
Esencja Krajny

na nowo odkrywamy...
po raz drugi
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      Erich Maria Remarque

...a chcieć, to móc. Od lat już Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie  
i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku swoimi 
działaniami udowadniają nam, że żyć uczymy się przez całe życie, a radość 
ogromna, jaką niesie aktywne życie z ludźmi i dla ludzi, pozwala wierzyć 
seniorom, że ciągle są jeszcze młodzi. Bo dzisiejsza babcia nie siedzi już tylko 
w bujanym fotelu otulona pledem, z ciepłymi kapciami na stopach i robótką 
w rękach. Dziadka też nie zobaczymy pykającego fajeczkę na ławce przed 
domem, czy przysypiającego nad gazetą. Babcia i dziadek, to ludzie dojrzali 
ale nie starzy, ludzie z bagażem doświadczeń ale ciągle głodni wiedzy  
i nowych wrażeń, ludzie żyjący tak, by każdy następny dzień miał szansę stać się 
tym najpiękniejszym.

Członkowie SAS, wolontariusze i pracownicy MGOPS w Więcborku wiedzą 
doskonale, że aktywność wydłuża życie. Wspólne działanie ludzi starszych, 
niepełnosprawnych, czy doświadczonych przez los daje siłę i pozwala zapomnieć, 
choćby na chwilę, o trudnych sprawach, napełnić ciała i umysły pozytywną 
energią, która procentuje rozjaśniając każdy kolejny dzień. 

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która bez zaangażowania członków 
Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie oraz MGOPS-u i wolontariuszy, a przede 
wszystkim bez aktywnego udziału w proponowanym projekcie seniorów, 
członków lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańców Gminy Więcbork,  
w ogóle by nie powstała. Znajdziecie tu Państwo barwną historię tego, co przez 
ostatnie pół roku wydarzyło się w naszej gminie. Każda następna strona pokaże 
Wam, jak mieszkańcy Jastrzębca, Nowego Dworu, Sypniewa czy Więcborka, 
kolejny już raz, na nowo odkrywali to, co bardzo dobrze znają - piękno, tradycję 
i kulturę Krajny.

Paweł Szydeł
Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne

„Biednym się jest dopiero wtedy, 
kiedy już się niczego więcej nie chce”



Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku wraz z czterema partnerami, 
już od czerwca 2015 roku po raz kolejny realizowało przedsięwzięcie pn.  
„Na nowo odkrywamy, co bardzo dobrze znamy – edycja II”. 

Przez siedem miesięcy (VIII-XII/2015) grupa seniorów z terenu gminy Więcbork 
wraz z osobami towarzyszącymi uczestniczyła w zajęciach promujących 
integrację wewnątrz- i międzypokoleniową. Mieszkańcy gminy kolejny raz  
na nowo odkrywali piękno, tradycję i kulturę Krajny.

W ramach przedsięwzięcia dla uczestników zorganizowano:

1. WARSZTAT RĘKODZIELNICZY ukierunkowany na odkrycie piękna w tradycyjnej 
formie i kolorze charakteryzujących Krajnę z wykorzystaniem różnorodnych 
technik: papieroplastyka, rattan, decoupage, batik, glina i pirografia.

2. WARSZTAT KULINARNY wraz z uroczystym podsumowaniem zajęć podczas 
zorganizowanych spotkań wigilijnych połączonych z degustacją potraw 
regionalnych. Celem tych spotkań było odkrycie/przypomnienie lokalnych 
potraw i obyczajów krajeńskich;

3. uczestnictwo w CZTERECH RÓŻNORODNYCH WYDARZENIACH KULTURALNYCH, 
m.in. koncertach, imprezach okolicznościowych czy występach. Celem udziału  
w tych wydarzeniach (również wyjazdowych) było poszerzenie wiedzy  
z zakresu oferty lokalnych podmiotów promujących dostęp do szeroko pojętej 
historii, kultury i sztuki na terenie Krajny.

4. UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU zorganizowane w okolicy Świąt 
Bożego Narodzenia dla seniorów, delegacji Partnerów, przedstawicieli władzy 
lokalnej, NGO’sów, duchowieństwa, liderów lokalnych, sołtysów, mediów.

5. na zakończenie została przygotowana niniejsza publikacja, opracowana 
również przy czynnym udziale seniorów. Wydanie tej publikacji, ma  
na celu promocję najciekawszych przykładów aktywności lokalnej pobudzonej 
podczas realizowanych działań. Pozytywnie wpłynie na podniesienie wiedzy  
i wzrost poczucia dumy uczestników z udziału w zajęciach jak i mieszkańców  
z przynależności do społeczności Krajny.
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Po raz kolejny odkrywamy piękno 
Krajny...



W całym przedsięwzięciu wzięło udział 320 osób z terenu miasta i gminy 
Więcbork, w tym 217 osób w wieku po 60 roku życia. Zajęcia zorganizowane 
dla 5 grup odbywały się w Więcborku (2 grupy) oraz w 3 świetlicach wiejskich  
(tj. w Sypniewie, Jastrzębcu i Nowym Dworze).

Izabela Szmaglinska
Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku

Wiceprezes

Projekt współfinansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014-2020.

Patronat nad projektem objęła
Poseł na Sejm RP VII kadencji (2011 - 2015) – Iwona Kozłowska

76

Krajna batikiem malowana

W ramach odbywającego się warsztatu rękodzieła, aż 86 mieszkańców 
gminy Więcbork, w szczególności seniorów (60 osób w wieku 60+) 
poznało tajniki krajeńskiego rękodzieła w zupełnie nowej odsłonie. 
Uczestnicy przygotowywali obrazy malowane na płótnie woskiem (tzw. 
batik), inspirowane krajeńskimi polnymi kwiatami.

Tkanina była następnie ręcznie barwiona, przez co nabrała 
niepowtarzalnego charakteru – każdy obraz jest wyrazem autorskich 
pasji i wyobraźni. Na zajęciach powstały prawdziwe dzieła sztuki, które 
w świetle dziennym przypominają witraże. Warsztaty prowadził pan 
Maciej Łucyszyn, wykwalifikowany trener.



Podczas kolejnych warsztatów rękodzielniczych uczestnicy własnoręcznie 
ozdabiali metodą scrapbookingu okładki zeszytów i tworzyli tzw. „przepiśniki”, 
w celu zapisywania przepisów kulinarnych.

Mniej wtajemniczonych informujemy, iż scrapbooking to technika polegająca 
na ręcznym tworzeniu różnego rodzaju kartek okolicznościowych, zaproszeń, 
dekorowaniu przedmiotów przy wykorzystaniu różnego rodzaju papierów 
ozdobnych, wstążek, guzików, nici dekoracyjnych, koralików, specjalistycznych 
urządzeń takich jak ozdobne dziurkacze, nitowniki, zaokrąglacze itp.

Wszystko po to, aby wyczarować przepiękne przestrzenne fartuszki kuchenne, 
babeczki, sztućce kuchenne, filiżanki z kawą i łyżeczką ozdabiające okładki 
zeszytów przeznaczonych na zapiski kulinarne.

Zajęcia poprowadziła tym razem pani Anna Cybulska, wykwalifikowany 
trener, zapraszając na kolejne zajęcia, podczas których uczestnicy przyozdobią 
szklany kielich i talerz metodą decoupagu przy wykorzystaniu motywu haftu 
krajeńskiego, kwiatów polnych oraz zabytków Krajny.

Różnorodność zaproponowanych technik gwarantuje uczestnikom satysfakcję 
i radość z wykonanego dzieła. W planach są jeszcze warsztaty kulinarne 
oraz wyjazdy edukacyjno-kulturalne. Wszystkie działania ukierunkowane 
są na zwiększenie aktywności społecznej osób z terenu miasta i gminy 
Więcbork poprzez współorganizację i udział w działaniach promujących 
integrację wewnątrz i międzypokoleniową, a wszystko wzorowane motywami 
odnajdywanymi w różnych zakątkach Krajny.
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Scrapbooking i krajeńskie 
przepiśniki
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Jak wykonać piękny chustecznik, który będzie ozdobą naszej toaletki? 
Czym ozdobić talerz lub szklany kielich, by stały się wyjątkowymi 
świecznikami, lampionami  przydającymi uroku naszym domowym 
wnętrzom? Wyjaśnia to, krok po kroku, trener warsztatu rękodzieła 
Anna Cybulska.

