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Bractwo Czarnej Wody

1. Zebranie założycielskie 7 października 
2000 w Grzybku

2. Wpis do rejestru stowarzyszeń                        
21 marca 2001 – KRS 0000003678

3. Pierwsze Walne Zebranie 7 kwietnia 
2001

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców                
11 października 2001

5. Wpis do rejestru organizacji pożytku 
publicznego 30 kwietnia 2009



Bractwo kontynuuje tradycje 

Koła Terenowego nr 1 w Osiu

Towarzystwa Miłośników 

Borów Tucholskich



Działalność Koła TMBTDziałalność Koła TMBT

WWydanieydanie kilkudziesikilkudziesięęciostronicowego, ciostronicowego, 
kolorowego kolorowego „„Informatora Informatora 
turystycznego gminy Osieturystycznego gminy Osie””
w czerwcu 1995 roku  w czerwcu 1995 roku  



Działalność Koła TMBTDziałalność Koła TMBT

Wydanie 8 numerów Wydanie 8 numerów 
„Głosu „Głosu OsiaOsia”” –– pisma pisma 
lokalnego, po kilkaset lokalnego, po kilkaset 
egzemplarzy 1992egzemplarzy 1992––96 96 



Działalność Koła TMBTDziałalność Koła TMBT

OrganizacjaOrganizacja trzech trzech rajdów rajdów 
turystycznychturystycznych dla dla 
mieszkańców gminy, mieszkańców gminy, 
wycieczki rowerowejwycieczki rowerowej dla dla 
uczniów z Brzezin oraz uczniów z Brzezin oraz 
czterech czterech biwakówbiwaków dla dla 
członków i sympatyków członków i sympatyków 
Koła, a także uczniów                 Koła, a także uczniów                 
z z OsiaOsia, Brzezin                       , Brzezin                       
i Czerska Świeckiegoi Czerska Świeckiego
Kilkadziesiąt publikacji              Kilkadziesiąt publikacji              
w „Echu Borów Tucholskich”w „Echu Borów Tucholskich”





Ze Statutu Ze Statutu –– Cele BractwaCele Bractwa

Celem Bractwa jest:Celem Bractwa jest:
1.1. Promowanie walorPromowanie waloróów przyrodniczych, historycznych w przyrodniczych, historycznych 

i kulturowych obszari kulturowych obszaróów lew leżążących nad cych nad WdWdąą,,
2.2. Promowanie idei zrPromowanie idei zróównowawnoważżonego rozwoju,onego rozwoju,
3.3. Ochrona rOchrona róóżżnorodnonorodnośści biologicznej, krajobrazowej oraz ci biologicznej, krajobrazowej oraz 

kulturowej terenkulturowej terenóów nad w nad WdWdąą,,
4.4. Wzmacnianie toWzmacnianie tożżsamosamośści lokalnej i regionalnej, rozwci lokalnej i regionalnej, rozwóój spoj społłecznoecznośści ci 

lokalnej,lokalnej,
5.5. Prowadzenie dziaProwadzenie działłalnoalnośści edukacyjno ci edukacyjno –– wychowawczejwychowawczej,,
6.6. Inspirowanie, wspieranie i uzupeInspirowanie, wspieranie i uzupełłnianie dzianianie działłaańń administracji administracji 

rzrząądowej i samorzdowej i samorząądowej na tym terenie w zakresie ochrony dowej na tym terenie w zakresie ochrony 
przyrody i przyrody i śśrodowiska oraz drodowiska oraz dóóbr kultury.br kultury.

7.7. Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju. Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju. 
8.8. Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, szczegUpowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, szczegóólnie lnie 

wwśśrróód dzieci i md dzieci i młłodzieodzieżżyy,,
9.9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
10.10.DziaDziałłalnoalnośćść wspomagajwspomagająąca rozwca rozwóój turystyki na terenachj turystyki na terenach

nad nad WdWdąą..



Ze Statutu Ze Statutu –– Sposoby realizacji celów statutowychSposoby realizacji celów statutowych

Realizowanie celów statutowych następować będzie poprzez:Realizowanie celów statutowych następować będzie poprzez:
1.1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiejProwadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i filmowej , wydawniczej i filmowej 

promującej walory terenów nad promującej walory terenów nad WdąWdą oraz ideę zrównoważonego oraz ideę zrównoważonego 
rozwojurozwoju,,

2.2. Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencjiOrganizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji,,
3.3. Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w w 

kraju i za granicą w zakresie badań i ochrony terenów nad kraju i za granicą w zakresie badań i ochrony terenów nad WdąWdą,,
4.4. Opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu,Opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu,
5.5. Promowanie walorów turystycznych rejonu Promowanie walorów turystycznych rejonu WdyWdy,,
6.6. Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody przyrody 

i środowiska oraz dóbr kultury,i środowiska oraz dóbr kultury,
7.7. Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych i sportowychOrganizowanie i prowadzenie imprez turystycznych i sportowych, , 
8.8. Prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności turystycznych i Prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności turystycznych i 

sportowychsportowych,,
9.9. Organizowanie festynów i konkursów,Organizowanie festynów i konkursów,
10.10.Opiekę nad miejscami i obiektami o szczególnej wartości przyrodnOpiekę nad miejscami i obiektami o szczególnej wartości przyrodniczej, iczej, 

historycznej lub kulturowej,historycznej lub kulturowej,
11.11.Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw, filmów, nagrań, dokumentGromadzenie i udostępnianie wydawnictw, filmów, nagrań, dokumentów i ów i 

pamiątek związanych ze środowiskiem przyrodniczym, historią, kulpamiątek związanych ze środowiskiem przyrodniczym, historią, kulturą i turą i 
dniem dzisiejszym terenów nad dniem dzisiejszym terenów nad WdąWdą,,

12.12.Współpracę z organami administracji państwowej i Współpracę z organami administracji państwowej i 
samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i 
przedsiębiorstwami w realizacji celów statutowychprzedsiębiorstwami w realizacji celów statutowych..



Członkowie BractwaCzłonkowie Bractwa

Na dorocznym Walnym Zebraniu do Na dorocznym Walnym Zebraniu do 
protokołu wpisujemy protokołu wpisujemy 2525--30 30 
czynnych członków Bractwaczynnych członków Bractwa, tj. , tj. 
uczestniczących w jakichkolwiek uczestniczących w jakichkolwiek 
ziałaniachziałaniach, płacących składki. , płacących składki. 



Praca BractwaPraca Bractwa

Uczestnictwo w pracach organów Uczestnictwo w pracach organów 
społecznychspołecznych związanych z ekologiązwiązanych z ekologią
Członkostwo wCzłonkostwo w Lokalnej Grupie Lokalnej Grupie 
Działania „Bory Tucholskie”, obecnie Działania „Bory Tucholskie”, obecnie 
LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”
orazoraz Ogólnopolskiej Platformie Ogólnopolskiej Platformie 
Organizacji Przyjaznych ŚrodowiskuOrganizacji Przyjaznych Środowisku



Praca BractwaPraca Bractwa
Organizacja                                   Organizacja                                   
ii wspwspóółłorganizacjaorganizacja
konkurskonkursóów wiedzy w wiedzy 
dla mdla młłodzieodzieżży y 
szkolnej o tematyceszkolnej o tematyce
ekologicznej                  ekologicznej                  
i regionalneji regionalnej
Organizowanie Organizowanie 
imprez turystycznychimprez turystycznych
i festyni festynóóww



Praca BractwaPraca Bractwa
Pomoc w organizacjiPomoc w organizacji
Maratonu Kajakowego Maratonu Kajakowego 
„Zapora Żur”, w tym „Zapora Żur”, w tym 
ostatnio w przeprowadzeniu ostatnio w przeprowadzeniu 
Kajakowych Kajakowych InOInO



Praca BractwaPraca Bractwa

WspółorganizacjaWspółorganizacja Biegów Biegów OskichOskich im. Krzysztofa im. Krzysztofa 
MalinowskiegoMalinowskiego (od 2006 roku)(od 2006 roku)

