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Wesołego Alleluja! 
Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy  

wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Krajenka  

życzenia  zdrowia, pogody ducha, radości  

i miłości na co dzień, smacznego jajka i mokrego  

dyngusa. Niech radość Wielkanocy napełni  

Wasze serca nadzieją na lepszą przyszłość.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence 

Piotr Jończyk 
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 

Stefan Kitela 

 

Pełnych spokoju i radości 

Świąt Wielkanocnych,  

dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie 

oraz optymizmu, energii  i nadziei na lepsze jutro 

Życzą: 

Dyrektor oraz Pracownicy KOK 
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Wiosenne przebudzenie  
Wiosna już zapukała do naszych drzwi. A jeśli wiosna, to i wszystko budzi się 
do życia, nie tylko natura. Wszystko wokół nas się zmienia. Zmienia się także 
oblicze naszej gminy i miasta. Poza tym każdy z nas zapewne zadaje sobie 
dziś pytania, co też przyniesie nam przyszłość? Na kilka z nich powinien  
odpowiedzieć samorząd lokalny, który ma za zadanie nie tylko zauważać ocze-
kiwania mieszkańców, ale przede wszystkim  planować i działać na rzecz  
lepszej przyszłości mieszkańców gminy i miasta.  
Ktoś powie, że może są to zbyt górnolotne słowa, ale są one uzasadnione, bo 
podstawowym priorytetem dla władzy samorządowej jest planowanie  
i skuteczne działanie. W tym roku nie brakuje kolejnych wyzwań, ale zanim  
powiem, na co mieszkańcy gminy mogą liczyć, na jakie inwestycje, nie mogę 
nie wspomnieć o tym, co udało się nam zrobić dotychczas, tym bardziej, że obecna władza samorządowa 
w naszej gminie funkcjonuje zaledwie od 15 miesięcy. Warto o tym także pamiętać.  
Przypomnę więc, że w tym czasie kontynuowaliśmy dwa największe w historii zadania. Myślę tutaj  
o budowie kanalizacji sanitarnej w gminie oraz budowie sieci wodociągowej w Krajence, gdzie występuje 
konieczność zmiany technologii wykonywania robót, wskutek licznych kolizji z istniejącym uzbrojeniem  
i brakiem ujęcia w projekcie budowlanym wszystkich,  elementów. Choć obie inwestycje napotykają na 
niespodziewane przeszkody, zadania będą realizowane zgodnie z planem (szczegóły o tym znajdą  
Państwo na łamach naszego biuletynu). Trwa także rozpoczęta w ubiegłym roku renowacja Pałacu  
Sułkowskich. Przebudowywany jest także jaz na Głomi, w Skórce. Tam też trwają prace przy przebudowie 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 188. Wszyscy teraz czekamy na remont tej drogi w Krajence, czyli na  
przebudowę ulic Sienkiewicza i Domańskiego. Na ul. Złotowskiej zbudowano zatoczkę autobusową. 
Wspomniane ostatnie zadania są inwestycjami zewnętrznymi, ale nie ulega wątpliwości, ze są one  
realizowane dzięki bardzo dobrej współpracy gminy z wojewódzką władzą samorządową. Do tego trzeba 
dodać jeszcze przebudowane rogatki, przy przejeździe kolejowym, na ulicy Bydgoskiej oraz nowe chodniki 
na tej samej ulicy oraz regulację i czyszczenie koryta Głomi w Krajence. 
Podobnie jest w przypadku naszej współpracy z powiatem. Niedawne jeszcze konflikty przeszły do historii. 
To także nasz sukces, choć pozamaterialny. Efektem naszego porozumienia była m.in. przebudowa ulicy 
Polańskiego i nowe chodniki na ulicy 30-go Stycznia w Krajence. Jesteśmy też dobrej myśli,   
w sprawie przebudowy drogi powiatowej od Paruszki do Podróżnej.  
W ubiegłym roku zakończyła się rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście. Kilka kontroli 
w tej kwestii potwierdziły jedynie fakt dobrze wykonanej inwestycji i nie stwierdzono żadnych uchybień.  
A jeśli wspominam już o gospodarce odpadami, to w najbliższym czasie czeka nas prawdziwa „rewolucja” 
w tej kwestii. Oczywiście przyjdzie czas, by napisać o tym więcej i bardziej szczegółowo, ale póki co,  
w lutym radni jednogłośne przyjęli uchwałę Rady Miejskiej w Krajence w sprawie woli przystąpienia Gminy 
i Miasta Krajenka do tworzonego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami  
Komunalnymi” w Pile. 
Ponadto w ubiegłym roku zakończyliśmy zadanie pt.: „Odnowa zagospodarowania centrum wsi Głubczyn”, 
z czego zapewne cieszą się mieszkańcy miejscowości. Zostało wyremontowane niemal wszystkie  
placówki oświatowe w gminie, a Krajeński Ośrodek Kultury zmienia swoje oblicze. Zakończyła się też  
budowa zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie miejskim. Przy ul. Bydgoskiej powstała „Radosna 
Szkoła”, czyli funkcjonalny plac zabaw dla dzieci, a w tym roku, w jego pobliżu zaczniemy budować  
obiecany wcześniej parking. Jesteśmy również po przetargach i już niebawem rozpoczną się kolejne  
drogowe inwestycje w mieście. Przebudowane będą ulice Słowackiego i Łódzka. Pod koniec lutego, br. 
Urząd Gminy i Miasta w Krajence uzyskał pozwolenie na budowę placów sportowo-rekreacyjnych,  
w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Dzięki temu, w tym roku zostaną zrealizowane trzy  
inwestycje w Podróżnej, Paruszce oraz Śmiardowie Kraj. gdzie powstaną miejsce rekreacji i wypoczynku. 
Z innych zadań trzeba wspomnieć o inicjatywie ks. proboszcza i kontynuacji remontu kościoła św. Anny. 
W ub.r. wspieraliśmy działania inwestycyjne jednostek OSP w gminie.  
Zdaję sobie sprawę, że łamy biuletynu ograniczają możliwość pisania bez końca, w prawdą jest, ze nie 
wyczerpałem wszystkich tematów, dotyczących przede wszystkim przyszłości gminy. Obiecuje jednak, że 
w następnych numerach naszej gazety podzielę się z mieszkańcami wszystkimi aspektami, dotyczącymi 
naszej codzienności. A przy okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę mieszkańcom Gminy  
i Miasta Krajenki dużo zdrowia, szczęścia, nadziei i samej radości. Niech te święta przebiegną w rodzinnej 
atmosferze miłości i wzajemnego zrozumienia. Wesołych Świąt!     Stefan Kitela 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 
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XVI sesja Rady Miejskiej w Krajence 

Z 
anim rozpoczęła się XVI sesja Rady Miejskiej  
w Krajence, radni wzięli udział w oficjalnym  
otwarciu przebudowanej ulicy Polańskiego,  
zapoznali się ze stanem remontu Pałacu  

Sułkowskich oraz zaawansowaniem prac usuwania awarii na 
ulicy Szkolnej. Po zakończeniu wizji lokalnej udali się do  
Krajeńskiego Ośrodka Kultury, gdzie wraz ze sołtysami  
i wieloma gośćmi, w tym m.in. przewodniczącą Rady  
Powiatu Złotowskiego Jadwigą Harbuzińska-Turek,  
wicestarostą złotowskim Tomaszem Fidlerem i radnym  
sejmiku wojewódzkiego Henrykiem Szopińskim,  
proboszczem parafii w Krajence ks. Grzegorzem  
Fabiszakiem oraz proboszczem parafii Głubczyn  
ks. Mirosławem Krupińskim przełamali się tradycyjnym,  
symbolicznym opłatkiem. Życzenia radnym, władzom samorzą-
dowym i mieszkańcom gminy i miasta złożył  
ks. Grzegorz Fabiszak. Chwilę potem, przewodniczący Rady 

Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk otworzył grudniowe obrady,  
w czasie których radni zapoznali się z informacją komisji rewizyjnej 
w sprawie przestrzegania procedur przyznawania nagród dla  
nauczycieli i pracowników samorządowych, zatrudnionych  
w gminnych jednostkach oświatowych, wszczętej na wniosek Rady 
Miejskiej. Kontrola jest w toku (stan na dzień 15 grudnia br.),  
a sprawozdanie zostanie złożone po jej zakończeniu. 
Po przyjęciu informacji z działalności burmistrza gminy i miasta  
Krajenka w okresie międzysesyjnym i odpowiedziach na wnioski  
i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady 
Miejskiej krajeńscy rajcowie podjęli uchwały w sprawach: likwidacji 
zakładu budżetowego pod nazwą Komunalny Zakład Użyteczności 
Publicznej w Krajence, celem przekształcenia w jednostkę  
budżetową pod nazwą Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej 
w Krajence; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
i Gminy Krajenka na lata 2012-2025; uchwalenia budżetu Gminy  
i Miasta Krajenka na 2012 rok; Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012; Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012; zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok; udzielenia pomocy 
finansowej samorządowi powiatu złotowskiego na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań  
i zabiegów wideoendoskopowych (30 tys. zł) oraz udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu złotowskiego 
z przeznaczeniem na realizacje zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu  
złotowskiego” (10 tys. zł). Sesję Rady Miejskiej zakończyły wolne głosy, informacje, zapytania i wnioski radnych. 