Chustecznik

• papier ścierny
• farba akrylowa (jasna)
• lakier 
• wikol
• pędzle
• chustecznik
• żelazko
• papier do pieczenia
• serwetka 

1. Szlifujemy chustecznik.
2. Malujemy chustecznik farbą i czekamy na wyschnięcie.
3. Smarujemy chustecznik wikolem i czekamy aż wyschnie.
4. Na wyschnięty wikol układamy serwetkę (tylko 1 górną warstwę), 
przeprasowujemy przez papier do pieczenia. Żelazko ustawiamy na 
najniższym stopniu (w  przeciwnym razie klej może stać się żółty).
5. Po przeprasowaniu wszystkich boków, nadmiar serwetki usuwamy za 
pomocą papieru ściernego. 
6. Otwór na chusteczki nacinamy i pozbywamy się serwetki za pomocą 
papieru ściernego. 
7. Kilkakrotnie lakierujemy przedmiot.

W barwnym świecie decoupage



Podkładka pod kalendarz

• podkładka
• świeczka
• papier ścierny
• farba (ciemna i jasna)
• lakier
• białko kurze
• wycięty motyw z serwetki (wierzchnia część)
• pędzel
• lakier

1. Podkładkę szlifujemy i malujemy ciemniejszą farbą. 
2. Gdy ciemna farba wyschnie smarujemy podkładkę świecą i malujemy 
jasną farbą. 
3. Papierem ściernym przecieramy jasną farbę, od stopnia nacisku 
zależeć będzie jak mocno będzie widać ciemną farbę.
4. Przy pomocy białka przyklejamy wycięty motyw. Kierujemy się od 
środka motywu do zewnątrz, pozbywamy się powietrza znajdującego 
się pod motywem.
5. Po wyschnięciu białka lakierujemy przedmiot kilkukrotnie. 
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Talerz

• talerz
• klej do spękań (zamiennie można użyć rozbełtanego żółtka)
• pędzle
• gąbka do naczyń
• wycięty motyw
• lakier
• białko kurze

1. pracujemy na spodniej warstwie talerza do której za pomocą białka 
przyklejamy wycięty motyw. 
2. po wyschnięciu białka nakładamy w zależności od wyboru: klej do 
spękań (a) żółtko (b).
a) za pomocą gąbki nakładamy jednoskładnikowy klej do spękań 
b) za pomocą pędzla nakładamy żółtko- najlepiej w jedną stronę
3. na wyschnięty klej (będzie lekko klejący)/ żółtko (suche)
Nakładamy farbę na klej- za pomocą gąbki, na żółtko- za pomocą pędzla 
(najlepiej w 1 stronę)
4. przedmiot kilkukrotnie lakierujemy

Lampion

• papier ryżowy w wybranym kolorze
• wikol rozrobiony z wodą
• wycięty motyw z serwetki
• lakier
• pędzle
• szklany przedmiot

Papier ryżowy przyklejamy do kielicha kierując się od dołu do góry. 
Następnie na mokry papier przyklejamy wycięty motyw
Po wyschnięciu przedmiot kilka razy lakierujemy.



„Cudze chwalicie, swego nie znacie...” – stare porzekadło, mimo że często 
przytaczane, nie straciło nic ze swej aktualności. Wyjeżdżamy na wycieczki, 
urlopy, wybierając odległe kierunki turystyczne, zapominając o tym, że nasza 
Krajna ma do zaoferowania znacznie więcej, niż przypuszczamy.

Właśnie w takim przekonaniu odbył się pierwszy z czterech zaplanowanych 
wyjazdów edukacyjno-kulturalnych, zorganizowany dla ok. 40 uczestników 
projektu.

20 sierpnia 2015 roku grupa wycieczkowiczów wybrała się na „Biesiadowanie 
nad Jeziorem Leśnym”, w gościnnych progach Nadleśnictwa Runowo Krajeńskie, 
które udostępniło wiatę edukacyjną. Do udziału w wyjeździe zaproszono przede 
wszystkim seniorów z terenu trzech wsi biorących udział w całym projekcie 
(Jastrzębiec, Nowy Dwór, Sypniewo) i z Więcborka.

Niewiele osób wie, iż głęboko w lesie ukryte jest tak piękne miejsce. Podczas 
wspólnie spędzonego czasu, odbyła się prelekcja nt. walorów przyrodniczych 
naszego regionu. Informacji o bogatej faunie i florze Krajny udzielały 
pracowniczki Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, które po prelekcji przekazały 
słuchaczom materiały promocyjne (foldery edukacyjne, mapy Parku i odblaski).

Biesiadowanie muzycznie umilali, jak zwykle chętni do pomocy – państwo Zofia 
i Leon Najdowscy, członkowie zespołu RELAX, należącego do Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z Więcborka.
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Przybyliśmy na biesiadę po to, aby się bawić, śpiewać, tańczyć, cieszyć się 
życiem i właśnie udowodniliśmy sobie i innym, że potrafimy to zrobić, mimo 
różnego wieku.

Odkrywamy piękne zakątki 
Krajeńskiego Parku Krajobrazowego



Kolejna wycieczka po Krajnie pozwoliła seniorom z terenu gminy Więcbork 
poznać historię z okresu II wojny światowej. Więcborczanie odwiedzili niemiecki 
obóz przesiedleńczy w Potulicach, który powstał 1 lutego 1940 r. Seniorzy 
zwiedzili cmentarz, na którym spoczywają ci, którzy nie przetrwali cierpień, 
upokorzeń i upodlenia, karcer w podziemiach byłego pałacu rodu Potulickich 
oraz izbę pamięci w Zespole Szkół im. Dzieci Potulic.

Niemcy utworzyli obóz złożony z dwudziestu drewnianych baraków, przez który 
przeszło ok. 25 tysięcy osób. Pierwsze polskie rodziny zwożono tu z Pomorza, 
Okręgu Gdańskiego oraz z innych obszarów Polski. Obóz został oswobodzony 21 
stycznia 1945 r. Obecnie w tym miejscu funkcjonuje zakład karny.

Kolejnym punktem wycieczki były odwiedziny Muzeum Ziemi Krajeńskiej w 
Nakle nad Notecią, które mieści się w odrestaurowanym spichlerzu (spichlerz 
pochodzi z końca XIX w. i zbudowany został w charakterystycznej technice 
szkieletowej tzw. pruski mur) ze spadzistym dachem krytym dachówką oraz z 
oknami zabezpieczonymi drewnianymi okiennicami. Budynek zaadaptowano na 
potrzeby muzeum po rekonstrukcji w 1990 roku. Na parterze oraz na pierwszym 
piętrze prezentowane są wystawy czasowe, drugie piętro zajmuje ekspozycja 
stała z zabytkami archeologicznymi, historycznymi i etnograficznymi, które 
muzeum pozyskuje od początku swego istnienia.

Następnie, seniorzy udali się na rejs po Noteci statkiem Władysław Łokietek.
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Poznajemy historię Krajny  
w Potulicach



dzieci zrzeszone w Zespole Pieśni i Tańca KRAJNA, prezentując na scenie ludowe 
tańce, m.in. przepiękną polkę czy kaczoka.

Kolejną atrakcją był multimedialny pokaz, pn. „Nakło wczoraj i dziś”. 
Prelegent pan Zbigniew Kubisz, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół 
Nakła, zaprezentował wszystkim kilkaset zdjęć miasta zebranych na starych 
pocztówkach, niektóre datowane były nawet na 1800 rok. Można było obejrzeć 
porównania tych samych miejsc dawniej i dziś, co pokazało to jak bardzo w 
ostatnim wieku wizerunek miasta uległ przeobrażeniom.

