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Koło Gospodyń Wiejskich

w Runowie Krajeńskim, 
pod przewodnictwem 

Pani Teresy Błażejewskiej dzia-
ła ponad 25 lat i liczy obecnie 
25 członkiń. W ostatnim okresie 
w naszym kole działo się bardzo 
dużo różnorakich imprez.
Organizujemy wycieczki wspól-
nie z mieszkańcami ościen-
nych wsi m.in. do Gniezna, Toru-

Historia Szkoły Podstawo-
wej w Runowie Krajeń-
skim sięga XIX wieku, 

okresu kiedy tereny Krajny były 
pod zaborem pruskim. Runowo 
należało wtedy do powiatu wy-
rzyskiego. 
Współcześnie Szkoła Podstawo-
wa im. Elżbiety i Jana Orzelskich 
w Runowie Krajeńskim swo-
im obwodem obejmuje uczniów 

W środę 18 grudnia 2012 
roku w Świetlicy Wiej-
skiej w Runowie Kra-

jeńskim, odbyła się uroczysta 
Wigilia zatytułowana „Z opłat-
kiem w ręku”, w której wzię-
li udział mieszkańcy wsi, a w 
szczególności osoby starsze. 
Tuż po godzinie 15.00 przewod-
nicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Runowie Krajeńskim, 

Parafia pw. Świętej Trój-
cy w Runowie Krajeńskim 
istnieje prawdopodobnie 

od XVI w., jednak za datę jej ery-
gowania przyjmuje się rok 1606. 
Fundatorami  murowanego ko-
ścioła, zbudowanego w latach 
1606-1607, byli właściciele Ru-
nowa, Elżbieta i Jan Orzelscy. 
Jest to świątynia późnorenesan-
sowa, z elementami gotyku, mu-

29 sierpnia 2012 r. na Zam-
ku Królewskim w Warsza-
wie, w towarzystwie waż-

nych osobistości, a także przed-
stawicieli mediów, odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród 
w XVI Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Otwartego MODER-
NIZACJA ROKU 2011. Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Runowo – inż. 
Antoni Tojza, Zastępca Nadle-

W ramach Programu Ak-
tywności Lokalnej pn. 
„Energia jest w nas”, 

na terenie Runowa Krajeńskie-
go, odbyło się wiele ciekawych 
inicjatyw. Jedną z nich były spo-
tkania o charakterze integra-
cyjnym, w których uczestniczyli 
mieszkańcy wsi (uczestnicy Pro-
gramu Aktywności Lokalnej i ich 
otoczenie), głównie dzieci. 
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Biuletyn powstał w ramach projektu systemowego 
“interAKTYWNI” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Chcąc utrwalić na papierze to, 
co w ostatnim czasie działo się 
w Runowie Krajeńskim, odda-
jemy do Państwa dyspozycji 
„Biuletyn Informacyjny”, które-
go wydanie współfinansowane 
jest przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. A działo się 
wiele dobrego. Głównie dzięki, 
gościnnej, niezwykle serdecz-
nej i aktywnej społeczności 
wsi: sołtysowi, proboszczowi, 
dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej, paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich, i wielu innym miesz-
kańcom Runowa. Bez wahania 
podjęli Oni współpracę z Miej-
sko-Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej Więcborku 
w zakresie realizacji - w Świe-
tlicy Wiejskiej w Runowie – 
projektów: „interAKTYWNI”, 
a także „Klub Seniora w gmi-
nie Więcbork”. O tych i o in-
nych inicjatywach przeczytacie 
Państwo na stronach niniejsze-
go biuletynu, do którego treść 
w dużej mierze przygotowali 
mieszkańcy Runowa. Życzymy 
przyjemnej lektury.

Zespół realizujący projekt

www.mgopswiecbork.pl
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Warsztaty kulinarneZajęcia dla dzieci podczas 
Warsztatu dla  rodzica

nicy projektu, ale również ich oto-
czenie – społeczność wsi Runowo 
Krajeńskie. W ramach działań pro-
jektowych wydany został niniejszy 
„Biuletyn Informacyjny”. 