(red.) 

I n fo rmac ja  radnego w o jew ódzkiego  
Henryka Szopińskiego 

Świąteczne życzenia radnych i gości  

W 
 nocy z 31 grudnia 2011 roku na 1 stycznia 
2012 roku na Rynku w Krajence mieszkańcy 
gminy i miasta Krajenka, a także ich goście 
świętowali koniec starego roku i początek 

nowego. Na imprezie zebrało się wiele osób, które  
chciały wspólnie świętować ten szczególny dzień.   
Sylwestrową zabawę umilał zespół Voice, przy którym 
mieszkańcy Krajenki i okolic świetnie się bawili. Gdy  
wybiła północ odbył się pokaz sztucznych ogni, który  
został sfinansowany ze środków Lokalnej Grupy  
Działania Krajna nad Notecią.  Życzenia noworoczne 
mieszkańcom gminy i miasta złożyli burmistrz Krajenki 
Stefan Kitela i przewodniczący Rady Miejskiej Piotr  
Jończyk.  

Na pdst.: KOK 

Sylwester na Rynku 

http://pl.wikipedia.org/wiki/31_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
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J 
edną z tradycji Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Krajence jest organizacja świątecznego  
wernisażu. 13 grudnia 2011 r. uczestnicy WTZ  
zaprezentowali na trzecim już wernisażu swoje 

prawdziwe arcydzieła wielu gościom, odwiedzającym 
placówkę. Na wernisaż przybyli m.in. rodzice i rodziny 
uczestników WTZ, radni Rady Miejskiej, władze  
samorządowe gminy i miasta oraz mieszkańcy.  
Rękodzielnicze cuda cieszyły się nie tylko ogromnym 
zainteresowaniem, ale również dużym popytem. Na  
wernisażu można bowiem było zrobić przedświąteczne 

zakupy i nie ulega wątpliwości, że udały się znakomicie. 
Tym bardziej, że ceny były niezwykle przystępne i na 
każdą kieszeń. Po kilkudniowej wystawie w siedzibie 
WTZ, prace trafiły później do Poznania, na Wielkopolskie 
Forum WTZ, gdzie na Targach Poznańskich WTZ  
Krajenka prezentowała swoje dzieła na swoim stoisku 
wystawienniczym.         (red.) 

Świąteczny wernisaż w WTZ 

D 
ługo i niecierpliwie oczekiwała dziatwa Szkoły 
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórce 
gościa z siwą brodą i w czerwonym płaszczu. 
W przededniu przystrojono wszystkie choinki  

w klasach i zadbano o zimowo – świąteczny wystrój sal, 
żeby spotkanie z Mikołajem było niezwykle miłe  
i uroczyste. Ten nie zawiódł i pojawił się, jak co roku. 
Przyniósł wszystkim uczniom prezenty, a zwieńczeniem 
tego dnia był mikołajkowy konkurs skoku wzwyż dla  
dzieci z klas I – III. 

Na pdst.: S. Machnowska; foto: K. Kwiatkowski 

Mikołaj kocha wszystkie dzieci 

Mikołajkowe mistrzostwa 

M 
ikołajki były pretekstem do zorganizowania  
w Szkole Podstawowej w Skórce Halowych 
Mistrzostw Szkoły w Skoku Wzwyż klas I – III. 
Zawody zostały zorganizowane przez SP 

Skórka przy wsparciu finansowym Rady Rodziców  
i UKS ,,Olimp”, organizacji działających przy szkole.  
W zawodach wystartowało 18 uczniów, a najlepszych 
sportowców udekorowała dyrektor szkoły Danuta Balcer.  
Wśród zawodników klas III rocznik - 2002 - zwyciężali: 
Dziewczęta: Wenglewska Ola; chłopcy: Lamtschek Eryk. 
Klasy II – rocznik - 2003; dziewczęta; Borysławska  
Wiktoria; chłopcy Mikuś Jakub. Klasy I – rocznik - 2004; 
dziewczęta: Luniak Laura; chłopcy; Eichstaedt Dariusz. 

Na pdst.: Andrzej Wawruszak 
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Bawmy się razem 

S 
obota, 10 grudnia br. była szczególnym dniem.  
W hali sportowej przy Zespole Szkół  
Spożywczych im. S. Staszica w Krajence odbyły 
się IX Spotkania Rekreacyjno- Sportowe Osób  

Niepełnosprawnych „Bawmy się Razem”. 
Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe  
w Złotowie wspólnie z Fundacją CIS- Chcemy Integracji 
Społeczeństwa ze Złotowa. Uroczystość otworzył starosta 
złotowski- Ryszard Goławski zapalając płomyk integracji 
wspólnie z uczestnikiem zawodów- Danielem Mistrzakiem  
z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu. Na imprezie 
gościło liczne grono przyjaciół, w tym władze samorządowe. 
Warto zaznaczyć, że z roku na rok wzrasta liczba  
zainteresowanych turniejem „Bawmy się Razem”. Od czasu 
pierwszej edycji liczba uczestników wzrosła  
wielokrotnie.  
W tegorocznych zawodach uczestniczyło ponad 220 osób. W całe przedsięwzięcie zaangażowali się opiekunowie, 
instruktorzy oraz wolontariusze- uczniowie, łącznie 91 osób. Rozgrywano dziesięć konkurencji sportowych, które 
były bardzo zróżnicowane. Zawodnicy w jedenastu grupach brali udział m.in. w rzutach do kosza czy strzelaniu piłką 
na bramkę. Inne przygotowane, ciekawe konkurencje dla uczestników to: zgadula, śliski stolik, Euro 2012,  
dmuchawiec, lotki, skarb, latający worek, ruchomy cel, rzutki, sokole oko oraz ruchomy cel. W zawodach  

najważniejsza była wspólna zabawa i możliwość spotkania 
się. Nie liczył się wynik czy uzyskane miejsce. Ćwiczenia 
miały charakter zarówno zabawy jak i rehabilitacji. Dla 
uczestników najważniejsza była możliwość wzięcia udziału 
w zawodach. Na zakończenie turnieju wszyscy zawodnicy 
otrzymali okolicznościowe paczki świąteczne ze  
słodyczami. Zawody sportowe przebiegały w bardzo miłej  
i sympatycznej atmosferze. Uczestnicy zawodów  
stwierdzali, że z niecierpliwością oczekują kolejnego  
turnieju. Na ich twarzach gościł uśmiech i zadowolenie ze 
wspólnego spotkania. Starostwo Powiatowe w Złotowie 
dziękuje za wsparcie organizacyjne: Fundacji „CIS”  
ze Złotowa, Zespołowi Szkół Spożywczych im. S. Staszica 
w Krajence, Warsztatom Terapii Zajęciowej w Jastrowiu, 
Krajence, Lipce, Okonku i Złotowie oraz Specjalnemu 
Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu w Jastrowiu.    M.D. 

N 
a ten dzień czekało wielu mieszkańców Paruszki  
i Dolnika. W niedzielę, 11 grudnia 2011r.,  
w odremontowanej sali wiejskiej w Paruszce  
odbyło się spotkanie wigilijne dla starszych  

i samotnych osób obu wsi. Kilkadziesiąt osób, w tym także 
gości - proboszcz krajeńskiej parafii ks. Grzegorz Fabiszak, 
burmistrz Krajenki Stefan Kitela i Piotr Jończyk,  
przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence zasiadło przy 
świątecznym stole, by wspólnie przeżywać nadchodzące 
święta Bożego Narodzenia. Podzielono się tradycyjnym 
opłatkiem. O seniorach nie zapomniał także Gwiazdor, który 
odwiedził Paruszkę, obdarowując wszystkich drobnymi  
podarunkami. Potem doszło do degustacji świątecznych 
smakołyków. Wigilijny wieczór zakończyło wspólne  
kolędowanie. Było to już drugie spotkanie dla osób samot-
nych z Paruszki i Dolnika, a organizatorami byli radna  
Bernadeta Kopeć, sołtys Paruszki Jan Skowiera, sołtys  
Dolnika Elżbieta Romańczyk, rada sołecka Paruszki oraz 
wielu wolontariuszy obu wsi.            (red.) 