Po pokazie, na scenę kolejny raz wkroczył dumnie Zespół Pieśni i Tańca KRAJNA, 
jednak tym razem była to grupa osób dorosłych, prezentująca się w tradycyjnych 
krajeńskich strojach. KRAJNA występuje już na scenie od 38 lat, bierze udział w 
koncertach i uroczystościach okolicznościowych i festiwalach folklorystycznych, 
pielęgnuje tradycje, popularyzuje polski folklor. Poprzez aktywną działalność 
artystyczną promuje Ziemię Krajeńską i powiat nakielski w kraju i za jego 
granicami.

Artyści zaprezentowali się w dwóch odsłonach – prezentując dwie suity 
tańców, pierwsza krajeńska, druga lubelska, również w tradycyjnych lubelskich 
strojach. Wszystko było urozmaicone wspaniałymi pieśniami z krajeńskiej 
wsi. Zaprezentowano materiał zawierający taniec, muzykę i śpiew dawnych 
Krajniaków. Była to iście krajeńska uczta kulturalna zaklęta w muzyce i 
uchwycona w tańcu.

W listopadzie, blisko 80 seniorów z terenu gminy Więcbork, wzięło udział w 
koncercie Jacka Silskiego pt. „Otwórz serce – otwórz dom”, który odbył się 
w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Wyjazd na koncert był 
czwartym wydarzeniem kulturalnym zorganizowanym w ramach projektu „Na 
nowo odkrywamy, co bardzo dobrze znamy”.
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26 października 2015 roku odbył się już trzeci wyjazd edukacyjno-kulturalny, 
tym razem pod nazwą „Odkrywamy pieśni i tańce Krajny”. Z zaproszenia 
skorzystało aż 50 uczestników, w szczególności byli to seniorzy oraz grupa 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku wraz z animatorem 
Joanną Nowakowską.

Na początek w bogatym scenariuszu znalazła się wizyta w gościnnych progach 
Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, z którym współpracuje Gmina 
Więcbork. W imieniu mieszkańców, wszystkich gości przywitała – pani Ewa 
Kwistowska, dyrektor placówki. Zaakcentowała, iż wizyta doskonale wpisuje się 
w okres świąt dla seniorów, gdyż 1 października obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych, 20 października – Międzynarodowy Dzień Seniora, 
natomiast 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora.

Nie zabrało muzyki biesiadnej, którą zagwarantowali zaproszeni przez DPS 
w Nakle nad Notecią muzycy – Eugenia Czyż-Rydzyńska (akordeon), Andrzej 
Kuligowski (gitara) natomiast mąż pani Eugenii – pan Józef Rydzyński, jako 
przedstawiciel Radia Nakło, 107,5 FM „Twój Rytm na Krajnie i Pałukach” – 
skrzętnie wszystko nagrywał, z obietnicą zaprezentowania materiału z wizyty w 
najbliższym autorskim programie radiowym.

Program artystyczny zaprezentowali też mieszkańcy DPS-u w Suchorączku wraz 
z animatorem Joanną Nowakowską.

Kolejnym, wyczekiwanym punktem wyjazdu – była wizyta w Nakielskim Ośrodku 
Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego. Na początek, na scenie pojawiły się 

Krajna tańcem i śpiewem malowana



Warsztaty kulinarne miały charakter edukacyjno-praktyczny. 
Celem tych spotkań było przypomnienie lokalnych potraw,  
a następnie przygotowanie ich z zakupionych produktów, również na rynku 
lokalnym. Uczestnicy poprzez realizację projektu kultywowali tradycje kuchni 
KRAJNY, podnieśli jakość życia społeczności lokalnej, promowali i przywrócili 
dawne tradycje kulinarne regionu. 

Warsztaty stały się promocją lokalnych produktów oraz możliwością przekazania 
wiedzy oraz rozwijania umiejętności kulinarnych uczestników projektu.

Popularność warsztatów wciąż rośnie – odbywają się przy ogromnym 
zaangażowaniu uczestniczek/ów oraz ich imponujących umiejętnościach. 
Wśród kucharek i tylko jednego kucharza uwidacznia się ogromna pasja do 
gotowania, co przekłada się smak i wygląd potraw.

W każdych zajęciach pomagali uczestnikom wolontariusze z Międzyszkolnego 
Klubu Wolontariusza AMICUS w Więcborku.

W zajęciach wzięło udział pięć grup warsztatowych, tj. 85 osób, w szczególności 
są to seniorzy (58 osób w ieku 60+) z terenu gminy Więcbork.

Każde zajęcia podzielone są na część edukacyjną, praktyczną i ta najsmaczniejszą 
– część degustacyjną, podczas której wszyscy, wspólnie siadają przy stole. 
Trenerem, prowadzącym zajęcia jest Pani Dorota Głyżewska–Fijas – na co dzień 
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nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.

W ramach 80-godzinnych warsztatów przygotowywano potrawy popularne i 
tradycyjne dla kuchni krajeńskiej z nowoczesną nutą, takie jak: chleb sodowy,    
cebularze, piernikowe muffiny, zupa z brukselki i pieczarek, ciasto z gruszką 
i gorgonzolą, gołąbki rybne we włoskiej kapuście - czyli krajeńska kuchnia w 
jesiennych klimatach. Kolejne zajęcia wypełniły smaki owoców i ziół otulone 
aromatem ziół. Przygotowano podczas tych zajęć: polędwicę w ziołach ze 
szpinakiem i cukinią, dorsza smażonego w sosie śmietanowym z warzywami, 
krem ziemniaczany z warzywami, tartę z cynamonem ze śliwkami oraz tartę z 
kiszoną kapustą. 

Na kolejnych stronach niniejszej publikacji znajdziecie Państwo najciekawsze 
przepisy na potrawy, które przygotowywali podczas warsztatów kulinarnych 
uczestnicy projektu. Gorąco zachęcamy do wypróbowania ich w swoich domach. 
Z pewnością ucieszą i uraczą Waszych najbliższych.

Życzymy smacznego

Smaki Krajny - 
warsztaty kulinarne
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SKŁADNIKI

- 50 dag małych brukselek
- 2 szalotki 
- 50 dag jak najmniejszych pieczarek 
- 3 łyżki masła
- sól
- pieprz
- suszony tymianek
- 1,2 l dowolnego bulionu
- 20 dag sera roquefort
- czerwony pieprz
- świeży tymianek 

WYKONANIE

Umyte brukselki nacinamy na krzyż od strony głąbka, obrane 
szalotki i oczyszczone pieczarki przekrawamy na ćwiartki, wrzucamy 
na rozgrzane masło, oprószamy solą, pieprzem i tymiankiem, 
obsmażamy do lekkiego zrumienienia. Podlewamy bulionem, po 
zagotowaniu dokładamy brukselki, gotujemy pod przykryciem 
około 20 minut. Przyprawiamy solą i pieprzem, rozlewamy na 
talerze. Każdą porcję posypujemy rozkruszonym serem, pieprzem 
czerwonym rozdrobnionym i świeżym tymiankiem. Podajemy z 
bagietką.

zupa z brukselki i pieczarek ciasto z gruszką i gorgonzolą

SKŁADNIKI:

Na ciasto:
- 20 dag mąki
- szczypta soli
- 10 dag masła
- masło i mąki do formy

WYKONANIE CIASTA:

Mąkę z solą przesiewamy i siekamy z zimnym masłem, dodajemy 
5 łyżek wody i szybko zagniatamy. Formujemy kulę, owijamy folią i 
wkładamy do lokówki /nawet na 2 godziny/. Rozwałkowujemy na 
spory krążek przekładamy do wysmarowanej masłem i wysypanej 
mąka formy. Brzegi ciasta powinny wystawać poza krawędzie 
formy. Schładzamy w lodówce jeszcze około 20 minut. Piekarnik 
rozgrzewamy do temperatury 210°C. 