Projekt „interAKTYWNI”, re-
alizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki. Priorytet VII Promo-
cja integracji społecznej. Działa-
nie 7.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji. Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej.

Do programu aktywności lo-
kalnej zatytułowanego 
„Energia jest w nas”, re-

alizowanego na terenie wsi Ru-
nowo Krajeńskie, przystąpiło 
8 osób. Zaproponowano im wspar-
cie w postaci warsztatów dla ro-
dzica, warsztatów kulinarnych 
i komputerowych, a także porad-
nictwa specjalistycznego. Ponad-
to, w ramach działań o charakte-
rze środowiskowym, zorganizowa-
no wycieczkę integracyjną, zaję-
cia integracyjne w świetlicy wiej-
skiej oraz wyjazdy na basen, w któ-
rych wzięli udział nie tylko uczest-

Aktywizacja
Dobiegła końca realiza-

cja projektu systemowego 
pn. „interAKTYWNI” w 2012 

roku, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społeczne-
go, realizowanego przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Więcborku. 

Do projektu w 2012 roku przy-
stąpiło 46 osób z miasta i gminy 
Więcbork pozostających bez za-
trudnienia. Uczestnikom projektu 
zaproponowano szereg różnorod-
nych form wsparcia ukierunkowa-
nych na aktywizację społeczno-za-
wodową. 

W ramach projektu za-
stosowano dwa narzę-
dzia: kontrakt socjalny 

oraz  program aktywności lokal-
nej. Kontrakty socjalne podpisało 
38 uczestników, którzy przez kil-
ka miesięcy uczestniczyli w szko-
leniach, warsztatach i kursach, ta-
kich  jak m.in. warsztat kulinarny, 
kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie 
z zakresu obsługi komputera i ko-
munikacji internetowej, czy do-
radztwo zawodowe. 

Aktywizacja mieszkańców gminy Więcbork

Warsztaty kulinarne
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Program Aktywności Lokalnej “ENERGIA JEST W NAS” na lata 2012-2013 stanowi integralną część projektu systemowego 
pt. „interAKTYWNI”, który realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiecborku. Program określa kierunki dzia-
łań w zakresie aktywizacji lokalnej mieszkańców Gminy Więcbork mające na celu poprawę sytuacji w tym zakresie. Zakłada różnorodne dzia-
łania na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Mają one służyć wsparciu lokalnej społeczności 
celem zwiększenia jej uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Tomasz Siekierka
Dyrektor MGOPS 
w Więcborku

Paweł Węgrzyn 
Koordyantor 
projektu 
interAKTYWNI

Izabela
Szmaglinska
Asystent
ds. realizacji PAL

Paweł Węgrzyn



okazję skorzystania z kursu pierw-
szej pomocy z zakresu resuscyta-
cji. Na profesjonalnym fantomie 
pod okiem asystenta Collegium 
Medicum w Bydgoszczy mogłyśmy 
uczyć się masażu serca, sztuczne-
go oddychania oraz oceny kiedy 
takie działania są konieczne.

Natomiast z zakresy ekologii pre-
zes Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej przedstawił nam obowiąz-
ki właściciel nieruchomości doty-
czące zaopatrzenia w wodę oraz 
odprowadzania ścieków w świetle 
obowiązującego prawa.
Ponadto gość przedstawił:
• budowę przydomowych oczysz-

czalni ścieków jako alternatywy 
dla małych miejscowości wiej-
skich;

• zasady odbioru odpadków ko-
munalnych oraz ich selektywne 
zbieranie w kontekście zmiany 
umowy o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminie, pozbywanie 
się materiałów niebezpiecznych 
jak sprzęt, np. sprzęt AGD i RTV;

• możliwości korzystania z ener-
gii słonecznej do ogrzewania bu-
dynków mieszkalnych oraz pod-
grzewania wody za pomocą so-
larów;

• pompy ciepła jako wymienników 
ekologicznych.