Wigilia w Paruszce 
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Ulica Polańskiego jak nowa 

D 
wa tygodnie po odbiorze technicznym,  
15 grudnia 2011 roku  doszło do oficjalnego 
otwarcia „nowej” ulicy Polańskiego w Krajence. 
Na tę inwestycję mieszkańcy Krajenki, czekali 

od dawna. Inwestycja, warta 396.575,30 zł  
(z dofinansowaniem 100 tys. zł ze Starostwa  
Powiatowego w Złotowie) objęła swoimi pracami m.in.: 
roboty ziemne, wykonanie krawężników i ścieków,  
nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z betonowej 
kostki brukowej oraz wykonanie oznakowania drogi  
i roboty wykończeniowe. Wybudowano także sieć  
kanalizacji deszczowej, przejścia kanalizacyjne pod drogą 
i ocieplenie istniejącego wodociągu. Wykonawcą prac 
była firma Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Plak ze 
Złotowa. 
Oficjalnego otwarcia ulicy dokonali m.in. Maria Polańska, 

wdowa po Stanisławie Polańskim, wybitnego pedagoga, nauczyciela i mieszkańca Krajenki, którego imię nosi ulica 
prowadząca do Zespołu Szkół Spożywczych im. S. Staszica w Krajence, burmistrz Krajenki Stefan Kitela,  
przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jonczyk, starosta złotowski Ryszard Goławski, wicestarosta  
Tomasz Fidler i przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska – Turek. Miejską arterię poświęcił 
proboszcz krajeńskiej parafii pw. św. Anny ks. Grzegorz Fabiszak.               (red.) 

 

W 
 dniu 16 grudnia 2011 roku, w „Domu Strażaka” w Krajence odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krajence.  
W zebraniu uczestniczył burmistrz Stefan Kitela oraz jego zastępca dh Leszek Łochowicz zarazem  
wiceprezes ZOM-G ZOSP RP w Krajence. Ponadto w spotkaniu udział wzięli naczelnicy jednostek OSP 

z terenu gminy Krajenka: dh Krzysztof Zagrodnik OSP Augustowo-Głubczyn i dh Henryk Maciejewski OSP  
Podróżna. 
Tematyka zebrania obejmowała m.in. ocenę działalności jednostek OSP z terenu gminy Krajenka, uchwalenie planu 
pracy zarządu na rok 2012, a także ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczych OSP za rok 2011. 
W swoim wystąpieniu Prezes OSP Krajenka dh Andrzej Martin omówił działalność poszczególnych jednostek, oraz 
najważniejszych imprez kulturalnych w mijającym roku: Gminny Dzień Strażaka 2011 w Śmiardowie Krajeńskim, VII 
Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Północnej Wielkopolski w Krajence, który odbył się w dniu 14 maja 2011 roku, 
Koncert Świętojański 24 czerwca 2011 roku oraz udział strażaków i orkiestry w dożynkach gminnych i powiatowych. 
Poinformowano również zebranych, iż składki na rzecz ZO MG ZOSP RP opłaciły na bieżąco wszystkie jednostki 
OSP w gminie.  
W dalszej części zebrania dh Jacek 
Baranowski – Komendant Gminny 
Związku OSP w Krajence przedstawił 
w formie multimedialnej działalność 
operacyjną jednostek OSP z terenu 
gminy, oraz omówił realizacje budżetu 
dla OSP w roku bieżącym. Natomiast 
dh Piotr Gniot, jako radny przedstawił 
nowo uchwalony budżet dla jednostek 
OSP na rok 2012.  Burmistrz Stefan 
Kitela podziękował strażakom za  
pracę i działalność w 2011 roku.   
Priorytetowymi zadaniami uznano  
zadania remontowo-inwestycyjne  
w jednostkach OSP - budowa strażni-
cy w Podróżnej oraz modernizacja 
sanitariatów i montaż bram w OSP 
Krajenka  Na zakończenie podzielono 
się opłatkiem oraz złożono życzenia 
świąteczne i noworoczne.    

Na pdst.: A. Martin 

Przedświąteczny Zarząd OSP 
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W 
 środę, 28 grudnia 2011 roku stolica uczciła 93.rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości  
przebiegały m.in. przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a metropolita warszawski kardynał Kazimierz 
Nycz odmówił modlitwę w intencji wszystkich powstańców. W rocznicowych obchodach uczestniczyli 
także samorządowcy z Wielkopolski, w tym także starosta złotowski Ryszard Goławski i burmistrz  

Krajenki Stefan Kitela, którzy złożyli na Grobie  
Nieznanego Żołnierza wieńce od mieszkańców powiatu 
złotowskiego oraz gminy i miasta Krajenka. 
Wizyta w Warszawie była także okazją do spotkań z Ewą 
Kierzkowską, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, z Tadeuszem Nalewajk -  
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi oraz z nadbrygadierem Markiem  
Kowalskim – zastępcą Komendanta Głównego  
Państwowych Straży Pożarnych. Podczas wizyt zarówno 
starosta złotowski jak i burmistrz Krajenki omawiali wiele 
zagadnień, m.in., w kwestii trudnej kondycji finansowej  
w oświacie, a także konieczności dofinansowywania  
szpitali powiatowych.  
Podczas spotkania z nadbrygadierem Markiem  
Kowalskim, burmistrz Stefan Kitela zwracał uwagę na 

rangę i pozycję w lokalnej społeczności Ochotniczych Straży Pożarnych, które z roku na rok wzbogacają się o nowy, 
nowoczesny sprzęt ratowniczy. Zdaniem burmistrza Krajenki warto też przekazywać większe środki finansowe na 
remonty i modernizacje remiz OSP, tym bardziej, że właśnie wokół OSP skupia się coraz więcej młodzieży,  
wykazując coraz większą aktywność w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W wielu małych miejscowościach  
remizy stały się dziś także ostają życia kulturalno  
- sportowego młodzieży wiejskiej. 
Na zakończenie, burmistrz Stefan Kitela zaprosił do  
Krajenki, na 21 stycznia zastępcę Komendanta  
Głównego PSP, który będąc absolwentem Zespołu Szkół 
Spożywczych w Krajence wielokrotnie wspierał inicjatywy 
lokalnych władz samorządowych, zarówno w kwestiach 
inwestycyjnych, jak i wielu wydarzeń kulturalnych. Przy 
okazji Marek Kowalski otrzymał z rąk burmistrza  
podarunek, pięknie oprawione zdjęcie odnawianego  
właśnie Pałacu Sułkowskich, dawnej siedziby  
krajeńskiego technikum młynarskiego, a dziś Gimnazjum 
im. dr. Władysława Brzezińskiego.      (red.) 
Foto: „Gazeta Chłopska” oraz Starostwo Powiatowe  
w Złotowie 

Warszawska wizyta samorządowców 

Z 
 udziałem prezesa OSP Krajenka dh. Andrzeja Martina, 10 grudnia 2011 roku w Domu Strażaka Krajence 
odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej im. Jana Waldowskiego w Krajence. Na zebraniu obecnych było 13 z 20 członków klubu, które 
otworzył prezes Klubu HDK przy OSP Krajenka dh. Józef Maciejewski. 

Prezes HDK poinformował, że w Zespole Szkół Spożywczych im. S. Staszica powstało koło PCK pod  
przewodnictwem dh. Róży Mieczkowskiej członkini orkiestry dętej OSP Krajenka. Później omówiono m.in., temat  
odpisu z podatku i przekazania 1 proc., na działalność OSP w Krajence.  
Członkowie klubu bardzo krytycznie ocenili sprawę likwidacji Punktu Krwiodawstwa przy złotowskim szpitalu,  
sugerując, że fakt ten wpłynie na znaczne zmniejszenie ilości oddanej krwi przez dawców, ale również spowoduje 
mniejszą liczbę zwłaszcza młodych dawców krwi. Omówiono również cenną inicjatywę strażaków z Tarnówki,  
w kwestii utworzenia Klubu Dawców Szpiku Kostnego. Jak zapewniali, krajeńscy dawcy popierają inicjatywę  
i chętnie będą uczestniczyli w pracach „nowego” klubu. 
Ponadto jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi KHDK. Wybrano też władze Klubu HDK  
i w wyniku jawnych wyborów prezesem KHDK przy OSP Krajenka został dh Józef Maciejewski, sekretarzem został 
dh Paweł Łosoś - prezes OSP Podróżna, a skarbnikiem dh Jerzy Kania – skarbnik OSP w Krajence. Ustalono  
również, że obowiązki komisji rewizyjnej KHDK pełnić będzie komisja rewizyjna OSP Krajenka. Na koniec spotkania 
wyłoniono delegatów na zjazd powiatowy, którymi zostali druhowie Józef Maciejewski i Andrzej Budnik.  

Na pdst.: Andrzej Martin 

Zjazd krwiodawców 
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„PRZYBIEŻELI DO ....” 