Zainicjowanie i organizacja Zainicjowanie i organizacja biegu głównego dla biegu głównego dla 
mężczyzn na trasie Żur mężczyzn na trasie Żur –– OsieOsie (około 7,5 km)             (około 7,5 km)             
o Puchar im. Profesora Alfonsa o Puchar im. Profesora Alfonsa HoffmannaHoffmanna i Puchar i Puchar 
Prezesa Bractwa. Prezesa Bractwa. W tym roku zawodnicy W tym roku zawodnicy 
startowali po raz 10startowali po raz 10. . 
Zainicjowanie i prowadzenie Zainicjowanie i prowadzenie klasyfikacji klasyfikacji 
drużynowej Biegów drużynowej Biegów OskichOskich w kategorii szkół w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjów (o puchary Dyrektora podstawowych i gimnazjów (o puchary Dyrektora 
Zespołu Szkół w Zespołu Szkół w OsiuOsiu i puchary rodziny i puchary rodziny 
MalinowskichMalinowskich))
Zainicjowanie Zainicjowanie biegu sztafetowego Żur biegu sztafetowego Żur –– OsieOsie
o Puchar Wójta Gminy Osie dla drużyn o Puchar Wójta Gminy Osie dla drużyn 
reprezentujących instytucje, organizacje, firmyreprezentujących instytucje, organizacje, firmy



Biegi Biegi OskieOskie im. Krzysztofa im. Krzysztofa MalinowskiegoMalinowskiego



Klub PrzygodyKlub Przygody

Klub PrzygodyKlub Przygody, prowadzony przez Bractwo , prowadzony przez Bractwo 
Czarnej Wody we wspCzarnej Wody we wspóółłpracy z Gminnym pracy z Gminnym 
OOśśrodkiem Kultury w rodkiem Kultury w OsiuOsiu, , organizuje spotkania organizuje spotkania 
z ludz ludźźmi, ktmi, któórzy przerzy przeżżyli interesujyli interesująące ce 
przygody w rprzygody w róóżżnych dziedzinach nych dziedzinach żżycia, przede ycia, przede 
wszystkim podczas dalszych i bliwszystkim podczas dalszych i bliżższych szych 
podrpodróóżży oraz wyprawy oraz wypraw..
„„ByliByliśśmymy”” dotychczas w tajdze kanadyjskiej, dotychczas w tajdze kanadyjskiej, 
w Andach peruwiaw Andach peruwiańńskich, poznaliskich, poznaliśśmy my 
zrzróóżżnicowane krajobrazy Boliwii i Peru, nicowane krajobrazy Boliwii i Peru, 
„„odwiedziliodwiedziliśśmymy”” rróóżżne miejsca Europy, ne miejsca Europy, 
„„jechalijechaliśśmymy”” samochodem do Azji samochodem do Azji ŚŚrodkowej, rodkowej, 
„„zwiedzalizwiedzaliśśmymy”” Iran, RosjIran, Rosjęę, Armenie  i Turcj, Armenie  i Turcjęę, , 
wspinaliwspinaliśśmy simy sięę na szczyty Europy, Azji i na szczyty Europy, Azji i 
Ameryki PoAmeryki Połłudniowejudniowej



Realizacja zadań związanych                    Realizacja zadań związanych                    

z V Kongresem Kociewskim 2015z V Kongresem Kociewskim 2015

Organizacja Pucharu Kociewia Organizacja Pucharu Kociewia 
w Imprezach na Orientacjw Imprezach na Orientacjęę 20152015 –– cykl cykl 
czterech zawodczterech zawodóów w InOInO. . ŁąŁącznie w czterech cznie w czterech 
zawodach startowazawodach startowałło prawie o prawie 650 650 
uczestnikuczestnikóóww. . 
WspWspóółłorganizacjaorganizacja Konkursu Wiedzy Konkursu Wiedzy 
Przyrodniczej, Regionalnej i PoPrzyrodniczej, Regionalnej i Pożżarniczej arniczej 
20152015. . WziWzięłęły w nim udziay w nim udziałł szkoszkołłyy z z CekcynaCekcyna, , 
Nowego, Lniana i Nowego, Lniana i OsiaOsia. . 
Organizacja Imprezy na OrientacjOrganizacja Imprezy na Orientacjęę NAD NAD 
WDWDĄĄ 20152015 o Puchar Kociewia (a tako Puchar Kociewia (a takżże w e w 
innych cyklach pucharowych), miinnych cyklach pucharowych), mięędzy dzy ŻŻurem urem 
a Osiem oraz w okolicach Tlenia. a Osiem oraz w okolicach Tlenia. StartowaStartowałło o 
110 zawodnik110 zawodnikóóww na ośmiu różnych trasachna ośmiu różnych trasach



Realizacja zadań związanych                    Realizacja zadań związanych                    

z V Kongresem Kociewskim 2015z V Kongresem Kociewskim 2015

Wydanie zestawu Wydanie zestawu „„Gmina Osie na dawnej Gmina Osie na dawnej 
fotografii 2fotografii 2””..
Przeprowadzenie Kociewskiej Kajakowej Przeprowadzenie Kociewskiej Kajakowej 
Imprezy na OrientacjImprezy na Orientacjęę ZAPORA ZAPORA ŻŻUR 2015UR 2015
w ramach w ramach Maratonu Kajakowego w Żurze. Maratonu Kajakowego w Żurze. 
UczestniczyUczestniczyłło 29 zao 29 załłóóg g –– 57 zawodnik57 zawodnikóóww. . 
Organizacja dwOrganizacja dwóóch wycieczek autokarowychch wycieczek autokarowych
(cz(częśęści dci dłłuużższych wycieczek) szych wycieczek) po terenie Kociewia po terenie Kociewia 
śświeckiegowieckiego (w tym po (w tym po WdeckimWdeckim PK) dla zjazdu PK) dla zjazdu 
rocznika lerocznika leśśniknikóów oraz dla Oddziaw oraz dla Oddziałłu u 
Przewodnickiego PTTK w Toruniu. Przewodnickiego PTTK w Toruniu. 
W ramachW ramach XXVI BiegXXVI Biegóów w OskichOskich im. Krzysztofa im. Krzysztofa 
MalinowskiegoMalinowskiego po raz 10 zorganizowalipo raz 10 zorganizowaliśśmy bieg  my bieg  
z z ŻŻuraura do do OsiaOsia. . 



Realizacja zadań związanych                    Realizacja zadań związanych                    

z V Kongresem Kociewskim 2015z V Kongresem Kociewskim 2015

Udział w przygotowaniu przewodnika po terenie Udział w przygotowaniu przewodnika po terenie 
powiatu świeckiegopowiatu świeckiego –– opracowanie opisu szlaków opracowanie opisu szlaków 
pieszych powiatu. pieszych powiatu. 
Przedstawienie regionu Kociewia na listopadowej Przedstawienie regionu Kociewia na listopadowej 
sesji Rady Gminy Osiesesji Rady Gminy Osie
Wystawienie i odsłonięcie tablic pamiątkowych Wystawienie i odsłonięcie tablic pamiątkowych 
SychtySychty i i HoffmannaHoffmanna 22 listopada 22 listopada 
Organizacja Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Organizacja Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy 
„Nasza mała Ojczyzna Kociewie”.„Nasza mała Ojczyzna Kociewie”.
Łączny budżet 11 działań wynosi około 48000 zł. Łączny budżet 11 działań wynosi około 48000 zł. 



Koło PTTKKoło PTTK

Założenie Założenie 
Kociewskiego Koła Kociewskiego Koła 
PTTK „PTTK „BudajeBudaje”              ”              
w w OsiuOsiu listopad 2014 listopad 2014 
–– dla Organizatorów dla Organizatorów 
InOInO i innych chętnychi innych chętnych



Projekty zrealizowane Projekty zrealizowane 

przez Bractwo i partnerówprzez Bractwo i partnerów

Duże, wieloczęściowe zadania, 
realizowane przez kilka do 
kilkunastu miesięcy, 
finansowane z dotacji zdobytych                         
w konkursach, pieniędzy 
sponsorów i Bractwa, przy 
udziale wielu członków                 
Bractwa, wspólnie                                    
z różnymi partnerami



Zestaw 

widokówek 

„Gmina Osie 

na dawnej 

fotografii”

2005



„„Dziedzictwo profesora Alfonsa Dziedzictwo profesora Alfonsa 

HoffmannaHoffmanna –– z chlubnej karty z chlubnej karty 

dziejów powiatu świeckiego”dziejów powiatu świeckiego”

2005 2005 

Program „Działaj lokalnie” PAFWProgram „Działaj lokalnie” PAFW

ProjektProjekt znalazł się              znalazł się              
w grupiew grupie 52 (na 618 52 (na 618 
zrealizowanych w Polsce) zrealizowanych w Polsce) 
wyróżnionych wyróżnionych 
przedstawieniem                 przedstawieniem                 
w publikacji książkowejw publikacji książkowej