NADZIENIE

- 2 gruszki
- 2 łyżki likieru orzechowego
- 10 dag łuskanych orzechów włoskich 
- 25 dag gorgonzoli
- garść rukoli
- olej orzechowy

WYKONANIE

Umyte gruszki przecinamy na pół. Usuwamy gniazda nasienne i 
ogonki. Kroimy w paski. Układamy je promieniście na spodzie 
ciasta. Skrapiamy likierem orzechowym i posypujemy połową 
rozkruszonych orzechów. Na wierzch kładziemy pokruszony ser. 
Dekorujemy resztą orzechów. Przykrywamy wystającym na bokach 
ciastem, formując lekko zamknięte brzegi. Pieczemy 35-40 minut. 
Podajemy z rukolą skropioną olejem orzechowym.

23
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gołąbki rybne 
we włoskiej kapuście cebularze

SKŁADNIKI

- 80 dag mintaja 
- 2 jaja 
- sok z 2 cytryn
- gałka muszkatołowa
- 5 łyżek gęstej śmietany
- łyżka mąki
- sól 
- biały pieprz
- główka kapusty włoskiej
- 2 łyżki oleju
- 2 ząbki czosnku
- kieliszek białego wina
- 0,5 l wywaru rybnego lub warzywnego
- 2 łyżki startego chrzanu
- 20 dag mascarpone pęczek koperku

WYKONANIE

Rybę tniemy na kawałki, wyrabiamy w malakserze na jednolitą 
masę, dodając jaja. Sok z cytryny, sól, gałkę pieprz, śmietanę i 
mąkę. Liście kapusty blanszujemy i napełniamy farszem. Zawijamy 
i układamy łączeniem do dołu na głębokiej patelni z rozgrzanym 
tłuszczem. Dodajemy posiekany czosnek, smażymy i zalewamy 
winem i bulionem. Dusimy 30 minut pod przykryciem. Gołąbki 
wyjmujemy i trzymamy w cieple. Na patelnię wrzucamy chrzan, 
mascarpone i mieszamy na dużym ogniu aż sos się zredukuje. 
Dodajemy posiekany koperek, do sosu wkładamy gołąbki, 
zagrzewamy. Podajemy na gorącym ryżu przygotowanym jak na 
risotto, mocno maślanym, z odrobiną skórki cytrynowej. Wierzch 
możemy posypać posiekanym jajem na twardo.

SKŁADNIKI

- 1000 g mąki
- 300 g 
- 100 g drożdży
- 60 g żółtka /3 szt./ 
- 120 g masła 
- sól, pieprz do smaku 
- 1000 g cebuli
- olej do posmarowania blachy
- 300 g żółtego sera
- papryka mielona do smaku

WYKONANIE

Przygotować rozczyn z drożdży i ciasto drożdżowe. Cebulę pokroić 
w talarki, zeszklić. Ser zetrzeć, połączyć z mieloną papryką. Z 
wyrobionego i wyrośniętego ciasta formować cienkie placki. 
Wycinać szklanka krążki, każdy rozwałkować na grubość 0,5 cm. 
Smarować solą rozpuszczoną w wodzie. Na każdym placku ułożyć 
cebulę. Serem i papryką posypać w trakcie pieczenia. Piec w 
temperaturze 180°C przez 25 minut.
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SKŁADNIKI

- 2 szklanki mąki pszennej
- ¾ szklanki cukru 
- 3 jaja 
- 1 szklanka maślanki
- ½ szklanki oleju
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 2 łyżeczki przyprawy do piernika 
- ½ łyżeczki sody oczyszczonej
- 20 dag marmolady truskawkowej
 
WYKONANIE

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, sodą i przyprawą do 
piernika, dodać cukier. Wbić jaja, wlać olej i maślankę, zmikso-
wać na gładką masę. Formę do mufinek wyłożyć papilotami. Do 
każdej foremki włożyć po 1 łyżce ciasta, następnie po 1 łyżeczce 
marmolady, przykrywając porcją ciasta. Piec 15-20 minut w pie-
karniku rozgrzanym do temperatury 180°C. Po upieczeniu posy-
pać cukrem pudrem, podawać z odrobiną marmoladki.
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piernikowe mufiny

SKŁADNIKI

- 50 dag ziemniaków
- 1 marchewka 
- ½ pietruszki 
- kawałek selera
- 1 por
- 1 cebula 
- 1 szklanka bulionu warzywnego 
- ¼ szklanki białego wytrawnego wina 
- ½ szklanki schłodzonej śmietanki 30 %
- 2 łyżki masła 
- sól, czarny pieprz
- łosoś wędzony lub grzyby, które należy obgotować w przypadku 
suszonych i dusić na maśle razem z cebulą

PRZYGOTOWANIE

W garnku roztopić 1 łyżkę masła, wrzucić drobno pokrojone 
ziemniaki i włoszczyznę, dusić ok. 5 min. Wlać bulion, wino i ½ 
szklanki wody. Zupę gotować 15 min. pod przykryciem.

Cebulę obrać, pokroić w kostkę, zeszklić na pozostałym maśle. 
Dodać do zupy. Zmiksować i delikatnie połączyć z ubitą śmietaną, 
doprawić. Nalać do talerza. Do każdej porcji włożyć kilka cienkich 
pasków pokrojonego wędzonego łososia lub grzyby zeszklone na 
maśle z cebulą.

27

krem ziemniaczany
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SKŁADNIKI:

- masło do posmarowania /stopione/
- 450 g mąki
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka soli
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej
- 80 g masła, pokrojonego na kawałeczki 
- 2 łyżki drobnego cukru 
- 375 ml maślanki
- 1 jajo

WYKONANIE:

Rozgrzać piekarnik do temperatury 200°C. Posmarować stopionym 
masłem blachę do pieczenia. Przesiać mąkę z proszkiem do 
pieczenia, solą i sodą oczyszczoną do dużej miski. Wymieszać, a 
następnie palcami rozetrzeć masło. Dodać cukier, wymieszać i 
zrobić na środku niewielkie wgłębienie. Rozetrzeć jajo z maślanką 
/zostawić 2 łyżki do posmarowania/ i dokładnie wymieszać 
nożem, aż wszystkie składniki się połączą. Wyłożyć ciasto na lekko 
oprószoną mąką stolnicę i delikatnie zagniatać, aż będzie gładkie 
i jednolite. Uformować gruby placek o średnicy 20 cm i ułożyć na 
blasze. Zrobić na cieście nacięcie na krzyż. Posmarować maślanką 
z jajkiem. Piec 25-35 minut, aż chleb ładnie się przyrumieni. 
Pieczywo najlepiej smakuje tego samego dnia.

SKŁADNIKI

- szpinak liście lub mrożony 1 opakowanie 
- 1 polędwiczka wieprzowa
- 100 g sera „lazur”
- 8 ząbków czosnku
- 1 papryczka chili
- 3 - 5 łyżek oliwy z oliwek
- sól, pieprz, może być kmin rzymski, kolendra, musztarda 

PRZYGOTOWANIE

Polędwiczki pokroić na 2 cm plastry i delikatnie rozklepać na 
kotleciki. Natrzeć przyprawami z oliwą. Obsmażyć na patelni z 
każdej strony po 2 – 3 min. Ułożyć na blasze do pieczenia. Czosnek 
i chili podsmażyć na oliwie z oliwek. Dodać szpinaku i dusić całość, 
aż zredukują się płyny. Szpinak ułożyć na kotlecikach, na wierzch 
ułożyć plastry sera. Wstawić do rozgrzanego piekarnika na 200°C i 
piec ok. 10 min., aż ser się roztopi. 

chleb na sodzie polędwiczki ze szpinakiem

tv
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SKŁADNIKI

CIASTO

- 250 g mąki pszennej tortowej
- łyżeczka cynamonu
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
- 130 g masła
- ¼ szklanki cukru pudru 
- 2 żółtka 
- 1 łyżka gęstej śmietany

NADZIENIE

- 2 łyżki bułki tartej
- 600 g umytych, wypestkowanych śliwek
- 3 łyżki mielonych migdałów lub orzechów
- 3 łyżki likieru migdałowego
- 2 – 3 łyżki cukru pudru 

DODATKOWO

- 2 – 3 łyżki mąki pszennej
- cukier puder do posypania
- śmietanka do ubicia 

PRZYGOTOWANIE

Składniki na ciasto posiekać nożem na stolnicy i szybko zagnieść 
ciasto. Wstawić je do lodówki /na ok. 40 – 60 min./ Piekarnik 
nastawić na 200°C na funkcji góra  - dół. Formę na tartę 
wysmarować masłem. Odłożyć ¼ ciasta, a resztą włożyć blaszkę, 
robiąc około 2 cm brzeg. Ciasto pozakłuwać widelcem i wstawić 
do nagrzanego piekarnika. Piec przez około 12 min. Oczyszczone 
śliwki pokroić na mniejsze kawałki. Do śliwek dodać likier, cukier 
puder, zmielone migdały i wymieszać. Odłożone ciasto zagnieść z 
2 łyżkami mąki, aż powstanie sypka kruszonka. Podpieczony spód 
posypać bułką tarta i włożyć śliwkami. Śliwki posypać kruszonką. 
Tartę wstawić ponownie do piekarnika. Piec w temp. 170°C na 
funkcji góra – dół przez około 50 min.