J 
ak co roku w czasie przed Bożym Narodzeniem  
uczniowie Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego 
w Krajence przygotowali „Jasełka”. W tym roku 
nad poczynaniami młodych artystów czuwała  

Ludmiła Graduszewska – nauczycielka religii w gimnazjum.  
Uroczysta prezentacja przygotowanych „Jasełek” odbyła się 
22 grudnia 2011 roku w sali Krajeńskiego Ośrodka Kultury,  
a przedstawienie wprowadziło każdego z oglądających  
w świąteczny nastrój. Po zakończeniu spektaklu uczniowie 
udali się na klasowe wigilie, podczas których wymienili się  
podarunkami. 
O upominkach nie zapomniała również Rada Rodziców,  
z racji zbliżających się świąt przygotowała dla każdego 
ucznia i pracownika gimnazjum słodką niespodziankę.  

Na pdst.: Gimnazjum  

W DRODZE DO BETLEJEM… 

P 
olską tradycją w okresie  
bożonarodzeniowym są „Jasełka”, 
czyli przedstawienie wydarzeń zwią-
zanych z narodzeniem Jezusa  

Chrystusa.  Tegoroczne w Głubczynie przygo-
towali uczniowie klas czwartej i piątej pod 
opieką nauczycielki języka polskiego  
Krystyny Zygan.  Zostały one przedstawione 
22 grudnia ubr. w parafialnym kościele  
w Głubczynie. Pozwoliły mieszkańcom,  
przedszkolakom i społeczności szkolnej  
poczuć świąteczny nastrój tuż przed Wigilią. 
Ksiądz proboszcz zaproponował, by „Jasełka” 
odbyły się również 6 stycznia w Święto Trzech 
Króli. Nie ulega wątpliwości, że inicjatywa  
została przyjęta z wielkim zadowoleniem 
mieszkańców Głubczyna, a parafianie byli dumni z możliwości oglądania swoich pociech, które zaprezentowały się  
w tak odpowiedzialnych aktorskich rolach.                 Bogusław 

ON JEST KRÓLEM 

T 
radycyjnie w okresie adwentu  
w Szkole Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Skórce dzieci  
wystawiają świąteczne „Jasełka”.  

Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły  
Danuta Balcer. Złożyła zebranym  
serdeczne i ciepłe życzenia z okazji świąt  
i Nowego Roku.  
Dzieci w swym występie pokazały historię 
narodzin Dzieciątka w przejmujący,  
wzruszający sposób, okraszony  
elementami humorystycznymi. Ze sceny 
widzowie usłyszeli prawdy ponadczasowe, 
aktualne dwa tysiące lat temu  
i współcześnie. Motywem przewodnim 
była tytułowa piosenka spektaklu „Tak! On 
jest królem!” brawurowo wykonana przez 

solistów i chór. Podkreślić należy, że widowisko oparte było nie na znanych kolędach czy pastorałkach, ale na 
skocznych melodiach o współczesnym brzmieniu. 
Odbiór „Jasełek” wypełnionej po brzegi sali był entuzjastyczny. Reżyserem widowiska była Anna Sell,  
a w przygotowaniach udział wziął także Krzysztof Kwiatkowski oraz inni nauczyciele. Przy okazji „Jasełek” w szkole 
zorganizowano kiermasz stroików bożonarodzeniowych, wykonanych przez uczniów i ich rodziców. Dochód  
ze sprzedaży przeznaczono na potrzeby Rady Rodziców. 

Na pdst.: Stanisława Machnowska 
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GIMNAZJALNE TESTY 

P 
rzez trzy dni: 7, 8 i 9 grudnia 2011 roku, 93 uczniów Gimnazjum im dr. Władysława Brzezińskiego zmagało 
się z próbnym egzaminem gimnazjalnym. Dla uczniów gimnazjum tegoroczny próbny egzamin ma bardzo 
duże znaczenie, gdyż w tym roku uczniowie przystępują do nowej formuły egzaminu gimnazjalnego  
zgodnego z nową podstawą programową (mowa oczywiście o tegorocznym roku szkolnym 2011-2012). 

Część humanistyczna podzielona została na test z historii  
i wiedzy o społeczeństwie trwający 60 min oraz test z języka 
polskiego trwający 90 min. 
Dnia 8 grudnia uczniowie przystąpili do części matematyczno 
- przyrodniczej, która została podzielona na test przyrodniczy 
trwający 60 min i po 45 minutowej przerwie uczniowie  
przystąpili do testu matematycznego trwającego 90 min. 
Nowością jest także egzamin z języka obcego ( język angielski  
i język niemiecki) na dwóch poziomach zaawansowania, z tą 
częścią egzaminu gimnazjalnego uczniowie krajeńskiego  
gimnazjum zmagali się w piątek 9 grudnia.  

Na pdst. Gimnazjum 

JASEŁKA I SPOTKANIE WIGILIJNE 

Z 
 okazji Świąt Bożego Narodzenia, dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola w Skórce, zaprezentowa-
ły się w „Jasełkach”. Przedstawienie odbyło się 
21 grudnia na sali gimnastycznej Szkoły  

Podstawowej.  
Zgodnie z tradycją wystąpili: Maryja, Józef, Trzej  
Królowie, pastuszkowie, aniołki, diabełek i owieczki. Mali 
aktorzy recytowali przygotowane wierszyki, śpiewali kolę-
dy i pastorałki. Swoimi występami zachwycili widownię, 
która w skupieniu obejrzała odegrane scenki. Na koniec 
pojawił się Gwiazdor, który rozdał dzieciom cukierki.  
Następnego dnia, 22 grudnia w Publicznym Przedszkolu 
w Skórce odbyło się spotkane wigilijne. Zaproszonym 
gościem był ks. Mirosław Krupiński oraz Rada Rodziców. 
Na początku tego wyjątkowego spotkania nastąpiło  
dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Wszyscy  
w podniosłym nastroju (jak jedna wielka rodzina) zasiedli 
przy wspólnym wigilijnym stole. Nie zabrakło na nim  
pierogów, czerwonego barszczu z uszkami, pysznych 
pierniczków, przygotowanych z udziałem dzieci. Po  
uroczystej wigilii przedszkole odwiedził Gwiazdor, który  
rozdał dzieciom prezenty.      Przedszkole w Skórce 

ŚWIĄTECZNE KLIMATY  
W GŁUBCZYNSKIM PRZEDSZKOLU  

D 
zieci z Publicznego Przedszkola w Głubczynie 
z wielką radością powitały pierwszy śnieg. Nie 
była to jedyna atrakcja, która czekała na nie 
tego dnia, bowiem 21 grudnia w przedszkolu 

odbyło się spotkanie opłatkowe. Oprócz rodziców gościli 
w przedszkolu dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Głubczynie Bogdan Wojtowicz oraz nauczycielka religii 
Małgorzata Marlewska.  
Maluszki, pod okiem Beaty Traczuk, przygotowały  
„Jasełka”, które zaprezentowały zachwyconym gościom. 
Dzieci doczekały się też na specjalnego gościa, na  
którego czekały cały rok. Mikołaj przyniósł wielki worek  
z prezentami, a ponieważ wszystkie dzieci były grzeczne 
to nikt nie wyszedł bez upominku. Milusińscy wrócili do 
domów zmęczeni zabawą i wrażeniami, ale bardzo  
zadowoleni.  

Przedszkole w Głubczynie 
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S 
ześć uchwał przyjęli radni w czasie XVII sesji Rady Miejskiej w Krajence, która odbyła się w czwartek,  
26 stycznia br., w Krajeńskim Ośrodku Kultury. Rajcowie podjęli uchwały w sprawach: planu pracy Rady 
Miejskiej w Krajence na 2012 rok; przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2012 rok; 
zmieniającą uchwałę nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie  

zaciągnięcia kredytu długoterminowego; emisji obligacji  
Gminy i Miasta Krajenka oraz określenia zasad ich  
zbywania, nabywania i wykupu; wyrażenia zgody na  
wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Krajenka  
środków stanowiących fundusz sołecki oraz zmiany  
budżetu gminy i miasta na 2012 rok. 
Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem komisji 
rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie  
przestrzegania procedur przyznawania nagród dla  
nauczycieli i pracowników samorządowych w gminnych 
jednostkach oświatowych. Zapoznali się również  
z przedstawieniem założeń planu zagospodarowania  
przestrzennego dla miasta Krajenka w rejonie ulic  
Bydgoskiej, Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza,  
Poprzecznej, Jagiełły i Złotowskiej. W tej kwestii  
o szczegółach mówiła urbanistka Krystyna  
Sobieszczańska, z firmy „Kryso” w Pile.  

Dokonano też analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta  
Krajenka w kontekście budowy osiedla mieszkaniowego w Skórce. Radni podjęli w tej sprawie negatywne  
stanowisko. Dyskutowano także na temat warunków budowy farm wiatrowych na terenie gminy. Wypracowano w tej 
kwestii stanowisko, aby przygotować projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu  
zagospodarowania przestrzennego w zakresie ewentualnych lokalizacji wiatraków. Sesja zakończyła się  
zapytaniami, wnioskami i wolnymi głosami radnych.              (red.) 