Wycieczki rowerowe                   Wycieczki rowerowe                   
i autokarowe szlakiem i autokarowe szlakiem 
HoffmannaHoffmanna
Przewodnik historycznoPrzewodnik historyczno--
turystycznyturystyczny „Profesor „Profesor 
Alfons Alfons HoffmannHoffmann ––
człowiek, który oświetlił człowiek, który oświetlił 
Pomorze”Pomorze”



„„Wskrzeszamy turystyczno Wskrzeszamy turystyczno –– rekreacyjną rekreacyjną 
działalność profesora Alfonsa działalność profesora Alfonsa HoffmannaHoffmanna””

2006 2006 
Program „Działaj lokalnie” PAFWProgram „Działaj lokalnie” PAFW

BudBudżżet projektuet projektu ––
30400 z30400 złł, w tym wk, w tym wkłład ad 
finansowy Bractwa finansowy Bractwa 
i sponsori sponsoróów w 15500 z15500 złł

Obelisk Obelisk HoffmannaHoffmanna
w Tleniuw Tleniu

Remont hangaru Remont hangaru 
kokołło zaporyo zapory w Żurzew Żurze, , 
uporzuporząądkowanie dkowanie 
terenu wokterenu wokóółł, , 
wypowypożżyczalnia yczalnia 
kajakkajakóóww



Imprezy promujące tereny                                       Imprezy promujące tereny                                       
nad Zalewem nad Zalewem ŻurskimŻurskim



Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna 
chata chata –– hangar w Żurze budzi się do życia”hangar w Żurze budzi się do życia”

2007 Bractwo i GOK Osie2007 Bractwo i GOK Osie
Konkurs LGD Bory Tucholskie Konkurs LGD Bory Tucholskie 



„„Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową 

Ziemi Świeckiej.Ziemi Świeckiej. Ks. Ks. drdr. . BernardowiBernardowi SychcieSychcie
w 100w 100--lecie urodzin”lecie urodzin”

20072007
Program „Działaj lokalnie” PAFWProgram „Działaj lokalnie” PAFW

ProjektProjekt uzyskał w ocenie komisji uzyskał w ocenie komisji 
konkursowej największą ilość konkursowej największą ilość 
punktów spośród 42 zgłoszonych punktów spośród 42 zgłoszonych 
propozycji. propozycji. 
Wytyczenie szlaku rowerowego Wytyczenie szlaku rowerowego 
im. im. SychtySychty 55 km 55 km OsieOsie--GrzybekGrzybek--
ŻurŻur--DrzycimDrzycim--GródekGródek--LeosiaLeosia--
LaskowiceLaskowice--JeżewoJeżewo--BrzezinyBrzeziny--
MiedznoMiedzno--OsieOsie
Dwudniowa wycieczka „Szlakiem Dwudniowa wycieczka „Szlakiem 
SychtySychty” na Kaszuby i Kociewie” na Kaszuby i Kociewie



Harcerska impreza turystycznaHarcerska impreza turystyczna
Wycieczki rowerowe i autokarowaWycieczki rowerowe i autokarowa

Wydanie przewodnika historycznoWydanie przewodnika historyczno--
turystycznego turystycznego „Piękno przyrody, „Piękno przyrody, 
ludowej kultury i słowa. Śladami ks. ludowej kultury i słowa. Śladami ks. drdr. . 
Bernarda Bernarda SychtySychty po Ziemi Świeckiej”.po Ziemi Świeckiej”.



„„Pamiętamy o różnorodności naszych Pamiętamy o różnorodności naszych 
kulturowych korzeni kulturowych korzeni 

–– to, co zostało, niech przetrwa wieki” to, co zostało, niech przetrwa wieki” 
20072007--0808

Program „Kultura Bliska” FWWProgram „Kultura Bliska” FWW

Projekt zgłoszony do Fundacji Wspomagania Wsi znalazł się Projekt zgłoszony do Fundacji Wspomagania Wsi znalazł się 
wśród 58 projektów wyróżnionych spośród 462 zgłoszonych.wśród 58 projektów wyróżnionych spośród 462 zgłoszonych.
Przeprowadzono prace na 14 cmentarzach ewangelickichPrzeprowadzono prace na 14 cmentarzach ewangelickich ––
w Starej Rzece, w Starej Rzece, SzarłacieSzarłacie, Tleniu, , Tleniu, ZgorzałymZgorzałym Moście, Moście, 
Jakubowie, Brzemionach, Jakubowie, Brzemionach, SpławiuSpławiu, Żurze, Grabowej Buchcie, , Żurze, Grabowej Buchcie, 
BrzezinachBrzezinach--RumlandachRumlandach, Brzezinach, , Brzezinach, BrzezinachBrzezinach--KrużlachKrużlach
oraz w oraz w OsiuOsiu przy Przedszkolu i na cmentarzu katolickim.przy Przedszkolu i na cmentarzu katolickim.
Budżet projektuBudżet projektu (w zaokrągleniu) (w zaokrągleniu) –– 44200 zł44200 zł, , w tym dotacjaw tym dotacja 6300 6300 
złzł, , wkład finansowy 14300 zł, wkład wkład finansowy 14300 zł, wkład niefinansowyniefinansowy 23600 zł23600 zł..



•• ZinwentaryzowanieZinwentaryzowanie istniejących na terenie gminy istniejących na terenie gminy 
Osie i Osie i WdeckiegoWdeckiego PK PK cmentarzy ewangelickichcmentarzy ewangelickich

•• Wykonanie Wykonanie planów cmentarzyplanów cmentarzy
•• Inwentaryzacja botanicznaInwentaryzacja botaniczna terenuterenu
•• Usunięcie z cmentarzy dziko porastającej je roślinności, Usunięcie z cmentarzy dziko porastającej je roślinności, 

gałęzi, śmieci, oczyszczenie nagrobków i płyt gałęzi, śmieci, oczyszczenie nagrobków i płyt 
cmentarnychcmentarnych

•• Wydzielenie cmentarzy z otaczającego terenuWydzielenie cmentarzy z otaczającego terenu
poprzez różnego rodzaju grodzeniepoprzez różnego rodzaju grodzenie

•• Ustawienie krzyży dębowych, obelisków                           Ustawienie krzyży dębowych, obelisków                           
z tablicami pamiątkowymi i tablic informacyjnychz tablicami pamiątkowymi i tablic informacyjnych

•• Powtórne „otwarcie” i poświęcenie cmentarzyPowtórne „otwarcie” i poświęcenie cmentarzy
z udziałem pastora ewangelickiego oraz księży z parafii z udziałem pastora ewangelickiego oraz księży z parafii 
Osie i Osie i ŁążekŁążek

•• Wydanie publikacji „Żyli wśród nas”Wydanie publikacji „Żyli wśród nas”, opisującej , opisującej 
życie naszych sąsiadów innej narodowości                        życie naszych sąsiadów innej narodowości                        
i wyznania oraz pozostałe po nich cmentarzei wyznania oraz pozostałe po nich cmentarze



„„Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych 

korzeni korzeni –– to, co zostało, niech przetrwa wieki”to, co zostało, niech przetrwa wieki”

Położenie – Przy drodze polnej, 

kilkadziesiąt metrów na wschód od 

budynku młyna

Opis roślinności – Pojedyncze: klon 

zwyczajny i świerk pospolity. W 

otoczeniu lilak zwyczajny.

Stan cmentarza – Dobrze zachowanych 

7 nagrobków, brak innych mogił 

(całkowicie zniszczone). Cmentarz jest 

otoczony drewnianym płotem, wspartym 

na murowanych słupkach.