SKŁADNIKI

- 1 kg piersi z indyka 
- suszone pomidory w oleju
- zielone oliwki
- 20 dag sera feta
- 2 łyżki oleju
- 200 ml białego wytrawnego wina do duszenia 
- 300 ml bulionu jarzynowego 
- 150 g gęstej śmietany
- 3 - 4 łyżek śmietany do sosów
- sól, pieprz do smaku

WYKONANIE

Pierś z indyka dokładnie wymyć, osuszyć, delikatnie rozbić na 
płaski płat grubości około 3 cm. Oprószyć solą i pieprzem. W 
poprzek mięsa ułożyć pomidory, pokruszony ser oraz oliwki – całość 
zwinąć ciasno, tworząc roladę i spiąć wykałaczkami. Obsmażyć do 
zrumienienia mięsa, zalać bulionem jarzynowym i winem – dusić. 
Przed podaniem pokroić w plastry. Sos można zabielić śmietaną. 
Roladki można również piec w rękawie do pieczenia ok. 30 minut.

tarta ze śliwkami rolady indycze z oliwkami, serem 
feta i suszonymi pomidorami

6
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SKŁADNIKI NA CIASTO

- 3 szklanki mąki 
- 2 szklanki wody 
- 2 łyżki oleju
- jajo
- sól 

PRODUKTY NA FARSZ

- 400 g zmielonej szynki wieprzowej
- 200 g zmielonej wołowiny 
- 2 – 3 średnich cebul
- sól i pieprz do smaku 
- można dodać ulubione zioła

SKŁADNIKI NA SOS  

- jogurt
- czosnek 

WYKONANIE

Wodę z solą i olejem wlej do wysokiego garnka i doprowadź 
do wrzenia. Zdejmij z palnika i stopniowo dodaj część mąki, 
energicznie mieszając trzepaczką. Ciągle mieszając dodaj jedno 
małe jajo. Kiedy ciasto jest już na tyle gęste, że nie daje się 
swobodnie mieszać trzepaczką, przełóż je do miski, dosyp resztę 
mąki i wyrabiaj ręką. Kiedy będzie puszyste, wstaw ciasto do 
lodówki na co najmniej godzinę. W tym czasie przygotuj farsz. 
Zmieszaj zmielone mięsa i posiekaną drobno cebulę, przypraw do 
smaku. Z gotowego, schłodzonego ciasta uformuj wałek, podziel 
go na niewielkie kawałki, dodaj do każdego kroplę oleju, następnie 
rozwałkuj kawałki formując możliwie jak najcieńsze placki o 
średnicy około 15 cm. Na każdej połowie placka cienką warstwą 
ułóż farsz. Surowe mięso zamknięte w cieście musi się ugotować w 
czasie smażenia na patelni. Każdy placek złóż na pół i zlep brzegi, 
tak jak w zwykłych pierogach. Smaż w głębokim tłuszczu mniej 
więcej 2 – 3 min. Do uzyskania złotego koloru.

SKŁADNIKI

- 25 dag mąki pszennej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
- 25 dag sera białego
- 25 dag masła
- 1 jajo
- 40 dag marmolady
- 1 szklanka cukru pudru

WYKONANIE

Z mąki połączonej z proszkiem do pieczenia, masła, zmielonego 
sera i jaja zagnieść ciasto. Rozwałkować na grubość 4 – 5 mm, 
pokroić na kwadraty 7 x 7 cm. Na środek każdego kwadratu położyć 
łyżeczkę marmolady, a następnie zawinąć, formując rogale. Piec 
20 – 25 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 180°C. 
Ciepłe rogale posypać cukrem pudrem. 

pierogi smażone z mięsem rogale z serem

k
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SKŁADNIKI

- 2 jaja 
- sól 
- 1 l mleka
- 3 łyżki cukru
- skórka starta z 1 cytryny
- 130 g kaszy manny
- 750 g wiśni ze słoika lub mrożonych
- 2 opakowania cukru wanilinowego
- 1 łyżka skrobi spożywczej
- 125 ml śmietany kremowej 

WYKONANIE

Oddzielić żółtka od białek. Białka ze szczyptą soli ubić na sztywną 
pianę. Żółtka z 6 łyżkami mleka utrzeć na gładko. Zagotować mleko 
z cukrem i skórką cytrynową. Zdjąć z kuchenki. Wsypać do mleka 
kaszę i mieszając zagotować. Wymieszać z żółtkami, a następnie z 
pianą z cukrem wanilinowym. Skrobię rozprowadzić w niewielkiej 
ilości zimnej wody i zagęścić sok z wiśni. Kisiel wymieszać z 
wiśniami i odstawić do ostygnięcia. Śmietanę ubić na sztywno, 
ostrożnie wymieszać z kaszą. Nałożyć leguminę do pucharków, 
podać z wiśniami.

SKŁADNIKI

- 500 g mąki
- 500 g białego sera albo chudego twarogu
- sól
- 400 g zimnego masła
- 1 kg kiszonej kapusty
- 5 cebul
- 2 ząbki czosnku
- 500 g śmietany
- 2 łyżki bulionu warzywnego
- 5 jaj
- 1,5 łyżeczki pieprzu
- 1 łyżka nasion kminku
- starta gałka muszkatołowa

WYKONANIE

Wsyp mąkę na stolnicę, dodaj szczyptę soli i biały ser lub twaróg. 
Na wierzchu rozłóż 350 g masła pokrojonego w płatki. Posiekaj 
wszystko nożem i zagnieć gładkie ciasto. Uformuj z niego kulę, 
zawiń w folię i włóż na godzinę do lodówki. Rozłóż na blasze 
papier do pieczenia. Ciasto rozwałkuj na grubość 2-3 cm, złóż je 
i ponownie rozwałkuj. Powtórz te czynności jeszcze dwa razy, na 
koniec rozwałkuj ciasto na grubość 5 mm i ułóż na blasze. Piekarnik 
rozgrzej do 220°C. Kapustę dokładnie osącz z soku. Obierz cebule 
i czosnek, cebule pokrój w cienkie piórka, czosnek rozgnieć. Na 
patelni roztop resztę masła. Zeszklij na nim cebulę z czosnkiem i 
przełóż do dużej miski. Wymieszaj z kiszoną kapustą, śmietaną, 
bulionem i jajami. Całość przypraw pieprzem, kminkiem, solą i 
gałką muszkatołową. Nadzienie z kapusty rozłóż na cieście. Piecz 
30-40 min. na środkowym ruszcie piekarnika, aż wierzch się pięknie 
przyrumieni. Upieczony placek pokrój na porcje, podaj na ciepło 
lub zimno. 

deser z kaszy manny z wiśniami placek z kiszoną kapustą
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Świąteczne podsumowania w Jastrzębcu, Nowym Dworze i Sypniewie
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W trakcie trwania kiermaszu członkowie więcborskiego Klubu Seniora 
zupełnie za darmo, wszystkim chętnym serwowali herbatę z imbirem, 
barszcz, paszteciki i pierniki przygotowane podczas warsztatów 
kulinarnych, realizowanych w ramach projektu „Na nowo odkrywamy 
co bardzo dobrze znamy – edycja II”, wdrażanego przez Stowarzyszenie 
Aktywnych Społecznie w Więcborku, współfinansowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Mikołajkowy Kiermasz na więcborskim Rynku był wyjątkowym 
podsumowaniem warsztatów kulinarnych Klubu Seniora.

Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku w Więcborku
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Z opłatkiem w ręku uroczyste podsumowanie projektu
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Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie - 

Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku powstało w 2004, zrzesza 20 członków, pasjonatów idei samopomocowej 
oraz wolontariuszy, pragnących również działać na rzecz mieszkańców miasta i gminy Więcbork.

Założone z inicjatywy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, głęboko przekonanych o konieczności inicjowania 
nowych działań na rzecz mieszkańców gminy doświadczających wykluczenia społecznego. Potencjał organizacji opiera się 
na kompetencjach jego członków umiejętnie łączących doświadczenie zawodowe z pasją pomocy drugiemu człowiekowi,  
przy wykorzystaniu dostępnych lokalnych zasobów innych podmiotów.

Cele statutowe:
1. zapobieganie defaworyzacji;
2. integracja społeczna;
3. edukacja;
4. promocja zdrowego stylu życia;
5. rozwój działań partnerskich;
6. promocja gminy Więcbork.

Główne pola aktywności organizacji opierają się na rozwoju oferty dla:
1. dzieci i młodzieży: organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w szczególności ze Świetlicy Środowiskowej UŚMIECH  
w Więcborku, 
2. osób niepełnosprawnych: organizacja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Folklorystycznej i Biesiadnej dla Osób 
Niepełnosprawnych (w 2014 roku odbyła się piąta edycja festiwalu);
3. osób starszych: spotkania edukacyjne/aktywizujące w Klubie Seniora. 
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Potencjał: 
1. długoletnie doświadczenie w realizacji działań w obszarze wykluczenia społecznego (aktywnie i cyklicznie rozwijane od 2007 
roku); 
2. rozwój idei wolontariatu; 
3. poszerzana współpraca partnerska w realizacji działań statutowych.

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy swoich członków, głównie inicjowanej i koordynowanej przez zarząd, inni 
członkowie stowarzyszenia osobiście wspierają działania pracą społeczną. Pomocą służą również wolontariusze, w tym również 
wolontariusze europejscy przebywający w Więcborku, w ramach projektu EVS: 50-4-10 współfinansowanego z programu 
Erasmus+, realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Dorośli Dzieciom z Sępólna Krajeńskiego, które jest organizacją 
koordynującą program. Aktualnie gościmy Julię z Ukrainy, Ines z Portugalii oraz Semih z Turcji, w ubiegłym roku byli z nami 
Amalia z Rumunii i Saban z Turcji.

Nagrody:
- 2012: powiatowa nagroda „Krajeński Anioł” (zbiórki publiczne na rzecz dzieci niepełnosprawnych);
- 2013: nagroda Marszałka Kujawsko-Pomorskiego pn. „Rodzynki z pozarządówki” (działania na rzecz seniorów).

Główne  źródła finansowania: 
1. pozyskane dotacje/granty: 
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Program Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 oraz na lata 2014-2020;
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Społeczny Fundusz Notariatu;
- Fundacja Batorego;
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski;
- Fundacja DANONE;
- Burmistrz Więcborka;
- składki członkowskie;
- sponsorzy; 

- lider projektu



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MGOPS jest instytucją odpowiedzialną  za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz kreowanie lokalnej polityki 
społecznej na poziomie gminy. Jest głównym inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym 
różnorodne  środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pracownicy MGOPS w Więcborku przywiązują dużą uwagę do pracy ukierunkowanej na rozwój skutecznego  
i spójnego systemu pomocy i wsparcia na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Poszerzanie współpracy z różnymi podmiotami/instytucjami uskutecznia pomoc ukierunkowaną na zapobieganie pojawiającym 
się zagrożeniom, stąd też tak wiele inicjatyw organizowanych jest przy pomocy i czynnym udziale partnerów lokalnych. Ośrodek 
również włącza się jako partner do współorganizacji wielu przedsięwzięć.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną miasta powołaną do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz 
zadań przypisanych mu innymi ustawami jak choćby ustawą o przeciwdziałaniu przemocy, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii oraz o prawie do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych.

W naszej gminie na ośrodek nałożono również dodatkowe zadania w formie przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych, 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Prowadzimy również Mieszkania Chronione (Więcbork, ul. Kościuszki 3), dwa ośrodki wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku oraz Klub Samopomocy DOMEK w Więcborku, oba funkcjonują w 
Więcborku przy ulicy Pocztowej 16) oraz Świetlicę Środowiskową UŚMIECH dla dzieci (Więcbork, ul. Pocztowa 16). Od 2009 roku 
organizujemy czas wolny 42 seniorom w Klubie Seniora. Popołudniami w siedzibie tut. ośrodka prowadzimy Punkt Interwencji 
Kryzysowej (numer telefonu interwencyjnego 668 172 152).

Ośrodek regularnie dokłada wszelkich starań, aby realizowane zadania pomocy społecznej nabierały coraz to nowego wyrazu, 
były bardziej efektywne i skuteczne. Wszystkie podejmowane działania aktywizujące mają na celu rozwój społeczności lokalnej, 
który umożliwia mieszkańcom osiąganie wyższej jakości życia, stwarzają okazję do rozwoju osobistego, grupowego i społecznego, 
pokazują inny sposób funkcjonowania, pobudzają potencjał i osobistą motywację do działania. 
Za działalność Ośrodek otrzymał prestiżowe nagrody:
1. w 2009 roku wyróżniono nas dwoma nagrodami Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pierwszą otrzymaliśmy  za wybitne  i nowatorskie rozwiązania w zakresie 
pomocy społecznej, a w szczególności za podejmowanie kompleksowych działań i organizowanie sieci lokalnego wsparcia społecznego dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Druga to wyróżnienie za realizację projektu pn. „Klub Integracji Społecznej, jako animator lokalnej przedsiębiorczości społecznej.”.
2. w 2012 roku Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego nagrodził MGOPS Więcbork statuetką „Stalowego Anioła” za zasługi w rozwiązywaniu problemów 
społecznych oraz propagowanie innowacyjnych form pracy w dziedzinie integracji i pomocy społecznej.

Więcej informacji o działalności MGOPS w Więcborku można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka: www.mgopswiecbork.pl.
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Nasi partnerzy w projekcie

KGW Jastrzębiec

Koło w Jastrzębcu zawiązało się już w 1937 roku i w swoim pierwszym składzie miało 28 członkiń. Panie już wówczas 
miały możliwość uczestniczenia w różnych kursach, a także aktywnie działały na niwie artystycznej. Utworzone 
przez nie amatorskie kółko teatralne wystawiło kilka sztuk. Lata wojenne zmusiły członkinie do zawieszenia swojej 
działalności. 

Reaktywacja istniejącego do dzisiaj KGW nastąpiła w roku 1950, zaś największy rozkwit koła przypadł na lata 
siedemdziesiąte, gdzie organizacja liczyła aż 68 członkiń. W tym czasie organizowano mnóstwo pokazów, szkoleń, 
spotkań i wykładów o tematyce zdrowotnej. Podczas żniw zapewniano opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami wsi 
organizując dziecińce. Członkinie miały możliwość poznania walorów krajobrazowych, turystycznych i historycznych 
naszego kraju, biorąc udział w licznie organizowanych wycieczkach do wielu ciekawych miejsc. Podczas szeregu 
szkoleń doskonaliły swoje umiejętności krawieckie, hafciarskie i kulinarne, brały udział w konkursach tematycznie 
związanych z życiem na wsi, a wspólne zabawy taneczne, udział w dożynkach i licznych imprezach oraz uroczystościach 
pozwalały na integrację lokalnej społeczności. 