XVII sesja Rady Miejskiej w Krajence 

Krystyna Sobieszczańska w czasie prezentacji 

W 
e wtorek, 17 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu burmistrz gminy i miasta Krajenki Stefan 
Kitela i skarbnik gminy Małgorzata Krasko podpisali trzy umowy z Samorządem Województwa  
Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Emilię Dunal, dyrektora Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Umowy dotyczyły przyznania pomocy przy 

realizacji zadań z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,  
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  
Dzięki temu, w tym roku, w Krajence odbędzie się „Turniej o topór Danaborskiego"- zmagania kulturalno- sportowe 
mieszkańców krajeńskich wsi, której celem jest:  
promowanie lokalnych walorów turystycznych poprzez 
organizację imprez kulturalno - sportowych. Turniej 
jest wieloetapowy, a poszczególne zawody będą się 
odbywać w Skórce, Augustowie, Podróżnej oraz  
w Śmiardowie Krajeńskim. Na tę inicjatywę Krajenka 
otrzymała dofinasowanie w wysokości ponad 23 tys. 
zł.  
Prawie 7 tys. gmina uzyskała na kolejne zadanie,  
które będzie realizowane w Dolniku, pt.: „Rekreacja  
w Dolniku” - wyposażenie obiektu rekreacyjnego,  
której celem jest: poprawa warunków rekreacji 
i podniesienie, jakości życia poprzez wyposażenie 
obiektu rekreacyjnego w mini plac zabaw 
i przygotowanie do bezpiecznego korzystania.  
Natomiast trzecia umowa, którą podpisano w Pozna-
niu dotyczy zadania: "Szlakiem Księżnej Anny”. Celem  
wytyczenia szlaku jest upowszechnianie atrakcyjnych 
turystycznie miejsc w Gminie Krajenka. Na trasie  
powstaną m.in., tematyczne tablice informacyjne, od-
noszących się do miejsc historycznych, zabytków oraz 
wykopalisk archeologicznych. Na tę inicjatywę gmina uzyskała niemal 23 tys. zł. Środki na wszystkie zadania  
pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.         (red.) 

Kolejne unijne pieniądze dla Krajenki 

Burmistrz Stefan Kitela podpisuje umowy 
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S 
tyczniowa sesja Rady Miejskiej w Krajence, która odbyła się w sali konferencyjnej Krajeńskiego Ośrodka 
Kultury rozpoczęła się nietypowo. Przed debatą, radni i zaproszeni goście zostali zaproszeni na  
niecodzienną prezentację, którą przygotowali młodzi sportowcy, karatecy ze Stowarzyszenia „Satori”, pod 
okiem swojego trenera Mariusza Gawlika. Karatecy, w tym także dzieci i młodzież z Krajenki reprezentowali 

Polskę w Mistrzostwach Świata w Belgradzie. Przywieźli z imprezy 
kilkanaście medali, a wśród medalistów znaleźli się również  
sportowcy z Krajenki. Ich udział w mistrzostwach był możliwy dzięki 
wsparciu darczyńców, wśród których była także gmina i miasto  
Krajenka.  
Dlatego też, tuż przed sesją, karatecy w swoim podziękowaniu za 
pomocną dłoń pokazali swoje ogromne umiejętności, prezentując 
swój kunszt w czasie niezwykle ciekawego pokazu. To, co pokazali 
wzbudziło podziw i uznanie widzów, a niektóre pokazy były wręcz 
niewiarygodne. Udowodnili wszystkim, że dzięki ogromnej  
pracy, sumienności w treningach można osiągnąć wielką formę  
fizyczną i duchową, która jest nieodzownym elementem sztuki walki 
Wschodu. Na koniec 

zaprezentowali nietypowe scenki, m.in. pokazali sztukę samoobrony, 
a później zaserwowali gościom prawdziwy dreszczowiec. Po prostu  
rozbijali na sobie kije, dachówki, a nawet chodnikowe betonowe  
płyty… Co ciekawe, żaden z młodych sportowców nie ucierpiał  
i nie naraził się na choćby najmniejszą kontuzję.  
Po pokazie, burmistrz Krajenki Stefan Kitela i przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk, w imieniu lokalnej  
społeczności pogratulowali krajeńskim karatekom i ich trenerowi  
znakomitego występu w Mistrzostwach Świata, honorując ich  
specjalnymi dyplomami.             (red.)  

Niecodzienny pokaz karateków 

W 
 piątek, 27 stycznia br. o godz. 13, w sali konferencyjnej Krajeńskiego Ośrodka Kultury rozpoczęła się 
odprawa podsumowująca pracę krajeńskiej policji w 2011 roku. W corocznej naradzie oprócz  
wszystkich policjantów z Komisariatu Policji w Krajence, którzy działają i pracują na terenie gminy  
i miasta Krajenka oraz gminy Tarnówka udział wzięli m.in. Komendant Powiatowy Policji w Złotowie 

młodszy inspektor Grzegorz Gibaszek, burmistrz Krajenki Stefan Kitela, przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence 
Piotr Jończyk, zastępca burmistrza Krajenki Leszek Łochowicz oraz Ireneusz Baran, wójt gminy Tarnówka. 

Podczas prezentacji multimedialnej, którą przedstawił 
komendant Komisariatu Policji w Krajence aspirant szt. 
Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski można było zapoznać 
się osiągnięciami i wynikami pracy krajeńskich  
policjantów. Dla przykładu w 2011 roku w Komisariacie 
Policji w Krajence wszczęto 204 postępowania  
przygotowawcze, w których stwierdzono łącznie 247 
czynów. W analogicznym okresie 2010 roku wszczęto 
180 postępowań przygotowawczych i stwierdzono 232 
czyny przestępcze, co stanowi wzrost o 24  
postępowania i wzrost o 15 przestępstw stwierdzonych.  
W toku prowadzonych postępowań przygotowawczych 
ustalono 181 podejrzanych (o 9 więcej niż w roku  
ubiegłym), w tym 22 osób nieletnich (12,1 % udział) 
przy 23 nieletnich sprawcach w 2010 roku. Nieletni  
popełnili w sumie 46 czynów karalnych (przy 54 w roku 

ubiegłym), co daje udział 18,6 % do ogółu wszystkich stwierdzonych przestępstw. Zmniejszyło się zagrożenie  
przestępstwami kryminalnymi. Liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych spadła z 136 w 2010 roku do 130  
w roku 2011 – tj. o 4,4 %. W ubiegłym roku KP w Krajence osiągnął wykrywalność ogólną na poziomie 91,9 %,  
a w kategorii przestępstw kryminalnych wykrywalność ogólna wyniosła 84,6 %. Tych kilka danych potwierdza, że 
praca krajeńskich policjantów jest bardzo dobrze oceniana przez przełożonych, o czym mówił także Komendant  
Powiatowy policji. Zarówno policjanci, jak i włodarze obu gmin ocenili także wysoko prowadzoną współpracę.  
Spotkanie zakończyło się wzajemnymi życzeniami.             (red.) 

Coroczna odprawa policjantów 
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J 
uż po raz siódmy uczniowie Gimnazjum im. dr. 
Wł. Brzezińskiego w Krajence kwestowali  
wspólnie z Jurkiem Owsiakiem w Wielkiej  
Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Od wczesnych 

godzin porannych, 8 stycznia br. na ulice miasta i gminy 
Krajenka wyszło 37 wolontariuszy. W tym roku również 
udało się wolontariuszom pobić rekord zbiórki z zeszłego 
finału, a sztab zebrał 7771,83, czyli więcej o około 200 zł 
w porównaniu z ubiegłorocznym rekordem.  
- Jak co roku podziękowania kierujemy do pracownic 
Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie oddział  
w Krajence pani Ewy Somerfeld i pani Karoliny Górskiej, 
które fachowo przeliczyły zebrane pieniądze –  
podziękowała wicedyrektor gimnazjum Elżbieta Żujew.  
- Dziękujemy przede wszystkim mieszkańcom miasta  
i gminy Krajenka za hojność i liczymy na Państwa w 
przyszłym roku. 
W sztabie na wolontariuszy czekała bardzo miła  
niespodzianka – w nagrodę za ciężką pracę otrzymali 
bilety na koncert Szymona Wydry w poznańskiej Arenie.  