Znane miejsca pochówku (numery 

mogił wg planu cmentarza): Cmentarz 

rodzinny 

6 – Otto Herrlitz, *15.II.1860 

+20.XII.1926

7 – Martha Herrlitz, z d. Klatt

*3.IX.1874 +16.XII.1924

Przykładowy 
opis cmentarza 
– Zgorzały Most









„„Turystyczna pajęczyna” Turystyczna pajęczyna” 
2010 2010 

Konkurs LGD Bory TucholskieKonkurs LGD Bory Tucholskie
•• Stworzenie miniStworzenie mini--sieci (porozumienie) Bractwa sieci (porozumienie) Bractwa 

Czarnej WodyCzarnej Wody oraz Towarzystwa Miłośników oraz Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Ziemi ŚliwickiejŚliwickiej „Knieja”„Knieja”

•• Wytyczenie nowego szlaku rowerowo Wytyczenie nowego szlaku rowerowo –– pieszego pieszego 
OsieOsie –– Zatoki Zatoki –– TleńTleń –– Wierzchy Wierzchy –– PruskiePruskie ––
rezerwat przyrody „Jezioro Martwe”rezerwat przyrody „Jezioro Martwe” –– ŁążekŁążek ––
jezioro Piasecznojezioro Piaseczno –– ŚliwiceŚliwice

•• Wydanie miniWydanie mini--przewodnika turystycznego „To przewodnika turystycznego „To 
warto zobaczyć. Gmina Osie warto zobaczyć. Gmina Osie –– To warto zobaczyć. To warto zobaczyć. 
Gmina Gmina ŚliwiceŚliwice””

–– Rajd i zlot „Turystyczna pajęczyna”Rajd i zlot „Turystyczna pajęczyna” –– 5 tras: 5 tras: 
kajakowa, kajakowa, pieszapiesza i i NordicNordic WalkingWalking, , rowerowa rowerowa 
oraz oraz rowerowa Impreza na Orientacjęrowerowa Impreza na Orientację

–– Spotkanie wszystkich grup rajdowych i ognisko Spotkanie wszystkich grup rajdowych i ognisko –– zlot zlot 
na nowym polu biwakowym koło zapory w Żurzena nowym polu biwakowym koło zapory w Żurze





„„Wydanie publikacji informacyjno Wydanie publikacji informacyjno –– promocyjnej promocyjnej 

dotyczącej gminy Osie dotyczącej gminy Osie –– Przewodnik turystyczny Przewodnik turystyczny ––

praca zbiorowa pod redakcją Mariusza praca zbiorowa pod redakcją Mariusza 

ChudeckiegoChudeckiego””

Projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Projekt Gminnego Ośrodka Kultury w OsiuOsiu
20122012, publikacja autorstwa członków i , publikacja autorstwa członków i 
sympatyków Bractwasympatyków Bractwa

Budżet projektuBudżet projektu –– 31000 zł31000 zł, w tym dotacja , w tym dotacja 
11000 zł11000 zł, wkład finansowy GOK 10000 zł, , wkład finansowy GOK 10000 zł, 
wkład wkład niefinansowyniefinansowy 10000 zł10000 zł



Zestaw widokówek „Gmina Osie Zestaw widokówek „Gmina Osie 
na dawnej fotografii 2”na dawnej fotografii 2”

20152015



Tablice pamiątkowe Tablice pamiątkowe SychtaSychta i i HoffmannHoffmann



Gimnazjalny Konkurs Wiedzy                    Gimnazjalny Konkurs Wiedzy                    
„Nasza mała Ojczyzna Kociewie”„Nasza mała Ojczyzna Kociewie”

Dwuetapowy, pisemnyDwuetapowy, pisemny
W I etapie 528 uczniów W I etapie 528 uczniów 
gimnazjów w Gródku, gimnazjów w Gródku, JeżewieJeżewie, , 
Laskowicach, Laskowicach, LnianieLnianie i i OsiuOsiu
odpowiadało na 40 pytań testu odpowiadało na 40 pytań testu 
wielokrotnego wyboruwielokrotnego wyboru.  .  
II etap (75 uczniów) był finałem, II etap (75 uczniów) był finałem, 
który treściowo ograniczono do który treściowo ograniczono do 
godnych zobaczenia miejsc na godnych zobaczenia miejsc na 
Kociewiu.Kociewiu.PoPo pięciu najlepszych na pięciu najlepszych na 
każdym poziomie klasowym oraz każdym poziomie klasowym oraz 
trzy szkoły drużynowo otrzymały trzy szkoły drużynowo otrzymały 
cenne nagrody książkowe.cenne nagrody książkowe.



Podsumowanie projektówPodsumowanie projektów

Bractwo (razem z przewodnikiemBractwo (razem z przewodnikiem
GOK, bez Azymutu)GOK, bez Azymutu)

Dotacje 40900 złDotacje 40900 zł
Wkład finansowy nasz i partnerów Wkład finansowy nasz i partnerów 
75000 zł75000 zł
Wkład osobowy nasz i partnerów Wkład osobowy nasz i partnerów 
65900 zł65900 zł (stawka (stawka maxmax. 15 zł/godz.) . 15 zł/godz.) 

ŁĄCZNY budżet projektów 181000 ŁĄCZNY budżet projektów 181000 
zł zł 



Podsumowanie projektówPodsumowanie projektów

1 złotówka dotacji1 złotówka dotacji dała dała 1,83 1,83 
zł wkładu finansowego zł wkładu finansowego 
Bractwa i partnerówBractwa i partnerów oraz oraz 
1,61 zł wkładu osobowego1,61 zł wkładu osobowego
(około 5500 godzin pracy (około 5500 godzin pracy 
społecznej)społecznej)



Projekty zlecone przez Projekty zlecone przez WdeckiWdecki PKPK

Przygotowanie festynu „Lato w Przygotowanie festynu „Lato w 
parkach parkach –– Festyn we Festyn we WdeckimWdeckim
Parku Krajobrazowym 2013”Parku Krajobrazowym 2013”
”Organizacja konferencji z okazji ”Organizacja konferencji z okazji 
2020--lecia lecia WdeckiegoWdeckiego Parku Parku 
Krajobrazowego”Krajobrazowego”
Łączny budżet finansowy 21 tys. złŁączny budżet finansowy 21 tys. zł



Projekty zlecone przez Projekty zlecone przez WdeckiWdecki PKPK

„„Na tropach II Rzeczypospolitej. Na tropach II Rzeczypospolitej. 
Przyrodnicze i historyczne ślady Przyrodnicze i historyczne ślady 
okresu międzywojennego na okresu międzywojennego na 
terenie WPK”terenie WPK” –– przeprowadzenie przeprowadzenie 
czterech dwudniowych czterech dwudniowych 
warsztatów edukacyjnych łącznie warsztatów edukacyjnych łącznie 
dla 200 osóbdla 200 osób
Budżet finansowy projektu              Budżet finansowy projektu              
50 tys. zł50 tys. zł



��Tematyka warsztatów Tematyka warsztatów –– 5 wykładów 5 wykładów 
pierwszego dnia pierwszego dnia –– Historia, leśnictwo i Historia, leśnictwo i 
ochrona przyrody, turystyka na terenie ochrona przyrody, turystyka na terenie 
Parku w II RP, PEK Gródek, rola Parku Parku w II RP, PEK Gródek, rola Parku 
w ochronie krajobrazu przyrodniczego i w ochronie krajobrazu przyrodniczego i 
kulturowegokulturowego

��Wycieczka autokarowa w drugim dniu Wycieczka autokarowa w drugim dniu ––
TleńTleń –– JeżewoJeżewo (kościół św. Trójcy                (kościół św. Trójcy                
z obrazem Hermana z obrazem Hermana HanaHana) ) –– Laskowice Laskowice 
(park dworski, Muzeum Misyjne werbistów) (park dworski, Muzeum Misyjne werbistów) ––
Diabelski KamieńDiabelski Kamień –– Elektrownia ŻurElektrownia Żur ––
OsieOsie (Ogród Edukacji Ekologicznej) (Ogród Edukacji Ekologicznej) –– Tleń Tleń 



Projekty zlecone przez Projekty zlecone przez WdeckiWdecki PKPK

„„BIO+ BIO+ –– bioróżnorodnibioróżnorodni, , 
bioświadomibioświadomi, , 
bioodpowiedzialnibioodpowiedzialni w w 
województwie kujawsko województwie kujawsko ––
pomorskim”pomorskim”
W pierwszej, warsztatowej W pierwszej, warsztatowej 
części projektu wzięło części projektu wzięło 
udział 15 gimnazjów z udział 15 gimnazjów z 
powiatu świeckiego, powiatu świeckiego, 
tucholskiego i Chełmnatucholskiego i Chełmna. . 