Podobnie wygląda działalność KGW w chwili obecnej. Aktywnie działającym 25 członkiniom przewodniczy Zofia 
Sieracka. Panie nadal czynnie szkolą się podczas kursów i warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych, spotykają się 
by omówić bieżące sprawy i podyskutować na interesujące je tematy. Koło współpracuje z szkołą w Jastrzębcu, Radą 
Sołecką i OSP, by wspólnie organizować imprezy dla mieszkańców wsi.



KGW Sypniewo

Koło Gospodyń Wiejskich w Sypniewie istnieje już 80 lat. Założone zostało w lipcu 1935 roku przez Panią Anielę Świątkowską. 
Na przełomie 80–ciu lat działalności było 11 przewodniczących. Najdłużej, bo aż 25 lat, naszemu kołu przewodniczyła Pani Irena 
Brząkała. Obecnie funkcję tą pełni Jolanta Szymańska. Dużą zasługę i wkład pracy w naszej organizacji wniosła nasza obecnie 
honorowa członkini Cecylia Śmieszalska, która w 2010 roku została wpisana do KSIĘGI ZASŁUŻONYCH DLA KRAJNY.

Działalność naszego koła była różnorodna i rozwijała się w różnych kierunkach. Zadaniem tej organizacji było podnoszenie 
poziomu gospodarczo – społecznego i kulturalnego wsi oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów kobiet wiejskich jak i 
organizowaniu okolicznościowych imprez kulturalno- rozrywkowych takich jak: 
- spotkania z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Matki;
- kursy i pokazy różnego rodzaju;
- uczestnictwo w konkursach „Więcej owoców, warzyw i kwiatów”, „Nasza Wieś Najpiękniejsza” oraz ESTETYKA ZAGRODY, dzięki 
czemu nasza wieś z roku na rok staje się piękniejsza;
- udział naszych członkiń w dożynkach; 
- wycieczki turystyczno – krajoznawcze;
- udział w spotkaniach z okazji Nocy Świętojańskiej;
- uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach odbywających się w naszej wsi.

Kobiety wiejskie odgrywają ważną rolę w życiu społecznym. Często stają się strażniczkami naszych pięknych, polskich tradycji. 
Obecnie organizacja nasza zrzesza 32 członkinie. Pomimo trudności z jakimi niekiedy trzeba się borykać Koło Gospodyń Wiejskich 
w Sypniewie działało i nadal działa prężnie.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Dworze istnieje od ponad 58 lat. Na początku istnienia Kola, należały do niego 
prawie wszystkie mieszkanki naszej wsi. W okresie dzialalności Koła organizowano różnego rodzaju kursy, konkursy i 
szkolenia. Były zajęcia z gotowania i pieczenia, kroju i szycia, udzielania pierwszej pomocy. Przez wiele lat członkinie 
nasze brały udział w konkursach „Ogródki warzywno-kwiatowe” i „Estetyka zagrody”. W przeszłości głównym 
zadaniem Koła było rozprowadzanie piskląt i pasz dla drobiu. Organizowano zabawy taneczne, z których dochód 
przeznaczano za zakup naczyń i sprzętu do świetlicy wiejskiej oraz na dofinansowanie imprez dla dzieci. Stałym 
punktem, od początku istnienia KGW Nowy Dwór, są spotkania z okazji Dnia Kobiet. W tym dniu pamiętamy również 
o seniorkach.

Przez 38 lat przewodniczącą Koła była Marianna Mitianiec, w chwili obecnej funkcje te pełni Honorata Łuczyńska.
Nasze koło współpracuje z Radą Sołecką, z którą planuje wspólnie wiele lokalnych przedsięwzięć.

Nasza siedziba mieści się w świetlicy wiejskiej. Budynek jest odnowiony wewnątrz i na zewnątrz oraz jest bardzo 
dobrze wyposażony w sprzęt kuchenne i naczynia. Dziki temu możemy wynajmować świetlicę na różne uroczystości.

Obecnie nasze Koło liczy 19 członkiń. Mamy nadzieję, że nadal będziemy się spotykać i wspólnie działać na rzecz 
naszej wsi.

KGW Nowy Dwór
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Początek działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku datuje się na dzień 5 grudnia 1947 roku. Pierwszy 
kierownik biblioteki Pani Zofia Kunek otrzymała od Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim 60 książek i jedną 
szafę na przybory piśmiennicze. Dwa lata później placówka dysponowała już księgozbiorem liczącym prawie tysiąc woluminów. 
W miarę upływu lat zwiększała się liczba czytelników. W ciągu kilku dziesięcioleci zmieniały się lokale zajmowane przez bibliotekę. 
W 1995 roku władze miasta podjęły decyzję o sprzedaży zajmowanych dotychczas przez placówkę pomieszczeń. Uzyskane w 
ten sposób środki przeznaczono na remont i modernizację lokalu po byłym kinie „Promień”. Nową siedzibę uroczyście otwarto 
6 maja 1996 roku. W 2008 roku wyodrębniono Bibliotekę ze struktur organizacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i 
utworzono samodzielną samorządową jednostkę kultury. Na stanowisko dyrektora powołano Marię Kołata - długoletniego 
pracownika biblioteki.

Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Więcborku nie tylko gromadzi i udostępnia zbiory. Aktywnie promujemy lokalną tradycję, 
kulturę oraz sztukę. Popieramy szereg inicjatyw mających na celu aktywizację społeczności lokalnej. Promujemy rodzimych 
poetów, malarzy, rzeźbiarzy - jednym słowem wspomagamy lokalną twórczość kulturalną. Warto w tym miejscu powiedzieć 
jaki charakter ma pomoc przez nas oferowana. Jest to z pewnością przestrzeń niezbędna dla ludzi z inicjatywą, u nas mogą się 
spotykać, by rozwijać swoje pasje. Przykładem są zajęcia koła Zręczne dłonie. Panie w nim zrzeszone spotykają się cyklicznie by 
realizować swoje zainteresowanie haftem wstążeczkowym i nie tylko. Bibliotekarze doceniają wszystkich mieszkańców chcących 
działać na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Dlatego, w ramach podziękowania dla członków koła Zręczne dłonie, co pewien 
czas organizowane są wystawy, na których można zobaczyć dzieła przez nich wykonane.

Do ludzi z inicjatywą należą z pewnością członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotykają się oni cyklicznie, by omawiać 
problemy zawarte w przeczytanych książkach. W tym miejscu należy wspomnieć, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 
Więcborku włącza się w ogólnopolską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Osoby zrzeszone w Dyskusyjnym Klubie Książki są 
nieocenioną pomocą dla naszej instytucji Zapraszamy je na spotkania z najmłodszymi, podczas których czytają wiersze i bajki.

Nasze działania kierujemy także do starszych dzieci. To dla nich, już od kilku lat, wspólnie z biblioteką Szkoły Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku, Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym oraz Nadleśnictwem w Runowie organizujemy 
konkurs pt.: Moja Mała Ojczyzna. Tematyka przedsięwzięcia jest ściśle związana z historią, zabytkami i walorami krajoznawczo-
przyrodniczymi gminy Więcbork. Główny cel konkursu nie zmienia się od lat, ma on motywować młodych do poznawania 
własnego regionu.

W miarę naszych możliwości i środków staramy się realizować projekty. Warto wspomnieć, że w wyniku umowy podpisanej 
03.09.2013 roku pomiędzy Dyrektorem biblioteki panią Marią Kołatą a przedstawicielami Samorządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Toruniu udało się zrealizować działanie pod nazwą Remont części budynku i terenu przylegającego do Biblioteki 
oraz utworzenie letniej czytelni wraz z salonikiem prasowym.