Gimnazjum w Krajence 

Zagrali z poświęceniem 

Z 
nakomita zabawa, śpiew i tańce… Jak zwykle 
krajeńscy seniorzy potrafią bawić się jak mało 
kto. Udowodnili to we wtorek, 24 stycznia  
spotykając się w Krajeńskim Ośrodku Kultury w 

czasie Balu Seniora. 
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również  
burmistrza Krajenki Stefana Kiteli i przewodniczącego 
Rady Miejskiej Piotra Jończyka. Seniorzy nie zapomnieli 
też o swojej byłej przewodniczącej Longinie  
Baranowskiej, która także zaszczyciła swoich przyjaciół 
obecnością na karnawałowej imprezie. Podczas balu,  
w poczet krajeńskiego koła Polskiego Związku  
Emerytów, Rencistów i Inwalidów przyjęto dwóch nowych 

członków: Izabelę Novak i Halinę Stróżynę, a swój  
jubileusz obchodzili Regina Grygiel i Jan Trawczyński, 
którzy od 18 lat należą do seniorskiego związku. 

Potem niemal do białego świtu trwał bal, w czasie  
którego królowali seniorzy, przebrani w „bajkowe”  
wręcz kreacje, a do tańca przygrywał seniorom Wiktor 
Jakuszewski z KOK-u.        (red.) 

Bal nad bale… 

P 
rzy okazji wywiadówki, która odbyła się 1 lutego 
w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej  
w Skórce około siedemdziesięciorga rodziców 
wysłuchało informacji pracownika CDN w Pile - 

Moniki Bekker-Goski, na temat „Postawa rodzica wobec 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Wykład 
traktował przede wszystkim o kształtowaniu w dzieciach 
postawy tolerancji wobec osób potrzebujących wsparcia 
nas wszystkich, ale także o wyzbywaniu się stereotypów 
w ocenie innych ludzi.         Na pdst.: SP Skórka 

Po wywiadówce - szkolenie 
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Bądź motylem, a nie jabłkiem 

D 
wie godziny lekcyjne trwało spotkanie posła Adama Szejnfelda z młodzieżą, uczniami klas trzecich  
Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego w Krajence, które odbyło się 2 lutego br. w Krajeńskim Ośrodku  
Kultury. W spotkaniu udział wzięli także burmistrz Krajenki Stefan Kitela i wicestarosta złotowski Tomasz 
Fidler. Główną tematyką wykładu posła Platformy Obywatelskiej były: „Stan i perspektywa rozwoju Unii 

Europejskiej w obliczu kryzysu finansów strefy euro” oraz 
„Struktura władzy w Polsce”. Poseł przybliżył  
gimnazjalistom, na czym polega obecny „kryzys euro”, 
który niesie z sobą także kryzys polityczny w Unii  
Europejskiej. 
- Musimy znaleźć prawidłowe odpowiedzi na zasadnicze 
pytania: co z Unią Europejską? Czy przetrwa? A jeśli nie, 
to co będzie dalej? – pytał Adam Szejnfeld. – Dziś świat 
się zglobalizował. To co się dzieje dziś w Brazylii, Nigerii, 
Rosji czy w krajach Europy Zachodniej ma ogromne  
znaczenie dla waszego życia. Decyzje, podejmowane  
w Nowym Jorku, Londynie czy w Brukseli oddziaływają 
na codzienność mieszkańców miasta i gminy Krajenki. 
Wiadomo, że UE oprócz kryzysu fiskalnego ma jeszcze 

problem kryzysu politycznego, spośród wszystkich 27 
krajów UE nie ma zgody i dwa kraje nie chcą  
uczestniczyć w naprawie Wspólnoty. Jesteśmy jednak 
dobrej myśli i wszystkie przeciwności zostaną przezwy-
ciężone. 
Poseł wiele mówił o strukturach władzy w Polsce,  
począwszy od samorządów po Sejm i Senat. Wyjaśnił 
także, dlaczego obecnie są tak drogie paliwa. Mówił też o 
przyszłości młodego pokolenia, co było odpowiedzią na 
problematykę, poruszoną przez burmistrza Krajenki.  
- Bądźcie motylami, a nie bądźcie jabłkami – powiedział 
poseł, zaskakując młodzież. – W wielkim skrócie tak  
oceniam charakter ludzi. Jabłko to ten, kto w tym miejscu się urodził, tam chodził do szkoły, dorósł, założył rodzinę, 
tam znalazł pracę, tam żył i tam też zmarł. Motyl z kolei ciągle poszukuje swojego miejsca na ziemi, szukając  
lepszego życia, zadowolenia, satysfakcji z tego co czyni. Motyl wpływa na swój los, a nie odwrotnie. A wy dobrze się 
uczcie, uczcie się języków obcych i znajdźcie swoje miejsce w życiu. 
Po wystąpieniu gościa gimnazjaliści chcieli się też dowiedzieć, dlaczego Polska podpisała umowę ACTA,  
a kilkunastominutowe wyjaśnienia posła zadowoliły pytających. Na koniec Adam Szejnfeld nagrodził trzech  
najbardziej aktywnych uczestników spotkania, wręczając im cenne wydawnictwa książkowe.         (red.) 

Będą inwestycje w Śmiardowie 

Z 
 inicjatywy rady sołeckiej, 2 lutego br. odbyło 
się zebranie wiejskie w Śmiardowie Krajeń-
skim,  
z udziałem burmistrza Krajenki Stefana Kiteli  

i jego zastępcy Leszka Łochowicza. W spotkaniu 
udział wzięło niewiele ponad 20 osób. Przy okazji  
zebrania, do Śmiardowa przyjechali przedstawiciele  
jednej z firm ubezpieczeniowych, przedstawiając  
zasady ubezpieczeń rolnych. Chwilę potem  
rozpoczęła się zasadnicza część zebrania  
i dyskutowano m.in., o stanie dróg gminnych  
i powiatowych (droga od Paruszki do Podróżna), 
ewentualnych budów farm wiatrowych w okolicach 
miejscowości oraz o centrum rekreacyjno-
integracyjnym w Śmiardowie. O tym, że gmina bierze 
udział w unijnym programie Pięknieje Wielkopolska 
Wieś mieszkańcy wsi wiedzieli od dawna, czekając na 
rozstrzygnięcie konkursu. Wszystko wskazuje na to, 
że Śmiardowo wpisze się ten program i dzięki temu 
wieś zmieni swoje oblicze.    cdn. str. 15 
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Obecnie, gmina wystąpiła już z wnioskiem o pozwolenie na budowę i wiosną powinny ruszyć pierwsze prace.  
Inwestycja ma kosztować ok. 60 tys. zł, z czego niemal 40 tys. zł będzie dofinansowaniem z poznańskiego Urzędu 
Marszałkowskiego. W sąsiedztwie szkoły powstanie wiata, gdzie mieszkańcy będą mogli organizować wszelkie  
imprezy integracyjne, z np.: ogniskiem, czy grillem. Postawione będą stoliki i ławeczki i kosze na śmieci. W otoczeniu 
wiaty wybudowany zostanie plac zabaw dla najmłodszych, a także wielofunkcyjne boisko trawiaste. 
Zapowiedziano również, że w Śmiardowie zostanie założone oświetlenie uliczne, tzn. na odcinku pomiędzy szkołą  
a blokami mieszkalnymi powstanie 6 punktów świetlnych. Wiele rozmawiano także o stanie technicznym drogi we 
wsi, na tzw. podkowie. Droga została zniszczona wskutek prac ziemnych, przy kładzeniu kanalizacji. Ta kwestia  
znana jest władzom Krajenki i burmistrz planował remont już na wiosnę. Pojawiły się jednak kłopoty. Rzecz polega 
na tym, że należy wymienić nawierzchnię drogi do głębokości 70 cm. Niestety, wykonawca oferuje naprawę do  
głębokości 30 cm. Taka sytuacja rodzi wątpliwości, gdyż może się później okazać, że ciężki sprzęt, używany przez 
rolników może szybko zniszczyć nową nawierzchnię. Jak mówił burmistrz, droga musi być wyremontowana, ale „na 
innych zasadach”. 
Zebranie było okazją do poruszenia tematu budowy wiatraków na terenie gminy Krajenka. Burmistrz poinformował  
o inicjatywie, która została jednogłośnie przyjęta przez radnych Rady Miejskiej w Krajence, z związaną  
z upoważnieniem go do przygotowania uchwały o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krajenka. Przyszła uchwała ma zabezpieczyć interesy mieszkańców, a także umożliwić lokowanie wiatraków, 
które niewątpliwie mogłyby stać się dodatkowym, poważnym i stabilnym źródłem dochodów zarówno mieszkańców, 
jak i budżetu gminy. 
Na zakończenie burmistrz Krajenki Stefan Kitela zdementował pewne pogłoski, dotyczące likwidowania szkoły  
filialnej w Śmiardowie.                (red.) 