Projekty zlecone przez Projekty zlecone przez WdeckiWdecki PKPK
Od marca do czerwca na czterech Od marca do czerwca na czterech 
dwudniowych warsztatach w ośrodku dwudniowych warsztatach w ośrodku 
„Perła” w Tleniu „Perła” w Tleniu dziesięciosobowedziesięciosobowe drużyny drużyny 
reprezentujące szkoły reprezentujące szkoły poznawały elementy poznawały elementy 
biologii i geografii oraz uczyły posługiwania biologii i geografii oraz uczyły posługiwania 
się różnymi przyrządami pomiarowymi , się różnymi przyrządami pomiarowymi , 
mapą i kompasem,  prowadzenia mapą i kompasem,  prowadzenia 
obserwacji przyrodniczych i ich obserwacji przyrodniczych i ich 
prezentowania. prezentowania. 
Podsumowaniem warsztatów był test Podsumowaniem warsztatów był test 
wielokrotnego wyboru, składający się z 40 wielokrotnego wyboru, składający się z 40 
pytańpytań, związanych tematycznie z odbytymi , związanych tematycznie z odbytymi 
zajęciami. zajęciami. Na jego podstawie 10 szkół z Na jego podstawie 10 szkół z 
najwyższymi wynikami zostało najwyższymi wynikami zostało 
zakwalifikowanych do drugiej części zakwalifikowanych do drugiej części ––
konkursowej konkursowej –– projektu projektu BioBio+. +. 



Uczniowie Uczniowie tych tych szkszkóółł w w papaźździerniku i dzierniku i 
listopadzie przeprowadzili w swoim miejscu listopadzie przeprowadzili w swoim miejscu 
zamieszkania obserwacje pogody oraz zamieszkania obserwacje pogody oraz 
inwentaryzacjinwentaryzacjęę flory i faunyflory i fauny. Zgromadzone i . Zgromadzone i 
przetworzone informacje oraz wnioski z nich przetworzone informacje oraz wnioski z nich 
wynikajwynikająące przedstawili komisji konkursowej. Ta ce przedstawili komisji konkursowej. Ta 
wywyłłonioniłła a pipięćęć szkszkóółł, kt, któóre rozegrajre rozegrająą śściscisłły finay finałł
12 stycznia 2016 roku12 stycznia 2016 roku w w OsiuOsiu.. ZwyciZwycięęska ska 
ekipa otrzyma nagrodekipa otrzyma nagrodęę pienipieniężężnnąą w w 
wysokowysokośści 20 tys. zci 20 tys. złłotych na wyposaotych na wyposażżenie enie 
pracowni biologicznejpracowni biologicznej..
ŁąŁączny budczny budżżet et finansowy finansowy projektu okoprojektu okołło o 
160 tys. z160 tys. złł



„„DziaDziałłalnoalnośćść Klubu Imprez na Klubu Imprez na OOrientacjrientacjęę
AZYMUT OsieAZYMUT Osie””

20092009--2015 (7 projekt2015 (7 projektóów)w)
Zadanie publiczne dotowane przez gminZadanie publiczne dotowane przez gminęę OsieOsie



Pierwsze kroki w Pierwsze kroki w InOInO

Pierwsze szkolenie w Pierwsze szkolenie w 
podstawach podstawach InOInO
7 i 11 października 20067 i 11 października 2006
Pierwsze zawody na szczeblu Pierwsze zawody na szczeblu 
szkolnym 14 października 2006szkolnym 14 października 2006
Pierwsze zawody międzyszkolne Pierwsze zawody międzyszkolne 
21 października 2006 (w ramach 21 października 2006 (w ramach 
projektu projektu HoffmannHoffmann))
Pierwszy start w pucharach Pierwszy start w pucharach 
regionalnych 17 marca 2007 regionalnych 17 marca 2007 
Puchar Kociewia Puchar Kociewia –– BielowszczakBielowszczak
w w BąkowieBąkowie





•• Założenie Założenie KKlubu lubu IImprez mprez nna a 
OOrientacjęrientację „„AzymutAzymut”” przez przez 
Bractwo Czarnej Wody i Zespół Bractwo Czarnej Wody i Zespół 
Szkół w Szkół w OsiuOsiu na początku na początku 
2009 roku2009 roku

•• UdziałUdział członków Klubu członków Klubu w kursach Organizatora Imprez na w kursach Organizatora Imprez na 
Orientację 2009 i 2014 Orientację 2009 i 2014 
••Zakup sprzętuZakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkolenia, niezbędnego do prowadzenia szkolenia, 

organizacji zawodów i startu w zawodach organizacji zawodów i startu w zawodach 

••Szkolenie podstawoweSzkolenie podstawowe dla początkujących zawodnikówdla początkujących zawodników

••Szkolenie specjalistyczneSzkolenie specjalistyczne dla zawodników z dla zawodników z 

doświadczeniem startowymdoświadczeniem startowym

••Organizacja zawodówOrganizacja zawodów regionalnych, gminnych i szkolnychregionalnych, gminnych i szkolnych

••Udział w zawodachUdział w zawodach regionalnych, mistrzostwach i Pucharze regionalnych, mistrzostwach i Pucharze 

PolskiPolski



Organizacja zawodów szczebla Organizacja zawodów szczebla 
gminnegogminnego –– 24 zawody, udział 24 zawody, udział 
łącznie ponad 200 uczestnikówłącznie ponad 200 uczestników
Przeprowadzenie siedmiu Przeprowadzenie siedmiu 
Imprez na Orientację „Nad Imprez na Orientację „Nad 
WdąWdą” 2009” 2009--20152015 (od 70 do 112 (od 70 do 112 
zawodników) zawodników) –– regionalne regionalne 
zawody pucharowe, ostatnio              zawody pucharowe, ostatnio              
6 tras pieszych, rowerowa              6 tras pieszych, rowerowa              
i kajakowa i kajakowa –– cztery projekty w cztery projekty w 
konkursach marszałkowskich konkursach marszałkowskich 
na wysokim miejscuna wysokim miejscu
Organizacja Organizacja dwóch Kajakowych dwóch Kajakowych 
InOInO podczas Maratonu podczas Maratonu 
Kajakowego ZAPORA ŻUR 2014              Kajakowego ZAPORA ŻUR 2014              
i 2015i 2015



Mistrzostwa gminy w Mistrzostwa gminy w InOInO

20072007--0808 Emilia Emilia MalinowskaMalinowska i i JarosJarosłław aw 
MalinowskiMalinowski
20082008--09 09 Emilia Emilia MalinowskaMalinowska i i JarosJarosłław aw 
MalinowskiMalinowski
20092009--10 10 –– JarosJarosłław aw MalinowskiMalinowski i i Alicja Alicja 
KondelKondel
2011 2011 –– JarosJarosłław aw MalinowskiMalinowski i i Jakub Jakub TorbickiTorbicki
2012 2012 –– nie odbynie odbyłły siy sięę
2013 2013 –– Maciej Maciej ReckiRecki--MarcinMarcin RRóóżżyyńńskiski i i Aniela Aniela 
BettkaBettka--AnnaAnna DeinowskaDeinowska--NataliaNatalia WWąąsikowskasikowska
2014 2014 –– Filip Filip ChudeckiChudecki i i MiMiłłosz osz WWąąsikowskisikowski
2015 2015 –– Jan Jan CichockiCichocki--PawePawełł JezierskiJezierski i i Zuzanna Zuzanna 
JakimowiczJakimowicz



•• Start wStart w 6969 zawodach zawodach 
regionalnych regionalnych -- Puchar Puchar 
Borów TucholskichBorów Tucholskich, , Puchar Puchar 
Województwa KujawskoWojewództwa Kujawsko--
PomorskiegoPomorskiego, , Puchar Puchar 
KociewiaKociewia

•• Start 5 naszych w Start 5 naszych w 
Drużynowych Mistrzostwach Drużynowych Mistrzostwach 
Polski w Turystycznych Polski w Turystycznych InOInO
w Czersku 24w Czersku 24--26 czerwca 2010 26 czerwca 2010 
(w drużynie „Bory Tucholskie”) (w drużynie „Bory Tucholskie”) 



Start w czterech zawodach Start w czterech zawodach 
Pucharu PolskiPucharu Polski Czersk 2010, Czersk 2010, 
2012,2014 i 20152012,2014 i 2015
Szkolenia dla innych (Szkolenia dla innych (I LO I LO 
ŚŚwiecie przed wyjazdem do wiecie przed wyjazdem do 
Danii, w Danii, w BnOBnO w Tucholi przed w Tucholi przed 
Mistrzostwami Polski Mistrzostwami Polski 
LeLeśśniknikóów, druw, drużżyny harcerskie)yny harcerskie)
Docenienie wkDocenienie wkłładu adu 
Bractwa w rozwBractwa w rozwóój j InOInO na na 
terenie Borterenie Boróów Tucholskich w Tucholskich 
–– 6 lat kierowania 6 lat kierowania 
PucharemPucharem