Uczestniczymy również w poka-
zach robienia kwiatów z papieru, 
stroików wielkanocnych i bożona-
rodzeniowych.
Zorganizowałyśmy też dla naszej 
honorowej członkini uroczyste 80-
leci urodzin.
W ciągu roku organizujemy wiele 
zebrań i spotkań, na których oma-
wiamy sprawy bieżące i planowa-
nie co do dalszej pracy.

wę taneczną z różnymi atrakcja-
mi. Impreza dotyczyła trzech oka-
zji – Dzień Matki, Dzień Dziecka 
i Dzień Strażaka. Zabawa odbywa-
ła się na boisku szkolnym i trwała 
do białego rana.
Organizujemy sobie też wycieczki 
rowerowe po naszej pięknej okoli-
cy: Czarmuń, Zabartowo, Lubcza, 
Górka Klasztorna.

Bierzemy również aktywny 
udział w imprezach organi-
zowanych przez inne koła, 

np.: Sobótka, dożynki gminne i pa-
rafialne. W 2008 r. byłyśmy orga-
nizatorkami gminnych dożynek.
Koło nasze jest też gospodarzem 
pokazów żywieniowych takich jak 
pieczenie ciast, mazurków, su-
rówek, konkurs babek wielka-
nocnych, faszerowanie karpia. W 
ubiegłym roku – 2011, koło przy-
gotowało Powiatowy Stół Wigilijny 
w Pałacu w Sypniewie.

W tym roku przygotowali-
śmy Wigilię dla osób sa-
motnych z naszej wsi 

przy współpracy Stowarzyszenia 
Aktywnych Społecznie w Więc-
borku i Miejsko-Gminego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Więcborku. 
Działanie współfinansowane było 
ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2012-2013 (ASOS).

Ponadto odbywają się spo-
tkania edukacyjne z zakresu 
promocji zdrowia. Pierwsze 

dotyczyło stanów zagrożenia ży-
cia, na którym przedstawiono nam 
ważne objawy chorobowe, których 
nie należy lekceważyć oraz postę-
powanie w takich przypadkach. Na 
kolejnym mieliśmy niebagatelną 

Kurs pierwszej pomocy

Działalność
Koło Gospodyń Wiejskich

w Runowie Krajeńskim, pod 
przewodnictwem Pani Tere-

sy Błażejewskiej działa ponad 25 
lat i liczy obecnie 25 członkiń. W 
ostatnim okresie w naszym kole 
działo się bardzo dużo różnora-
kich imprez.

Organizujemy wyciecz-
ki wspólnie z mieszkańca-
mi ościennych wsi m.in. 

do Gniezna, Torunia, Zakopane-
go, Częstochowy, Mielna, Dobrzy-
cy. Członkinie biorą udział w kon-
kursach upiększających wieś or-
ganizowanych przez naszą gminę 
pod hasłem ESTETYKA ZAGRODY, 
ZIELONO MI. Członkinie Koła za-
angażowały się również w reali-
zację poszczególnych działań or-
ganizowanych w ramach Progra-
mu Aktywności Lokalnej ENERGIA 
JEST w NAS będącego elemen-
tem projektu systemowego „inte-
rAKTYWNI”, współfinanansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.  Mieszkańcy 
uczestniczyli w warsztatach dla 
rodziców, warsztatach kompute-

rowych, warsztatach kulinarnych. 
Od września br. w każdy czwar-
tek, popołudniami w świetlicy od-
bywają się zajęcia dla dzieci, pro-
wadzone przez panią Anię – pra-
cownika Świetlicy Środowiskowej 
UŚMIECH w Więcborku.
Ponadto zajmujemy się również 
organizacją imprez okolicznościo-
wych takich jak Dzień Babci, Tłu-
sty Czwartek, Dzień Kobiet, Wigi-
lię.

W tym roku byliśmy współ-
organizatorami wraz 
z Radą Sołecką, Szko-

łą Podstawową, Ochotniczą Stra-
żą Pożarną z Runowa i księdzem 
proboszczem naszej parafii zaba-

Działalności KGW w Runowie Krajeńskim

Zajęcia rękodzielnicze
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bowa z metalowymi okuciami, 
przeznaczona na szaty liturgiczne. 

