad 
zatoką. Ponadto podczas spaceru po lesie w okolicy Jastarni, zwiedzili polskie fortyfikacje z 
1939 r., które niedawno poddane renowacji, zrobiły na nich duże wrażenie. 
Uczestnicy wycieczki,  pełni wrażeń i  dobrego humoru, wrócili  wieczorem do tonącego w 
strugach deszczu Zblewa. 

Dagmarka ma głos ;)

       Chodzę do Kleszczewa od 5 lat.  Wyjeżdżamy na różne wycieczki i mamy ciekawe 
imprezy.  Mamy też różne pracownie,  ja  jestem w kulinarnej.  Bardzo mi  się  tam podoba. 
Ostatnio mieliśmy turniej kulinarny w Skórczu. Zajęliśmy trzecie miejsce, dostaliśmy słoniki 
i dyplomy. Razem ze mną była Ania i Ola. Mieliśmy  do zrobienia dwie sałatki: warzywną i  
owocową. Bardzo lubię jeździć do Kleszczewa. Jeździmy na wycieczki nad morze i w góry 
oraz w wiele innych miejsc. Mam w ośrodku dużo przyjaciół, moją najlepszą przyjaciółką jest 
Magda Bruchmann  a  kolegą  Mirek  Spikowski.  Ciągle  poznaję  nowe osoby.  27  listopada 
byliśmy w Gdyni na filmie „To nie tak jak myślisz, kotku”, który bardzo nam się podobał. Po 
filmie poszliśmy na spacer nad morze. Zjedliśmy obiad w restauracji „Promyczek”, który jest 
prowadzony przez osoby niepełnosprawne. Obiad był  smaczny i bardzo fajnie podany.  W 
piatek 28 listopada mieliśmy dyskotekę andrzejkową. Była fajna atmosfera. Co jak co ale my 
bardzo lubimy się bawić! Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieje, że niedługo się spotkamy.

Dagmara Zdrowowicz

Przybieżeli do... Zblewa!

Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Zblewie,  w  dniu  16  grudnia  br.  był  widownią  ciekawego 
wydarzenia. Gminne Przedszkole w Zblewie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Pogoda”  zorganizowały  wspólnie  imprezę  pt.  „Wieczór  Wigilijny”.  Przypomnijmy,  iż 
pierwszy  „Wieczór  Wigilijny”  miał  miejsce  w  dniu  14  grudnia  2007  roku  a  jego 
organizatorem była „Pogoda”. Impreza tak się spodobała jej uczestnikom, iż postanowiono 
zorganizować  ją  ponownie.  Dodatkowym bodźcem to tej  powtórki  było  także  nawiązanie 
przez  Stowarzyszenie  „Pogoda” współpracy ze  zblewskim Przedszkolem,  która  w efekcie 
zaowocowała projektem wspólnego przedsięwzięcia na rzecz obywateli Gminy Zblewo.
„Wieczór  Wigilijny”  zaplanowano jako imprezę integracyjną,  która miała  być  spotkaniem 
dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodziców oraz innych mieszkańców Gminy. Do 
współpracy zaproszono również Gminny Ośrodek Kultury, który użyczył sali i sprzętu oraz 
Zespół Kształcenia i Wychowania z Pinczyna, który reprezentowany był przez chór szkolny. 
Uroczystość rozpoczęli: Dyrektor Gminnego Przedszkola w Zblewie Pani Beata Cyrson, Pani 
Joanna  Martin-  pracownik  Przedszkola  oraz  Przewodniczący  Stowarzyszenia  Osób 
Niepełnosprawnych „Pogoda” Pan Wojciech Kloński, którzy przywitali obecnych na sali oraz 
złożyli  im świąteczno-  noworoczne życzenia.  Wśród obecnych gości  byli  między innymi: 
Wójtowie Gminy Zblewo- Panowie Krzysztof Trawicki i Artur Herold, Przewodniczący Rady 
Gminy  Zblewo  Pan  Janusz  Trocha,  przedstawiciel  Wydziału  Polityki  Społecznej 



Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Iwona Gocał, Wizytator Kuratorium Oświaty Pani 
Beata Andrzejewska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie Pani Irena Macińska, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Wojak, Dyrektorzy szkół w: 
Borzechowie, Bytonii, Kleszczewie, Pinczynie i Zblewie. 
Jako pierwszy wystąpił chór dziewczęcy z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie, 
który  poprowadził  Pan  Wojciech  Gdaniec.  Zespół  ten  ma  już  w  swym  dorobku  szereg 
udanych występów: śpiewał między innymi w Filharmonii Narodowej w dniu 10 listopada br. 
prezentując  program  pieśni  patriotycznych  oraz  w  dniu  11  grudnia  br.  w  Gdańsku  na 
„Wojewódzkim  Przeglądzie  Kolęd  i  Pastorałek”.  Chór  zaśpiewał  podczas  „Wieczoru 
Wigilijnego”  kilka  pięknych  kolęd,  które  tak  się  spodobały  publiczności,  iż  ta  zaczęła 
kolędować  wspólnie  z  zespołem!  Sympatycznym  akcentem wystąpienia  chóru  było  także 
spontaniczne włączenie się dzieci z przedszkola, które siedząc na widowni wtórowały swym 
śpiewem artystom na scenie.
Gdy zakończył się występ chórzystek z Pinczyna, gorąco oklaskiwanych przez widzów, na 
scenę weszły przedszkolaki.  Mali artyści ubrani w rozmaite stroje, zaprezentowali  koncert 
kolęd  oraz  wydarzenia,  które  miały  miejsce  ponad  2000  lat  temu  w  Betlejem.  Dzieci 
zaśpiewały pięknie kilka kolęd oraz przedstawiły jasełka, które tak bardzo wzruszyły zebraną 
publiczność, iż ta długo oklaskiwała schodzące ze sceny brzdące. 
Po przedszkolakach przyszedł czas na występ grupy artystów ze Stowarzyszenia „Pogoda”. 
Ich stroje były również bardzo ciekawe: panowie- pastuszkowie usiedli w swych baranicach 
pod stajenką zaś chór pań- aniołów wystąpił na środek sceny, odziany w długie białe suknie. 
Jak na aniołów przystało, nie zabrakło im skrzydeł u ramion oraz diademów z gwiazdami na 
skroniach.  Artyści  z  „Pogody”  zaprezentowali  program  kolęd,  który  zaśpiewali  w  stylu 
gospel, z niezwykłą żywiołowością i werwą. Interesujące było zestawienie dynamicznego i 
nowoczesnego  sposobu  zaśpiewania  kolęd  przez  członków  „Pogody”  z  klasycznym  i 
tradycyjnym wykonaniem, który zaprezentowały uczennice i przedszkolaki.  
Występ  kolędników z  Kleszczewa,  również  zakończony gromkimi  brawami  publiczności, 
zakończył  część  artystyczną  uroczystości,  po  której  przyszedł  czas  na  poczęstunek 
przygotowany przez rodziców z przedszkola oraz kadrę SON „Pogoda”. Była też okazja do 
zakupu wyrobów wykonanych przez uczestników kleszczewskiego Środowiskowego Domu 
Samopomocy, prowadzonego przez „Pogodę” oraz uroczych pocztówek świątecznych, które 
zrobiły  zblewskie  przedszkolaki.  Można  też  było  zwyczajnie  się  spotkać,  porozmawiać, 
wymienić wrażenia i kontakty. 
W tej części imprezy głos zabrał Wójt Gminy Zblewo Pan Krzysztof Trawicki, który wysoko 
ocenił  poziom występów  wszystkich  artystów  oraz  złożył  obecnym  świąteczne  życzenia. 
Kierownik GOPS Pani Anna Wojak do życzeń Wójta dołączyła również świąteczne upominki 
w postaci słodyczy, które przekazała przedszkolakom i uczestnikom ŚDS. 
Imprezę, sądząc z wygłoszonych w jej trakcie opinii oraz zasłyszanych później komentarzy, z 
całą pewnością należy uznać za bardzo udaną. Dlatego jej organizatorzy dziękują wszystkim 
tym, którzy do tego sukcesu się przyczynili. 

Fotografia  na  ostatniej  stronie  przedstawia  artystów  Stowarzyszenia  „Pogoda”,  którzy 
występują podczas „Wieczoru Wigilijnego” zorganizowanego w dniu 16 grudnia 2008 r. w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie.  
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