Budżet Azymutu 2009Budżet Azymutu 2009--1515

994141000066474700004400044000++99009900=53900=53900212212770000AZYMUTAZYMUT

1820018200179001790075007500++19001900=9400=94004455550000Azymut 2015Azymut 2015

1840018400122001220075007500++31003100==10600106004120041200Azymut 2014Azymut 2014

15800158005800580065006500++30003000=9500=95003110031100Azymut 2013Azymut 2013

12900129008200820065006500++19001900=8400=84002950029500Azymut 2012Azymut 2012

9800980097009700550055002500025000Azymut 2011Azymut 2011

9000900062006200550055002070020700Azymut 2010Azymut 2010

100001000047004700500050001970019700Azymut 2009Azymut 2009

WkWkłład ad 
osobowy osobowy 
Bractwa i Bractwa i 
partnerpartneróów             w             

w zw złł
(praca (praca 

spospołłeczna)eczna)

WkWkłład ad 
finansowy finansowy 
Bractwa i Bractwa i 
partnerpartneróów  w  

w zw złł

Dotacje w konkursach Dotacje w konkursach 
gminnychgminnych

i i marszamarszałłkowskichkowskich w zw złł

W tym W tym 

ŁąŁącznie cznie 
w zw złł

RokRok



„„Działalność Klubu Imprez na Orientację Działalność Klubu Imprez na Orientację 
AZYMUT Osie”AZYMUT Osie”

Roczny budżet projektu od 19700 zł Roczny budżet projektu od 19700 zł 
(2009) do 45500 zł (2015)(2009) do 45500 zł (2015)
ŁąŁączny budczny budżżet projektet projektóóww –– 212000 z212000 złł, , 

w tymw tym dotacje 53900 zdotacje 53900 złł (gmina 44000 (gmina 44000 
zł, marszałek 9900 zł)zł, marszałek 9900 zł), , wkwkłład finansowy ad finansowy 
Bractwa i partnerBractwa i partneróów 6w 6474700 z00 złł (w 2015 (w 2015 
roku samo Bractwo 15000 zł)roku samo Bractwo 15000 zł), , wkwkłład ad 
osobowy 9osobowy 941004100 zzłł
1 z1 złłototóówka dotacjiwka dotacji dadałła dodatkowo          a dodatkowo          
1,1,2020 zzłł wkwkłładu finansowegoadu finansowego Bractwa Bractwa 
i partneri partneróów oraz w oraz 1,71,755 zzłł wkwkłładu adu 
osobowegoosobowego..



GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA 
BRACTWA CZARNEJ WODYBRACTWA CZARNEJ WODY

2000 2000 –– 20152015



Osiągnięcia Bractwa 2000Osiągnięcia Bractwa 2000--1515
Uzyskanie dotacji we wszystkich Uzyskanie dotacji we wszystkich 
konkursach, w których startowaliśmykonkursach, w których startowaliśmy
(z przewodnikiem GOK) (z przewodnikiem GOK) –– dotacjedotacje
94800 zł94800 zł
Zrealizowanie, wspólnie                               Zrealizowanie, wspólnie                               
z partnerami, dwudziestu dwóch z partnerami, dwudziestu dwóch 
projektów projektów –– łączny budżet 393800 złłączny budżet 393800 zł
Zebranie funduszyZebranie funduszy na realizację  na realizację  
projektów projektów –– Bractwo i partnerzy oraz Bractwo i partnerzy oraz 
sponsorzysponsorzy (bez dotacji)(bez dotacji) 136800 zł136800 zł
Pozyskanie dodatkowych funduszy Pozyskanie dodatkowych funduszy 
dla gminydla gminy (łącznie (łącznie 5880058800 złzł) ) 



Osiągnięcia Bractwa 2000Osiągnięcia Bractwa 2000--1515

Zaangażowanie społeczne członków, Zaangażowanie społeczne członków, 
sympatyków i partnerów Bractwasympatyków i partnerów Bractwa
w wykonanie konkretnych prac w ramach w wykonanie konkretnych prac w ramach 
projektów (około projektów (około 13200 roboczogodzin13200 roboczogodzin, , 
wartość około wartość około 162200 zł162200 zł wg niskich stawek              wg niskich stawek              
w projektach) w projektach) 
Uzyskanie dużego efektu społecznegoUzyskanie dużego efektu społecznego ––
zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na 
rzecz wspólnoty: w działaniach projektowych rzecz wspólnoty: w działaniach projektowych 
brało udział łącznie brało udział łącznie około 300 osóbokoło 300 osób
Uzyskanie istotnego efektu dodatkowegoUzyskanie istotnego efektu dodatkowego
–– każda każda złotówka dotacjizłotówka dotacji przyniosła ponad przyniosła ponad 
1,44 zł od Bractwa, partnerów i sponsorów1,44 zł od Bractwa, partnerów i sponsorów
oraz co najmniej oraz co najmniej 1,71 zł wartości społecznej 1,71 zł wartości społecznej 
pracypracy zaangażowanych w projekty osóbzaangażowanych w projekty osób



Osiągnięcia Bractwa 2000Osiągnięcia Bractwa 2000--1515
Promowanie walorPromowanie waloróów naszego terenuw naszego terenu poprzez poprzez 
przeprowadzenie wielu wycieczek autokarowych, przeprowadzenie wielu wycieczek autokarowych, 
rowerowych, kajakowych i pieszych rowerowych, kajakowych i pieszych 
Wytyczenie nowych szlakWytyczenie nowych szlakóów turystycznychw turystycznych: : 
rowerowych im. rowerowych im. SychtySychty oraz oraz ŚŚladami II RP ladami II RP 
i rowerowo i rowerowo –– pieszego Turystyczna Pajpieszego Turystyczna Pajęęczynaczyna
PrzeprowadzeniePrzeprowadzenie samodzielnie lub wspsamodzielnie lub wspóólnie                          lnie                          
z partnerami z partnerami wielu imprez, wycieczek, wielu imprez, wycieczek, 
konkurskonkursóów, zawodw, zawodóów i wystaww i wystaw dla lokalnej dla lokalnej 
i szerszej spoi szerszej społłecznoecznośści ci 
PrzedPrzedłłuużżenie istnienia stanicy wodnejenie istnienia stanicy wodnej w w ŻŻurze, urze, 
uporzuporząądkowanie i szersze udostdkowanie i szersze udostęępnienie terenu pnienie terenu 
kokołło hangaru, wykorzystanego po hangaru, wykorzystanego póóźźniej jako pole niej jako pole 
biwakowe biwakowe 
UratowanieUratowanie przed ostatecznym zapomnieniem przed ostatecznym zapomnieniem 
istniejistniejąących cych cmentarzy ewangelickichcmentarzy ewangelickich



Publikacje Publikacje 

BractwaBractwa



Osiągnięcia Bractwa 2000Osiągnięcia Bractwa 2000--1515

Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci 

związanych z naszą gminą – prof. Alfonsa Hoffmanna

i ks. dr. Bernarda Sychty (obeliski z tablicami 

pamiątkowymi i nazwy ulic)



Osiągnięcia Bractwa 2000Osiągnięcia Bractwa 2000--15 AZYMUT15 AZYMUT

Założenie Założenie KInOKInO „Azymut”, „Azymut”, 
organizacjaorganizacja szkoleń, zawodów i szkoleń, zawodów i 
wyjazdów nawyjazdów na Imprezy na OrientacjęImprezy na Orientację
różnego szczebla różnego szczebla dla dzieci i młodzieży dla dzieci i młodzieży 
szkół gminy Osieszkół gminy Osie
Zdobyte odznaki Zdobyte odznaki InOInO ––
8 odznak srebrnych8 odznak srebrnych
(1 złota blisko),                                           (1 złota blisko),                                           
48 brązowych                                                   48 brązowych                                                   
i około 80 popularnych.i około 80 popularnych.