Obecnie parafia liczy oko-
ło 1200 wiernych. Obejmu-
je miejscowości: Borzysz-

kowo, Czarmuń, Klarynowo, Kolo-
nia, Puszcza, Runowo Krajeńskie, 
Zgniłka.
Dzięki środkom unijnym w ramach 
Regionalnego Programu opera-
cyjnego parafia korzysta z projek-
tu pod nazwą „Ochrona Dziedzic-
twa Kulturowego Województwa 
Kujawsko- Pomorskiego”, które-
go koordynatorem jest Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna. Jesienią 
2010 i 2011 roku w kościele odby-
ły się koncerty muzyki dawnej ze-
społu Laboratoire de la Musique. 

Parafia jest współorganiza-
torem festynu parafialno-
szkolnego (maj 2012) zor-

ganizowanego z okazji Dnia Mat-
ki, Dnia Dziecka i Dnia Strażaka. 
Parafia współpracuje z Kołami Go-
spodyń Wiejskich: Runowo Kra-
jeńskie, Borzyszkowo, Klarynowo; 
sołectwami: Borzyszkowo, Czar-
muń, Puszcza, Runowo Krajeńskie, 
Zgniłka. 

Kościół jest cennym zabyt-
kiem i stanowi zaintereso-
wanie turystów. Przy ko-

ściele znajduje się cmentarz, któ-
ry służy nie tylko parafianom, ale 
wszystkim mieszkańcom tego re-
jonu.
Przy kościele i cmentarzu brakuje 
miejsca na parkowanie samocho-
dów. W związku z tym parafia pla-
nuje budowę parkingu, który bę-
dzie służył parafianom, turystom, 
mieszkańcom i ludziom odwiedza-
jącym cmentarz.

Wnętrze tego jednonawo-
wego kościoła nakry-
te zostało sklepienia-

mi krzyżowymi oraz kolebkowymi 
z lunetami w prezbiterium. Chór 
muzyczny wsparty jest na dwóch 
kamiennych, kanelowanych ko-
lumnach i dwóch półkolumnach. 
Wejście z prezbiterium do zakry-
stii osłania późnorenesansowy, 
prostokątny portal. W jego nad-
prożu zwraca uwagę płaskorzeź-
biona wić roślinna i główka anio-
ła. Intarsjowane drzwi z począt-
ku XVII w. zdobione są kwaterami 
scen  „Zmartwychwstania” i „Zło-
żenia do grobu”. Drugi portal znaj-
duje się na chórze muzycznym, 
trzeci w wejściu do loży kolator-
skiej.

W świątyni zachowały się 
także dwa kominki póź-
norenesansowe z około 

1606r. W bogatym wystroju póź-
norenesansowym z początku XVII 
w. i barokowym 
z XVIII w. na uwagę zasługują: ma-
nierystyczny obraz główny z po-
czątku XVII w. i dwa ołtarze bocz-
ne. W prawym, w górnej kondy-
gnacji, umieszczony został ob-
raz „Pokłon pasterzy”, wykonany 
w XVII w. Przy nim znajdują się 
plakietki wotywne, jedna z XVIII w. 
Zabytkowego wyposażenia świą-
tyni dopełniają późnorenesanso-
wy konfesjonał intarsjowany w or-
namenty kwiatowe
 oraz z tego samego okresu ława 
kolatorska o bogatej dekoracji, 
a także epitafia Jana Orzelskiego 
i Jana Działyńskiego. W kościele 
znajdują się obrazy przedstawia-
jące naturalnej wielkości portrety 
fundatorów świątyni: Jana Orzel-
skiego i jego żonę Elżbietę. W za-
krystii stoi XVII-wieczna szafa dę-

Parafia
Parafia pw. Świętej Trójcy w 

Runowie Krajeńskim istnie-
je prawdopodobnie od XVI 

w., jednak za datę jej erygowania 
przyjmuje się rok 1606. Fundato-
rami  murowanego kościoła, zbu-
dowanego w latach 1606-1607, 
byli właściciele Runowa, Elżbieta 
i Jan Orzelscy. 