Więcborska biblioteka jako centrum informacji i przestrzeń dla ludzi z inicjatywą działa bardzo prężnie. Realizujemy wiele zadań, 
a co pewien czas zakres świadczonych przez nas usług powiększa się. Biblioteki od lat pełnią rolę centrów informacji i nie jest 
to dla naszych instytucji nic nowego. Obecnie ta działalność jest po prostu nazywana po imieniu i zarazem zmienia się wraz z 
rozwojem techniki i idącymi za nią potrzebami społeczności lokalnej.
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Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku jest przyjaznym miejscem kulturalno – społecznej animacji oraz 
wielostronnej edukacji, zaangażowanym w życie lokalnej społeczności. Poprzez współpracę z różnymi partnerami ze 
środowiska lokalnego i ponadlokalnego, otwartość na wszystkie grupy społeczne, wspieranie inicjatyw oddolnych, 
współpracę z różnymi partnerami, jesteśmy miejscem kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniając 
w ten sposób potencjał kulturalny, społeczny i ekonomiczny Gminy Więcbork. Otwartość na zmieniającą się 
rzeczywistość, wielostronną współpracę z partnerami pozwala na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego 
skutkom. W swoich działaniach jesteśmy otwarci na współpracę z osobami niepełnosprawnymi.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku to przede wszystkim miejsce realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych 
mieszkańców Gminy Więcbork. Jesteśmy inicjatorem i organizatorem różnorodnych wydarzeń i działań kulturalnych, 
turystycznych, promocyjnych i rozrywkowych.

Pracownicy – instruktorzy artystyczni i animatorzy prowadzą zajęcia w pracowniach: - teatralnej, plastycznej, wokalnej, 
instrumentalnej, animacyjnej dla najmłodszych. Jesteśmy organizatorem koncertów, spotkań integracyjnych, imprez 
plenerowych, festynów, półkolonii zimowych i letnich, sztuk teatralnych, widowisk artystycznych, konkursów o 
zasięgu rejonowym. Nasi podopieczni biorą udział w konkursach o zasięgu wojewódzkim. Nasze sukcesy to nagrody 
za indywidualne kreacje aktorskie, nagrody dla wokalistów w konkursach ogólnopolskich. 

Działania pracowników MGOK mają na celu dynamiczny rozwój instytucji. Cele na najbliższe lata zakładają poprawę 
infrastruktury kultury, ciągły wzrost liczby wydarzeń, imprez i działań kulturalnych, poszukiwanie i tworzenie nowych 
form aktywności kulturalnej, a także zwiększanie zasobów kadrowych i sprzętowych. W tym celu podejmujemy 
szereg działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. 
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Miejsko-Gminny Ośrodek KulturyMiejsko-Gminna Biblioteka Publiczna



Wspierają nas...

Międzyszkolny Klub Wolontariuszy AMICUS

Międzyszkolny Klub Wolontariuszy AMICUS powstał w 2001r. z inicjatywy Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza 
Korczaka i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.

Współpraca szkół ma na celu zachęcić uczniów do aktywnego udziału na rzecz pracy i pomocy dla drugiego człowieka. 
Koordynatorami i opiekunami uczniów – wolontariuszy są pracownicy w/w szkół: w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Janusza Korczaka jest to nauczycielka języka angielskiego p. Ewa Zamkowska, natomiast w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i ustawicznego pedagog szkolny p. Barbara Struglińska.

Amicus znaczy przyjaciel.

Wolontariat nawiązuje bezpośrednio do idei patrona Szkoły Janusza Korczaka, który sensem swojego życia uczynił 
pomoc najsłabszym, czyli dzieciom. Opiekunowie zarażają pasją pomagania uczniów, którzy jako wolontariusze 
działają w różnych dziedzinach społecznego życia. Spotykają się z wychowankami Domu Dziecka, pełnią dyżury 
w świetlicy środowiskowej. Są inicjatorami świątecznych zbiórek żywności przeznaczanych dla najbardziej 
potrzebujących rodzin z terenu gminy Więcbork. Członkowie klubu włączają się do ogólnokrajowych akcji, np.: 
„Warto być dobrym”, „Góra grosza”, „Szkoło, pomóż i ty”, organizowanych pod patronatem Fundacji na Rzecz Osób 
Niewidomych i Niepełnosprawnych. Wolontariat zaangażował się w organizację miejscowych festynów, z których 
dochód przeznaczony był dla chorych dzieci. Działalność w Amicusie wpływa pozytywnie na rozwój osobowości, 
zarówno potrzebujących, jak pomagających. Stwarza okazję do poszukiwania autorytetów i budowania świata 
wartości, pomaga rozwijaniu zainteresowań, daje możliwość pożytecznego spędzania wolnego czasu. Doświadczenie 
zdobyte w pracy charytatywnej ma wartość nieocenioną w dorosłym życiu, świadczą o tym losy absolwentów. 
Wolontariat umożliwia uczniom sprawdzenie samego siebie, poznanie ciekawych ludzi i zdobycie nowych doświadczeń 
jak również staje się w atutem w poszukiwaniu stałego zatrudnienia.
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Zespół projektowy

Izabela Szmaglinska, Koordynator Projektu
-absolwentka UKW w Bydgoszczy, na kierunku pedagogika społeczna, organizator pomocy społecznej, 
ukończyła studia podyplomowe z zakresu gospodarki społecznej i aktywizacji osób z niepełnosprawnością, 
współautorka wielu projektów socjalnych w obszarze starości i niepełnosprawności. Wiceprezes 
Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku. Zastępca Dyrektora MGOPS w Więcborku.

Barbara Patyna, Animator Zajęć
-magister pedagogiki społecznej, koordynator Klubu Seniora z ramienia OPS. Współautorka wielu projektów 
socjalnych w obszarze starości i niepełnosprawności. Skarbnik Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie  
w Więcborku. Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku współodpowiedzialny  
za realizację działań środowiskowych na terenie gminy Więcbork.

Trenerzy:

Anna Cybulska, trenerka warsztatu rękodzielniczego
-absolwentka studiów licencjackich o kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i studiów 
magisterskich uzupełniających o kierunku animacja społeczno- kulturowa. Oligofrenopedagog. Ukończyła 
studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oraz kursy doskonalące  
w zakresie arteterapii jako formy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, aktywnego słuchania muzyki 
wg Batti Strauss, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Instruktor ceramiki I stopnia. Prezes Stowarzyszenia 
Aktywnych Społecznie w Więcborku. Kierownik Świetlicy Środowiskowej UŚMIECH w Więcborku.

Maciej Łucyszyn, trener warsztatu rękodzielniczego
-absolwent studiów licencjackich o kierunku resocjalizacja i studiów magisterskich uzupełniających 
o kierunku pedagogika ogólna. Ukończył studia podyplomowe- organizacja pomocy społecznej oraz 
kursy doskonalące w zakresie arteterapii , jako jednej z form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
Instruktor ceramiki I i II stopnia. Oligofrenopedagog. Członek Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie. Starszy 
wychowawca-koordynator w Świetlicy Środowiskowej UŚMIECH w Więcborku i pedagog szkolny w Zespole 
Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Dorota Głyżewska-Fijas, trener warsztatu kulinarnego
-pedagog, wychowawca, nauczyciel biologii, przedmiotów gastronomicznych i hotelarskich w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Absolwentka Akademii Techniczno-Rolniczej  
w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: finanse i marketing w przedsiębiorstwie na AE  
w Poznaniu oraz żywienia człowieka, specjalność dietetyka i planowanie żywienia na AR w Poznaniu. 
Opiekun pracowni gastronomicznej w CKZiU w Więcborku. Prowadzi zajęcia specjalistyczne kelnersko-
gastronomiczne z młodzieżą w ramach projektów „Mój start w życie zawodowe I –IV”. Od kilku lat 
współpracuje z MGOPS w Więcborku, Klubem Seniora i Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie prowadząc 
kursy i warsztaty kulinarne w ramach projektów zewnętrznych.

Joanna Romanowska, Księgowa Projektu
-posiada długoletnie doświadczenie z zakresu księgowości i kadr. Dysponuje kilkuletnim doświadczeniem z zakresu rozliczania finansowanego projektów 
współfinansowanych ze środków UE. Aktualnie obsługuje Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku w zakresie księgowości i kadr.
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