Srebrna Srebrna InOInO wg punktówwg punktów

Jarosław Jarosław MalinowskiMalinowski 5+20+50+985+20+50+98

Emilia Emilia MalinowskaMalinowska 5+20+50+455+20+50+45

Marcin Marcin BeltBelt 5+20+50+445+20+50+44

Filip Filip ChudeckiChudecki 5+20+50+36 5+20+50+36 

Filip Filip RadowskiRadowski 5+20+50+23 5+20+50+23 

Artur Artur RóżyńskiRóżyński 5+20+50+45+20+50+4

Jakub Jakub TorbickiTorbicki 5+20+50+25+20+50+2

Maciej Maciej ReckiRecki 5+20+505+20+50



Osiągnięcia Bractwa 2000Osiągnięcia Bractwa 2000--15 AZYMUT15 AZYMUT

Wyszkolenie zawodników, Wyszkolenie zawodników, 
sędziów i organizatorów sędziów i organizatorów InOInO
(odpowiednie uprawnienia ma     (odpowiednie uprawnienia ma     
15 Organizatorów15 Organizatorów
i i 7 Animatorów 7 Animatorów InOInO))

Największa liczebnie stała                Największa liczebnie stała                
i mająca osiągnięcia ekipa             i mająca osiągnięcia ekipa             
w pucharach regionalnychw pucharach regionalnych ––
do 40 osób na jednym do 40 osób na jednym 
wyjeździewyjeździe



Osiągnięcia Bractwa 2000Osiągnięcia Bractwa 2000--15 AZYMUT15 AZYMUT
ORGANIZATORZY InO

2009 1. Sławomir Szulta 2. Jędrzej Szulta

3. Emilia Malinowska 4. Józef Malinowski

5. Mariusz Deinowski

2014 6. Bartosz Adamczyk 7. Marcin Belt

8. Filip Chudecki 9. Klaudia Jasnoch

10. Aleksandra Jezierska 11. Jarosław

Malinowski 12. Paweł Mechliński

13. Marek Miesała 14. Filip Radowski

15. Artur Różyński



Osiągnięcia Bractwa 2000Osiągnięcia Bractwa 2000--15 AZYMUT15 AZYMUT

Puchary regionalne od 2009 rokuPuchary regionalne od 2009 roku
TZ (zaawansowani) TZ (zaawansowani) 2 zwycięstwa                        2 zwycięstwa                        
w zawodachw zawodach
TJ (juniorzy) TJ (juniorzy) 31 zwycięstw                         31 zwycięstw                         
w zawodachw zawodach
TM (młodzież, od 2011 roku) TM (młodzież, od 2011 roku) 34 34 
zwycięstwa w zawodachzwycięstwa w zawodach
TD (tylko 2015) TD (tylko 2015) 7 zwycięstw                         7 zwycięstw                         
w zawodachw zawodach
Indywidualnie Indywidualnie –– Jarosław Jarosław MalinowskiMalinowski
23 zwycięstwa w kategorii TM i TJ23 zwycięstwa w kategorii TM i TJ



Osiągnięcia Bractwa 2015 AZYMUTOsiągnięcia Bractwa 2015 AZYMUT

Puchar Woj. KujawskoPuchar Woj. Kujawsko--PomorskiegoPomorskiego
2015 (10 imprez, udzia2015 (10 imprez, udziałł w 9)w 9)

TJ TJ 1m.1m. JarosJarosłław aw MalinowskiMalinowski 3m.3m. Filip Filip 
ChudeckiChudecki 5m.5m. PawePawełł MechliMechlińńskiski
(82 zawodnik(82 zawodnikóów)w)
TM TM 1m.1m. MiMiłłosz osz WWąąsikowskisikowski 2m.2m. Jan Jan CichockiCichocki
i Pawei Pawełł JezierskiJezierski 3m.3m. Dominik Dominik ChudeckiChudecki
4m.4m. Magdalena ZiMagdalena Zióółłkowska kowska 6m.6m. Zuzanna Zuzanna 
ChudeckaChudecka 7m.7m. Jakub Jakub CzarnowskiCzarnowski
(360 zawodnik(360 zawodnikóów)w)
TD TD –– 1m.1m. Zuzanna Zuzanna JakimowiczJakimowicz 2m.2m. Anna Anna 
DeinowskaDeinowska 3m.3m. Aniela Aniela BettkaBettka 5m.5m. Jan Bocian Jan Bocian 
i Cezary i Cezary NagNagóórskirski (190 zawodnik(190 zawodnikóów)w)



Osiągnięcia Bractwa 2015 AZYMUTOsiągnięcia Bractwa 2015 AZYMUT

Najlepsi                        

w województwie 

2015



Osiągnięcia Bractwa 2015 AZYMUTOsiągnięcia Bractwa 2015 AZYMUT

Puchar Borów TucholskichPuchar Borów Tucholskich 20152015
TZTZ –– 2m. Emilia 2m. Emilia MalinowskaMalinowska
(56 zawodników)(56 zawodników)
TJ TJ –– 1m. Jarosław 1m. Jarosław MalinowskiMalinowski
2m. Filip 2m. Filip ChudeckiChudecki 44--9 m. 9 m. 
Azymut Osie Azymut Osie (51 zawodników)(51 zawodników)
TM TM –– 2m. Jan 2m. Jan CichockiCichocki--PawełPaweł
JezierskiJezierski 3m. Miłosz 3m. Miłosz 
WąsikowskiWąsikowski 44--6m. Azymut 6m. Azymut 
OsieOsie (72 zawodników)(72 zawodników)



Osiągnięcia Bractwa 2015 AZYMUTOsiągnięcia Bractwa 2015 AZYMUT

Puchar KociewiaPuchar Kociewia 20152015
TZTZ –– 2m. Emilia 2m. Emilia MalinowskaMalinowska
(64 zawodników)(64 zawodników)
TJ TJ –– 1m. Jarosław 1m. Jarosław MalinowskiMalinowski 2m. 2m. 
Filip Filip ChudeckiChudecki 3m. Artur Ziółkowski3m. Artur Ziółkowski
(29 zawodników)(29 zawodników)
TM TM –– 1m. Jan 1m. Jan CichockiCichocki--PawełPaweł
JezierskiJezierski 2m. Dominik 2m. Dominik ChudeckiChudecki--
MiłoszMiłosz WąsikowskiWąsikowski 3m. Zuzanna 3m. Zuzanna 
ChudeckaChudecka (65 zawodników)(65 zawodników)



Osiągnięcia Bractwa 2015 AZYMUTOsiągnięcia Bractwa 2015 AZYMUT

2015 2015 Jarosław Jarosław MalinowskiMalinowski ––
zwycięstwa we wszystkich zwycięstwa we wszystkich 
cyklach pucharowych,                       cyklach pucharowych,                       
w których startował (kategoria w których startował (kategoria 
TJ)TJ)
Puchar Województwa Puchar Województwa 
KujawskoKujawsko--PomorskiegoPomorskiego
Puchar Borów TucholskichPuchar Borów Tucholskich
Puchar KociewiaPuchar Kociewia
Puchar Powiatu ŚwieckiegoPuchar Powiatu Świeckiego
Puchar Grudziądza indywidualniePuchar Grudziądza indywidualnie
Puchar Grudziądza drużynowo                Puchar Grudziądza drużynowo                
(ZST Grudziądz)(ZST Grudziądz)



Praca dzieci, młodzieży i opiekunówPraca dzieci, młodzieży i opiekunów

Sam wyjazdSam wyjazd (bez przygotowań)  (bez przygotowań)  
na jedne zawody pucharowe              na jedne zawody pucharowe              
w sobotę to 6w sobotę to 6--10 godzin10 godzin
poświęconego czasu wolnego poświęconego czasu wolnego 
dzieci i młodzieży oraz dzieci i młodzieży oraz 
opiekunów.                         opiekunów.                         
Dla najaktywniejszych było to                         Dla najaktywniejszych było to                         
14 wyjazdów w roku 2015,                                14 wyjazdów w roku 2015,                                
czyli 14 zajętych sobót.czyli 14 zajętych sobót.