Jest to świątynia późnorene-
sansowa, z elementami go-
tyku, murowana, wzniesio-

na na planie prostokąta. Budynek 
kościoła jest ceglany, otynkowany, 
z kamiennymi detalami. Wyróż-
nia się bogatą kamieniarką. Na-
krywa go dwuspadowy dach wy-
łożony dachówką. Posiada niższe 
i węższe od korpusu, trójbocznie 
zamknięte prezbiterium, nakry-
te trójspadowym dachem. Od pół-
nocy dobudowana została zakry-
stia na planie kwadratu z lożą ko-
latorską na piętrze. Kwadratowa 
w przekroju wieża częściowo 
wmurowana została w korpus 
świątyni. Posiada ona cztery kon-
dygnacje, oddzielone od siebie 
gzymsami i uskokami. Dwie dol-
ne kondygnacje w narożach są bo-
niowane. Przez przyziemie wieży 
prowadzi główne wejście do ko-
ścioła, osłonięte późnorenesanso-
wym portalem kamiennym. Licz-
ne okna w wieży są prostokątne, 
półkoliście , zamknięte. Wieńczą-
cy wieżę dach jest czterospadowy, 
z dwukondygnacyjnym, kopula-
stym hełmem z dwoma latarniami, 
zakończonym iglicą z kulą i chorą-
giewką. Elewacje boczne jak i pre-
zbiterium opięte zostały lizenami, 
pomiędzy którymi widnieją duże, 
ostrołukowo zamknięte okna. 

Parafia pw. Świętej Trójcy 

Kościół parafialny
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Wejście do kościoła



kursach przedmiotowych na róż-
nych szczeblach, począwszy od 
gminnych po międzynarodowe. 
Wyniki sprawdzianu zewnętrzne-

go każdego roku świadczą o wyso-
kim poziomie nauczania.

Szkoła tętni również życiem 
kulturalnym organizując 
różne imprezy środowisko-

we. Świetnie układa się współpra-
ca z rodzicami, którzy bardzo chęt-
nie pomagają i uczestniczą w uro-
czystościach i imprezach szkol-
nych i lokalnych. Doskonale ukła-
da się też współpraca z sołtysa-

mi, miejscowymi zakładami pracy  
i instytucjami funkcjonującymi w 
obwodzie szkoły. Swoim sponso-
ringiem wspierają oni rozwój pla-
cówki.

nią, pracownia komputerowa, bi-
blioteka, stołówka, świetlica, izby 
lekcyjne oraz nowoczesny plac za-
baw na boisku szkolnym. Na uwa-
gę zasługuje również posiadanie 
dwóch tablic interaktywnych, wy-
sokiej klasy sprzęt audiowizual-
ny. W chwili obecnej trwają prace 
remontowe nad zagospodarowa-

niem strychu – najstarszej części 
budynku w celu powiększenia izb 
lekcyjnych.

Nadrzędnym celem dzia-
łań dydaktycznych i wy-
chowawczych szkoły jest 

wszechstronny rozwój ucznia. Dy-
rektor wraz z gronem pedagogicz-
nym stwarza warunki do dobre-

go rozwoju osobowości młodego 
człowieka, rozbudza jego zainte-
resowania. Szkoła oferuje szero-
ki zakres zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów zdolnych i potrzebują-
cych wsparcia. Cieszy się wysoki-
mi osiągnięciami uczniów w kon-

Sala z tablicą interaktywną

Szkoła Pods
Historia Szkoły Podstawo-

wej w Runowie Krajeń-
skim sięga XIX wieku, okre-

su kiedy tereny Krajny były pod za-
borem pruskim. Runowo należało 
wtedy do powiatu wyrzyskiego. 
Współcześnie Szkoła Podstawo-

wa im. Elżbiety i Jana Orzelskich 
w Runowie Krajeńskim swoim ob-
wodem obejmuje uczniów klas 
I-IV  z następujących wsi: Borzysz-
kowo, Czarmuń, Górowatki, Ka-
tarzyniec, Klarynowo,  Puszcza, 
Runowo, Zgniłka. Od 01.09.2012 
w szkole funkcjonuje również od-
dział przedszkolny.