Piąte urodziny WTZ 

P 
iątkowe popołudnie, 10 lutego br. wpisało się na trwałe w historię Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence, 
a historia pisana jest już od 5 lat. Tego dnia w sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej odbyły się 
obchody 5-lecia WTZ, które rozpoczęły się polonezem.. W uroczystości, oprócz uczestników WTZ wzięło 
udział wielu gości, m.in.: burmistrz Krajenki Stefan Kitela, jego zastępca Leszek Łochowicz,  

przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk, radni Bogdan Długosz, Zbigniew Morgulec i Adam  
Klaryński, wicestarosta złotowski Tomasz Fidler, Helena Agatowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinie w Złotowie, ks. Grzegorz Fabiszak – proboszcz parafii św. Anny w Krajence, Arkadiusz Król – prezes  
Fundacji CIS w Złotowie, Karol Adler – dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury, Krzysztof Pająk, kierownik M-GOPS  
w Krajence, Janusz Sendłak – dyrektor PSP  
w Krajence, a także rodzice i opiekunowie  
uczestników WTZ, byli pracownicy WTZ oraz  
zaprzyjaźnione warsztaty ze Złotowa, Jastrowia, Lipki, 
a także przyjaciele i sponsorzy WTZ w Krajence.  
- Już pięć lat minęło, od kiedy pierwszy raz  
przestąpiliście próg naszego warsztatu – powiedziała 
m.in. p.o. kierownika WTZ Beata Mucha, która  
również przedstawiła projekcję multimedialną z historii 
WTZ w Krajence. – Byliście wtedy trochę nieśmiali, 
pełni obaw i niepokojów. Myśleliście: po co tu  
jesteśmy i jaki jest tego sens? Dziś już znacie  
odpowiedzi na te pytania. Wiecie już, jacy jesteście  
i jak wartościowymi jesteście ludźmi. Siedzicie prosto 
z głową podniesioną wysoko do góry, jesteście pewni 
siebie, zdajecie sobie sprawę, że jesteście tacy sami, 
jak my wszyscy. Życzę Wam abyście nie wyzbywali 
się marzeń i wytrwale dążyli do ich spełnienia. 
Do tych życzeń dołączyli się wszyscy uczestnicy  
obchodów. Były też gratulacje i upominki. Podzięko-
wania odebrali też terapeuci i pracownicy WTZ,  
a szczególne podziękowania skierowane zostały od 
uczestników WTZ dla swoich rodziców i opiekunów. 
Kwiaty i specjalne dyplomy odebrało spore grono  
darczyńców krajeńskiego warsztatu. 
Chwilę potem na scenie pojawil i  s ię  
uczestnicy-aktorzy z grupy teatralnej WTZ, w krótkiej 
inscenizacji teatralnej pt. „Specjalna matka”. Po  
poczęstunku rozpoczął się bal karnawałowy, który 
trwał do późnych godzin wieczornych, a do tańca 
przygrywał zespół Twister z Krajenki.           (red.) Spektakl teatralny w wykonaniu uczestników WTZ Krajenka 

Bal nad balem trwał do późnych godzin wieczornych 
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W 
 gminie Krajenka realizowane są ważne inwestycje. Obecnie w samym mieście trwa budowa sieci  
wodociągowej. Inwestycja warta niemal 2 mln zł dofinansowana jest w ramach Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych tj. około 1,2 mln 
zł. Jest drugim etapem projektu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci  

wodociągowej w Krajence”. Wykonawca, Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ze Złotowa 
prowadził w marcu prace na ul. Kościuszki, ul. Domańskiego, ul. Dworcowej, Sienkiewicza, ul. Bydgoskiej i w dalszej 
kolejności następne ulice. Całe zadanie ma być zakończone do końca września tego roku. Założeniem projektu jest 
wymiana starej sieci azbestowo-cementowej, która po wieloletniej eksploatacji ulega coraz częstszym awariom. 
W związku z prowadzonymi pracami (roboty ziemne), zarówno metodą wykopu otwartego jak  
i przewiertu sterowanego mogą zdarzać się awarie, spowodowane kolizjami projektowanej sieci kanalizacyjnej  
z starymi, błędnie zinwentaryzowanymi sieciami. 
- Bardzo przepraszam mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia związane z nieprzewidzialnymi  
przerwami dostaw wody – powiedział burmistrz Stefan Kitela – Zgodnie z umową z wykonawcą, o planowanych 
przerwach w dostawach, będą Państwo informowani  
z odpowiednim wyprzedzeniem i zgodnie z  regulaminem 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla gminy  
Krajenka. 
Jak każda awaria, także i w tym przypadku sprawia  
mieszkańcom utrudnienia w ich codzienności. Tym  
niemniej, jak zapewnia wykonawca, każda awaria  
wodociągowa jest niezwłocznie usuwana we współpracy  
z Komunalnym Zakładem Użyteczności Publicznej  
w Krajence.  
- Ufam, że mieszkańcy zrozumieją skomplikowaną sytuację. 
Stan jest przejściowy, a cała inwestycja przyczyni się do 
poprawy jakości wody w mieście – zapewnił burmistrz  
Krajenki.              (red.) 

Trwa budowa sieci wodociągowej w Krajence 

Nowy wodociąg na odcinku  
ul. Bydgoska - ul. Kościuszki 

N 
iemal rok temu, w Urzędzie Gminy i Miasta została 
podpisana umowa, dotyczącą budowy kanalizacji 
sanitarnej w ramach projektu „ Ochrona wód zlewni 
rzeki Noteć - aglomeracja Krajenka”.  

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko 
Przyrodnicze” Działania 3.4 „Gospodarka wodno - ściekowa” 
Schematu 1 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej”  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007- 2013 (WRPO).  
Inwestycja obejmuje miejscowości: Augustowo, Głubczyn  
– wieś, Letnisko, Rogownica, Skórka, Żeleźnica, Paruszka, 
Dolnik, Śmiardowo Krajeńskie, Podróżna, i częściowo miasto 
Krajenka, w sumie ok. 28 km sieci. Wartość robót budowlanych 

wynosi ok.13,5 mln zł., a termin ich zakończenia przewidziany jest na koniec maja 2013 roku. Zgodnie z aktualnym 
harmonogramem robót prace będą wykonywane w: 2012 r. - Augustowo, Głubczyn, Letnisko, Rogownica, Żeleźnica, 
Paruszka - Dolnik, Śmiardowo Krajeńskie, Podróżna; 2013r. – w Skórce.  
W ramach ogromnego zadania, w 2011 r. dokonano trzech odbiorów częściowych budowy kanalizacji sanitarnej.  
W komisji uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy, gminy Krajenka, Komunalnego Zakładu Użyteczności  
Publicznej w Krajence i inspektor nadzoru inwestorskiego. W wyniku dwóch wcześniejszych odbiorów częściowych 
stwierdzono wykonanie ok. 3,4 km, do końca ub.r. wybudowano łącznie ok. 9 km sieci kanalizacji sanitarnej  
 Krajence, Augustowie, Głubczynie Letnisku, Paruszce - Dolniku, Śmiardowie Krajeńskim i w Podróżnej, co stanowi 
ok. 30 procent długości zaprojektowanej sieci. Część prac została wykonana również w Skórce. Ze względu na  
prowadzone tam prace drogowe podjęto decyzję o zmianie harmonogramu robót i wykonaniu części prac przed  
rozpoczęciem budowy chodników.  Zadanie realizuje konsorcjum firm Wimar Sp. z o.o.  z Koronowa oraz  
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Alfa Sp. z o.o. z Bydgoszczy.           (red.) 

Kolejne kilometry kanalizacji w gminie i mieście 

Budowa kanalizacji w Paruszce 



 

 

  BIULETYN KRAJEŃSKI                                      I N W E S T Y C J E              17  

K 
olejną, tegoroczną inwestycją w gminie  
i mieście Krajenka będzie budowa parkingu, 
przy ulicy Bydgoskiej w Krajence, tuż przy 
obiektach „Orlik 2012” i „Radosna Szkoła”. 

Obecnie samorząd lokalny posiada pozwolenie na  
budowę, a w tej kwestii Urząd Gminy i Miasta  
wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  
o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.    (red.) 

P 
od koniec lutego, br. Urząd Gminy i Miasta  
w Krajence uzyskał pozwolenie na budowę  
placów sportowo-rekreacyjnych, w ramach  
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Dzięki 

temu, w tym roku zostaną zrealizowane trzy inwestycje  
w Podróżnej, Paruszce oraz Śmiardowie Krajeńskim.  
W każdej wspomnianej wsi powstaną niebawem miejsce 
rekreacji i wypoczynku. Wybudowane będą tam wiaty 
drewniane, mini boiska sportowe oraz obiekty małej  
architektury. Na trawiastych boiskach dla piłki siatkowej  
i mini koszykówki znajdą się też stoły do tenisa stołowego. 
Natomiast tuż obok, na terenie piaszczystym przewiduje 
się rozmieszczenie elementów małej architektury, tj. ławeczek drewnianych i koszy do śmieci, a także zorganizuje 
się plac zabaw dla dzieci, gdzie zostaną ustawione zestawy zabawowe, huśtawka i „bujak – rower”. 
Większość prac przy budowie trzech inwestycji zadeklarowali mieszkańcy poszczególnych miejscowości.          (red.) 