Rodzynki z Rodzynki z pozarządówkipozarządówki 20092009
Za realizację projektu „Pamiętamy o Za realizację projektu „Pamiętamy o 
różnorodności naszych kulturowych różnorodności naszych kulturowych 
korzeni korzeni -- to, co zostało, niech przetrwa to, co zostało, niech przetrwa 
wieki„ Bractwo znalazło się na wieki„ Bractwo znalazło się na IV miejscuIV miejscu
wśród 12 nagrodzonych projektów                    wśród 12 nagrodzonych projektów                    
w Konkursie o Nagrodę Marszałka w Konkursie o Nagrodę Marszałka 
Województwa Kujawsko Województwa Kujawsko –– Pomorskiego            Pomorskiego            
na najlepsze inicjatywy społeczne na najlepsze inicjatywy społeczne 
realizowane przez organizacje realizowane przez organizacje 
pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI                  pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI                  
Z POZARZĄDÓWKI”.Z POZARZĄDÓWKI”.
Na konkurs zgłoszono 49 projektów. Warto Na konkurs zgłoszono 49 projektów. Warto 
dodać, że Bractwo było jedyną nagrodzoną dodać, że Bractwo było jedyną nagrodzoną 
organizacją z powiatu świeckiego.organizacją z powiatu świeckiego.



Rodzynki 2009Rodzynki 2009



Rodzynki 2009Rodzynki 2009

KujawskoKujawsko--Pomorski Pomorski 
Ośrodek Wsparcia Ośrodek Wsparcia 
Inicjatyw Inicjatyw 
Pozarządowych Pozarządowych 
„Tłok” oraz Krajowa „Tłok” oraz Krajowa 
Sieć Obszarów Sieć Obszarów 
Wiejskich wydały Wiejskich wydały 
kalendarz z 12 kalendarz z 12 
wartościowymi wartościowymi 
projektamiprojektami –– nasza nasza 
inicjatywa firmuje inicjatywa firmuje 
miesiąc listopad.miesiąc listopad.



Uzyskanie statusu organizacji Uzyskanie statusu organizacji 

pożytku publicznegopożytku publicznego

W latach 2010W latach 2010--2015 z 1% 2015 z 1% 
podatkupodatku uzyskaliśmy przychód uzyskaliśmy przychód 
około 12000 złokoło 12000 zł –– rocznie od 2000 rocznie od 2000 
do 3000 zł.do 3000 zł.



Bractwo za swoją piętnastoletnią działalność                   Bractwo za swoją piętnastoletnią działalność                   

11 listopada 2015  otrzymało wyróżnienia gminne 11 listopada 2015  otrzymało wyróżnienia gminne ––

srebrną Statuetkę Gminy i srebrną Statuetkę Gminy i grawertongrawerton dla prezesadla prezesa





Filarem działalności Bractwa Czarnej Wody jest Filarem działalności Bractwa Czarnej Wody jest 

społeczna praca jego członków. Społeczność społeczna praca jego członków. Społeczność 

przejawia się w kilku aspektachprzejawia się w kilku aspektach::
Działamy na rzecz lokalnej społeczności i w jej Działamy na rzecz lokalnej społeczności i w jej 
interesieinteresie, choć zadania do wykonania wybieramy , choć zadania do wykonania wybieramy 
przeważnie według naszych zainteresowańprzeważnie według naszych zainteresowań
My, nasi partnerzy i sympatycy My, nasi partnerzy i sympatycy pracę na rzecz Bractwa pracę na rzecz Bractwa 
wykonujemy w naszym czasie wolnymwykonujemy w naszym czasie wolnym
Wszystkie pozyskane Wszystkie pozyskane pieniądze są wydawane wyłącznie pieniądze są wydawane wyłącznie 
na działalność statutowąna działalność statutową –– ani jedna złotówka nie została ani jedna złotówka nie została 
przeznaczona na jakąś wewnętrzną imprezęprzeznaczona na jakąś wewnętrzną imprezę
Nasza praca jest wyceniana dla rozliczenia projektu, Nasza praca jest wyceniana dla rozliczenia projektu, 
ale nie otrzymujemy za nią żadnych gratyfikacji ale nie otrzymujemy za nią żadnych gratyfikacji 
finansowychfinansowych, nawet w postaci zwrotu kosztów wyjazdu itp. , nawet w postaci zwrotu kosztów wyjazdu itp. 
Wręcz odwrotnie, drobniejsze, a czasem i większe rachunki, Wręcz odwrotnie, drobniejsze, a czasem i większe rachunki, 
są często opłacane z prywatnych pieniędzy są często opłacane z prywatnych pieniędzy 
Każdy swoja pracę wykonuje ochotniczo, nie ma Każdy swoja pracę wykonuje ochotniczo, nie ma 
formalnych zobowiązańformalnych zobowiązań, rozkazodawstwa itp. To zarówno , rozkazodawstwa itp. To zarówno 
plus (każdy robi to, co chce), czasem minus (nie ma plus (każdy robi to, co chce), czasem minus (nie ma 
możliwości wyegzekwowania podjętego zobowiązania).możliwości wyegzekwowania podjętego zobowiązania).



Zaangażowanie społeczneZaangażowanie społeczne
Projekt Cmentarze 2007Projekt Cmentarze 2007--08 08 –– udział udział 
180 osób w różnych pracach180 osób w różnych pracach
Projekt Projekt HoffmannHoffmann 2006 2006 –– prezes prezes 
Bractwa Bractwa 300 godzin pracy w czasie                       300 godzin pracy w czasie                       
6 miesięcy 6 miesięcy –– 50 godzin pracy 50 godzin pracy 
miesięcznie miesięcznie –– prawie dwie godziny prawie dwie godziny 
pracy dziennie pracy dziennie (oprócz pracy (oprócz pracy 
zawodowej i harcerskiej)zawodowej i harcerskiej)

MnOMnO „Lato nad „Lato nad WdąWdą 2010” 2010” –– prezes prezes 
BractwaBractwa 94 godziny pracy w czasie 94 godziny pracy w czasie 
16 dni 16 dni –– 6 godzin dziennie6 godzin dziennie



Kapitał społecznyKapitał społeczny

Prof. Janusz Prof. Janusz CzapińskiCzapiński w „Diagnozie w „Diagnozie 
2009” stwierdza, że w krajach 2009” stwierdza, że w krajach 
rozwiniętych rozwiniętych o sukcesie decydujeo sukcesie decyduje nie nie 
to, co ludzie mają w głowach, ale to, co ludzie mają w głowach, ale to, co to, co 
jest między ludźmijest między ludźmi –– decyduje jakość decyduje jakość 
relacji społecznych. relacji społecznych. Im większe Im większe 
zaufanie społeczne, im większa zaufanie społeczne, im większa 
gotowość do współpracy, skłonność gotowość do współpracy, skłonność 
do stowarzyszania się, gotowość do do stowarzyszania się, gotowość do 
działania na rzecz innych ludzi, tym działania na rzecz innych ludzi, tym 
lepsze perspektywy rozwojowe.lepsze perspektywy rozwojowe.



Nasze stowarzyszenie jestNasze stowarzyszenie jest otwarte dla otwarte dla 
wszystkichwszystkich, , u nas u nas każdy może znaleźć każdy może znaleźć 
„działkę”, która go interesuje, w której „działkę”, która go interesuje, w której 
może coś zrobić dla siebie i dla innychmoże coś zrobić dla siebie i dla innych. . 
Bardzo chętnie widzimy u nas Bardzo chętnie widzimy u nas osoby z osoby z 
własnymi pomysłami i chęcią ich realizacji własnymi pomysłami i chęcią ich realizacji 
w szerszym groniew szerszym gronie..

Czekamy więc na ludzi, którzy Czekamy więc na ludzi, którzy 
wniosą nowe pomysły i nowe wniosą nowe pomysły i nowe 
siły.siły.



Dane BractwaDane Bractwa

ADRESADRES: Bractwo Czarnej Wody, ul. Rynek 2, : Bractwo Czarnej Wody, ul. Rynek 2, 
8686--150 Osie, tel. (052) 33 29150 Osie, tel. (052) 33 29 568 (GOK)568 (GOK)
ADRES KONTAKTOWYADRES KONTAKTOWY: Józef : Józef MalinowskiMalinowski,                ,                
ul. Kopernika 3, 86ul. Kopernika 3, 86--150 Osie, tel. 530 702 068150 Osie, tel. 530 702 068
bczw@poczta.onet.plbczw@poczta.onet.pl, , 
prezes@bractwoczarnejwody.org.plprezes@bractwoczarnejwody.org.pl, , 
www.bractwoczarnejwody.org.plwww.bractwoczarnejwody.org.pl
KRS 0000003678 REGON 092935041                         KRS 0000003678 REGON 092935041                         
NIP 559NIP 559--1818--1717--154154
Konto: Bank Spółdzielczy w Konto: Bank Spółdzielczy w OsiuOsiu 49 8169 49 8169 
0006 0010 5734 2000 0010 0006 0010 5734 2000 0010 
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