Dyrektorem szkoły jest mgr 
Piotr Kriese, który od kilku 
lat stara się modernizować 

budynek szkolny i polepszać pracę 
nauczycieli. 
W szkole znajduje się nowoczesna 
sala gimnastyczna wraz z siłow-

Szkoła  Podstawowa 
im. Elżbiety i Jana Orzelskich

Sala gimnastyczna
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Budynek szkoły

Wisława Olszewska



a także retencja nadmiaru wód 
opadowych na terenach leśnych 
nadleśnictwa. Inwestycja polegała 
na przebudowie i naprawie daw-
nych błędów (z lat pięćdziesią-
tych i siedemdziesiątych) meliora-
cyjnych rzeki Orli oraz systemu ro-
wów melioracji szczegółowej.

Poprzez spiętrzenie wody 
w rzece Orli (poprzez sze-
reg budowli hydrotechnicz-

nych), rowach melioracyjnych na 
użytkach zielonych oraz podpię-
trzenie jej w podziemnym zbiorni-
ku jeziora Czarnego, spodziewamy 
się efektu ekologicznego w posta-
ci poprawy struktury bilansu wod-
nego, a w wyniku tego, poprawy 
różnorodności biologicznej na te-
renie blisko 700 ha torfowisk, po-
łożonych na terenie Zespołu przy-
rodniczego „Torfowisko Messy”. 
A zatem, działania nasze łączą 
zwiększanie możliwości retencyj-
nych z funkcja ochrony przyrody.

gruntowych, lustra wody w zbior-
niku Jeziora Radońskiego (z niego 
bierze początek rzeka Orla) i cie-
kach. Nastąpiło drastyczne osu-
szenie terenu, w tym naturalnych 
wilgotnych siedlisk oraz postępu-
jący proces murszenia gleb torfo-
wych na terenach leśnych Zespo-
łu przyrodniczo – krajobrazowego 
„Torfowisko Messy”. Niekorzyst-
ne procesy wciąż się nasilały, cze-

go widocznym znakiem było coraz 
częstsze pojawienie się suchego 
koryta rzeki Orli. Koryto zarastało 
nie tylko roślinami zielonymi, byli-
nami, ale również krzewami i drze-
wami, dlatego też celem przedsię-
wzięcia było zatrzymanie nega-
tywnych procesów zachodzących 
w ekosystemach i zbiorowiskach 
roślinnych ZP-K „Torfowisko Mes-
sy”, w następstwie których nastą-
piło przesuszenie gleb organicz-
nych, murszenie torfu oraz nieko-
rzystne zmiany strukturalne i ja-
kościowe w zespołach leśnych, 

Rzeka Orla przed...
...i po modernizacji

Nadleśnictw
29 sierpnia 2012 r. na Zam-

ku Królewskim w Warszawie, 
w towarzystwie ważnych 

osobistości, a także przedstawi-
cieli mediów, odbyło się uroczy-
ste wręczenie nagród w XVI Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Otwar-
tego MODERNIZACJA ROKU 2011. 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Runo-
wo – inż. Antoni Tojza, Zastęp-
ca Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Runowo – mgr inż. Ludmiła Gaw-
ron, Inspektor Nadzoru Inwestor-
skiego, Wykonawca oraz Projek-
tant otrzymali dyplomy za zajęcie 
I miejsca w ogólnopolskim głoso-
waniu internetowym w kategorii 
„ochrona środowiska” za realiza-
cję inwestycji pod nazwą: „Rena-
turyzacja rzeki Orli w obrębie Ze-
społu przyrodniczo – krajobrazo-
wego „Torfowisko Messy” oraz re-
nowacja urządzeń wodno-melio-
racyjnych na użytkach zielonych, 
gm. Więcbork, powiat sępoleński”. 
Przedsięwzięcie to zostało zre-
alizowane w ramach projektu 
„Zwiększania możliwości reten-
cyjnych oraz przeciwdziałanie po-
wodzi i suszy w ekosystemach le-
śnych na terenach nizinnych”, 
współfinansowanych przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu 
Spójności. 

Obszar inwestycji, tj. obszar 
Zespołu przyrodniczo – 
krajobrazowego „Torfowi-

sko Messy” to torfowisko, na któ-
rym w okresie międzywojennym 
prowadzono intensywne pozy-
skanie torfu dla celów gospodar-
czych. Krótko po wojnie teren ten 
został zmeliorowany, czego wyni-
kiem było obniżenie poziomu wód 

W trakcie modernizacji
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Nadleśnictwo Runowo
Tekst nadesłany przez Nadleśnictwo



Tradycyjny opłatek

nie wsi: Runowa, Lubczy, Doroto-
wa, Pęperzyna, Wituni, a jednej, 
na terenie Więcborka. Pozyskana 
dotacja z Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej, pozwoliła na za-
kup produktów, z których panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich tworzyły 
wyśmienite potrawy. Realizatorem 
projektu jest Stowarzyszenie Ak-

tywnych Społecznie w Więcborku 
w partnerstwie z gminą Więcbork/
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Więcborku. Pa-
tronat nad projektem sprawuje po-
seł na Sejm RP, Iwona Kozłowska. 
Łącznie w spotkaniach „Z opłat-
kiem w ręku”, wzięło udział 320 
osób.

Wigilia dla 
Spotkanie jest jednym z ele-

mentów projektu „Klub se-
niora w gminie Więcbork”, 

realizowanego w ramach Rządo-
wego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2012-2013. Projekt zakła-
da organizację sześciu wieczerzy 
wigilijnych, w tym pięciu na tere-

W środę 18 grudnia 2012 
roku w Świetlicy Wiej-
skiej w Runowie Kra-

jeńskim, odbyła się uroczysta Wi-
gilia zatytułowana „Z opłatkiem 
w ręku”, w której wzięli udział 
mieszkańcy wsi, a w szczególności 
osoby starsze. 

Tuż po godzinie 15.00 prze-
wodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Runowie Kra-

jeńskim, pani Teresa Błażejewska 
powitała zgromadzonych gości. 
Później, głos zabrała przedstawi-
cielka Stowarzyszenia Aktywnych 
Społecznie i wicedyrektor Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Więcborku, pani 
Izabela Szmaglinska, która złoży-
ła wszystkim życzenia świątecz-
ne i noworoczne. Następnie krótki 
występ artystyczny zaprezentowa-
ły uczennice Szkoły Podstawowej 
w Runowie. Przybyłych gości za-
chwycił wiersz Martyny Żołądkie-
wicz pt. „Święta”, który zamieści-
liśmy w naszym biuletynie. Po czę-
ści artystycznej ks. Sylwester Ol-
szanowski przeczytał ewangelię, 
a następnie wszyscy podzielili się 
opłatkiem. 

Suto zastawione stoły przy-
ciągały zapachami i kolo-
rystyką. Wspaniałe potra-

wy przygotowane przez panie z ru-
nowskiego Koła Gospodyń Wiej-
skich, podbiły serca przybyłych. 
Był wyśmienity barszcz z kulebia-
kiem, pierogi, ryby i wiele innych 
przysmaków, a wszystko w peł-
nej ciepła i życzliwości atmosfe-
rze. Nie zabrakło też upominków. 
Żaden z gości nie wyszedł ze świe-
tlicy z pustymi rękami. Specjalny 
prezent, otrzymała obecna na Wi-
gilii, najstarsza mieszkanka wsi, 
obchodząca w grudniu 90 uro-
dziny, pani Helena Piesik, której 
uczestnicy spotkania zaśpiewali 
„Sto lat”.

Wigilia
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Święta
Pada śnieg, jest biało już..
Więc Gwiazdor jest tuż, tuż.
Pierwsza Gwiazdka już się błyszczy..
Barszcz na pewno będzie pyszny.
Czeka już dań 12-naście.
Świeczka „Caritas” nigdy nie zgaśnie.
Tak długo na to czekałeś.
Choinkę z chęcią ustrajałeś.
Sianko pachnie rodzinnie.
Patrzysz przez okno czekając
na prezenty niewinnie.
Święta, Narodziny Pana w Betlejem,
w szopce biednej,
W atmosferze kolędnej.
W ten dzień się tak mocno cieszymy.
Rodzinny klimat tworzymy.
Kocham Święta, powiem szczerze.
Bo w nie zapominamy nawet
o najgorszej aferze.

Martyna Żołądkiewicz
kl. VI SP Runowo Krajeńskie

Tuż przed pierwszą gwiazdką

Były również upominki

Paweł Węgrzyn



Przez cztery miesiące, raz
w tygodniu, w każdy czwar-
tek, do Świetlicy Wiejskiej 

przyjeżdżał pedagog ze Świetlicy 
Środowiskowej „Uśmiech” w Więc-
borku, pani Ania Cybulska, która 
razem z uczestnikami zajęć, uczy-
ła się i bawiła, tworząc przepięk-
ne prace, przy wykorzystaniu mnó-
stwa różnorakich technik m.in. 
makramy, orgiami czy decoupa-
gu. Nie zabrakło też wspólnych za-
baw z chustą animacyjną czy gra-
mi edukacyjnymi.  Zainteresowa-
nie zajęciami było ogromne. Zda-
rzało sie bowiem, że uczestniczy-
ło w nich blisko dwadzieścia osób. 

W ramach spotkań integra-
cyjnych odbyła się też 
wycieczka do Miastecz-

ka Westernowego Kansas City w 
Grudziądzu. Wzięło w niej udział 
44 mieszkańców wsi. Uczestni-
cy wyjazdu podglądali codzien-
ne życie westernowego miastecz-
ka, przywitali się z szeryfem i In-
dianami. Jechali pociągiem Kan-
sas-City-Express oraz pojazdem 
Flinstonów. Samodzielnie szuka-
li samorodków złota – za trzy zna-
lezione samorodki przysługiwał 
w nagrodę lizak!

Warsztaty ceramiczne 
w Świetlicy Wiejskiej
w Runowie Krajeńskim

Aktywnie
W ramach Programu Ak-

tywności Lokalnej pn. 
„Energia jest w nas”, na 

terenie Runowa Krajeńskiego, od-
było się wiele ciekawych inicja-
tyw. Jedną z nich były spotkania o 
charakterze integracyjnym, w któ-
rych uczestniczyli mieszkańcy wsi 
(uczestnicy Programu Aktywności 
Lokalnej i ich otoczenie), głównie 
dzieci. 

Aktywnie i kreatywnie

W Miasteczku Westernowym
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Stowarzyszenie Aktywnych 
Społecznie we współpra-
cy ze Świetlicą Środowisko-

wą „Uśmiech” w Więcborku jest 
realizatorem projektu „Twórcy 
i Odkrywcy” finansowanego przez 
Fundusz Społeczny Notariatu. 
W ramach Zadania w Świetlicy 
Wiejskiej w Runowie odbyły się 
dwa warsztaty ceramiczne. Pod-
czas pierwszego z nich dzieci le-
piły lampiony w kształcie dom-
ków. W trakcie drugiego warszta-
tu dzieci nauczyły się lepić meto-
dą wałeczkową za pomocą której 
powstały przepiękne misy, wazony 
i donice. Zajęcia ceramiczne reali-
zowane były także w Wituni, Lub-
czy i Dorotowie, kolejne odbędą 
się w Pęperzynie i Sypniewie.

Ponadto brali udział w poka-
zach jazdy konnej. W Mu-
zeum Inadian poznali histo-

rię i obyczaje dawnych amerykań-
skich szczepów Indian. Zwiedzi-
li mini zoo, podziwiając wiele eg-
zotycznych gatunków zwierząt. 
A spacerując Jurajską ścieżką 
edukacyjną, zobaczyli figury wy-
marłych dinozaurów w ich natu-
ralnych rozmiarach.

W Muzeum Bajek i Legend, 
wycieczkowicze wzię-
li udział w zawodach 

strzeleckich – mogli poczuć się jak 
prawdziwi kowboje. Ponadto obej-
rzeli pokazy prezentujące życie na 
dzikim zachodzie: niebezpieczne 
napady na bank, strzelaniny, pra-
ce przy koniach i wiele innych cie-
kawostek. 
Spotkania o charakterze integra-
cyjnym odbywały się w ramach 
Programu Aktywności Lokalnej 
pn. „Energia jest w nas”, który jest 
elementem projektu systemowe-
go pn. „interAKTYWNI”, współfi-
nansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Biuletyn powstał w ramach projektu systemowego 
“interAKTYWNI” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Paweł Węgrzyn
Anna Cybulska