„Wielkopolska Odnowa Wsi” w gminie Krajenka 

Będzie parking 

Przyszły parking będzie służył mieszkańcom gminy 
i gościom, odwiedzającym krajeński cmentarz 

W 
 marcu zostały rozstrzygnięte przetargi na 
przebudowę ulice Słowackiego i Łódzkiej  
w Krajence. Do pierwszego zadania  
wyłoniono wykonawcę, którym została firma 

P.U.H. „Redon” Andrzej Trudziński z Nakła n.Notecią. Za 
kwotę brutto 399 835,18 zł firma wykona m.in. nowe 
chodniki, zjazdy, ścieki i pobocza utwardzane  
z betonowej kostki brukowej, asfaltową nawierzchnię 
jezdni, a także regulację istniejących i budowę nowych 
wpustów kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia 
prac ustalono na 31 lipca 2012 roku. Natomiast do 30 
września trwać będzie przebudowa ulicy Łódzkiej.  
Wykonawca, firma „Redom” Banach i Suchy Spółka  
Jawna z Zakrzewa, za kwotę brutto 112 029,63 zł  
wykona m.in.. nową nawierzchnię jezdni, zjazdów oraz 
placu postojowo - manewrowego, z nawierzchni żużlowej 
na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.          (red.) 

Krajeńskie ulice do przebudowy 

Wizja lokalna z wykonawcą na  
ul. Słowackiego w Krajence 

Ulica Łódzka w Krajence 
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Walne Zebranie OSP Krajenka 

O 
chotnicza Straż Pożarna w Krajence gościła 28 
lutego br. uczestników eliminacji Miejsko 
-Gminnego XXXV Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięło 

udział 36 uczniów, reprezentujących wszystkie szkoły, 
funkcjonujące w gminie i mieście Krajenka. Fundatorem 
bardzo cennych nagród była Miejsko-Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 
Turniej rozegrano w dwóch turach. Test pisemny zawierał 
35 pytań z zakresu pożarnictwa i problemów  
alkoholowych. Większość uczestników bardzo dobrze 
poradziła sobie z tą częścią, reprezentując wysoki po-
ziom wiedzy. W drugiej części - ustnej występowali już 
tylko uczniowie gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych.  
Końcowa klasyfikacja eliminacji: 
I grupa - szkoły podstawowe: 
Wendlant Sylwia    PSP Głubczyn 
Goździkowski Jakub  PSP Krajenka 
Skerra Patrycja  PSB Głubczyn 
II grupa - gimnazja  
Stoupiec Jakub  Gimnazjum w Krajence 
Meller Radosław Gimnazjum w Krajence 

Stoupiec Bartłomiej Gimnazjum w Krajence 
III grupa - szkoły ponadgimnazjalne  
Meller Tomasz   OSP Krajenka 
Sendłak Szymon OSP Krajenka 
Baranowski Paweł  ZSS Krajenka 
Uczniowie, zajmujący dwa pierwsze miejsca w grupach 
reprezentować będą gminę Krajenka w eliminacjach  
powiatowych.                    Na pdst.: A. Martin 

Turniej Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięty 

D 
om Strażaka w Krajence gościł 2 marca 2012 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży 
Pożarnej im. Jana Waldowskiego w Krajence. W zebraniu udział wzięli także Piotr Jończyk  
- przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence, burmistrz Krajenki Stefan Kitela, dh Kacprzak Andrzej  
- członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP w Poznaniu i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie, mł. brygadier 
Leszek Wójcik - z-ca Komendanta Powiatowego PSP 
Złotowie, st. brygadier Wójcik Zbigniew – były  
Komendant Powiatowy PSP w Złotowie, Marek  
Kitowski i Andrzej Pietrzak – radni powiatu  
złotowskiego oraz zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół  
i urzędów, a także przedstawiciele jednostek OSP  
z terenu gminy. Walne Zebranie podsumowało rok 
2011 krajeńskiej straży oraz wytyczyło ramowe  
kierunki działania na najbliższy 2012 rok. Spotkanie 
rozpoczęło się tradycyjną chwila ciszy za zmarłych 
strażaków oraz złożeniem wiązanki kwiatów pod  
tablicą patrona jednostki. 
Kolejnym punktem było jubileusz 91 lat urodzin dh. 
Jana Leśnika strażaka krajeńskiej jednostki. Z tej  
okazji jubilat - jako pierwszy w gminie Krajenka -  
został odznaczony medalem „Semper Vigilant” – 
wiecznie czuwający. Na jego część orkiestra zagrała  
tradycyjne 100 lat.  

W czasie zebrania wrócono do zdarzeń, które miały miejsce jesienią ub.r., kiedy w Domu Strażaka wypadły dwa  
okna. Należało wówczas bezzwłocznie wykonać remont, a z pomocą w likwidacji szkód przyszli krajeńscy  
przedsiębiorcy, m.in.: Sebastian Kokowski, Andrzej Blajer, Henryk Sosnowski i Halina Wielga, którym podziękowano 
za wsparcie. Podziękowano także burmistrzowi Krajenki.  
W kolejnym etapie zebrania przedstawiano sprawozdania z działalności i protokóły z kontroli. W dyskusji udział  
wzięli m.in. burmistrz Stefan Kitela, który przedstawił, jakimi środkami samorząd lokalny zamierza wspierać straże  
w 2012 roku i podziękował strażakom za swoje dotychczasowe działania, podkreślił osiągnięcia oraz  
problemy miejscowych OSP. Komendant Powiatowy Leszek Wójcik podziękował za bardzo dobrą działalność  
operacyjną oraz udział w zawodach sportowo-pożarniczych, a także nakreślił kierunki działania dla OSP na  
najbliższy okres. Natomiast Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie dh Andrzej Kacprzak  
omówił działania jednostek w ostatnim pięcioleciu i wytyczył kierunki działania na najbliższy okres.  

Na pdst. A. Martin 

Jubilat z Zarządem OSP i władzami Krajenki 
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Masz problem z alkoholem? Ktoś z twoich 
bliskich ma problem? 

To już nie jest wstyd! Pozostaniesz anoni-
mowy. Uzyskasz wsparcie! 

 
Grupy w Krajeńskim Ośrodku Kultury  

w Krajence: 
AA – Anonimowy Alkoholicy  

– każdy poniedziałek, od godz. 18.00 
AL.-ANON – wsparcie dla osób żyjących  

w rodzinie z problemem alkoholowym  
– w każdą środę, od godz. 18.00 

 
PUNKT KONSULTACYJNY 

Dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
 

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 
Przyjmuje w czwarty poniedziałek każdego 
miesiąca, w Krajeńskim Ośrodku Kultury  

w Krajence,  
ul. Rynek 1, w godz. od 16.00 do 20.00 

C 
hoć w czasie XVIII sesji Rady Miejskiej w Krajence,  
która odbyła się 27 lutego br. radni przyjęli kilka uchwał 
oraz informację w kontekście złożenia wniosku  
o wydanie warunków zabudowy dla 20-hektarowej  

nieruchomości w Skórce, najważniejszą sprawą było ustalenie 
kierunków działań gminy, związanych z gospodarką odpadami na 
terenie gminy i miasta Krajenka.  
- Sprawa jest bardzo pilna i dlatego też poprosiłem, aby zwołano 
sesję Rady Miejskiej także w lutym – mówił burmistrz Stefan  
Kitela. - Rada powinna podjąć decyzję w kwestii, w jakim  
kierunku pójdzie gmina i miasto Krajenka, jeśli chodzi  
o gospodarkę odpadami w przyszłości. W wielkim skrócie chodzi  
o to, czy gmina przyłączy się do działań Związku Gmin „Krajna”  
w Złotowie, który planuje wybudowanie Obiektu  
Zagospodarowania Odpadów, na działkach w Stawnicy, których 
Gmina i Miasto Krajenka jest współwłaścicielem, czy też powinniśmy włączyć się do działań i przystąpić do  
tworzonego Związku Międzygminnego w Pile, który zarządzać będzie składowiskiem odpadów komunalnych  
w Kłodzie.  
Ostatecznie, po półtoragodzinnej dyskusji, gdzie zarówno burmistrz, jak i radni przeanalizowani „za” i „przeciw” obie 
koncepcje, Rada Miejska wyraziła wolę przystąpienia do „pilskiej” inicjatywy. 
- Każda opcja ma swoje zalety i wady, ale wydaje mi się, że rozwiązanie pilskie jest najbardziej optymalne dla gminy, 
a tym samym dla mieszkańców – mówił m.in. radny Piotr Gniot. 
Efektem tego stanowiska było późniejsze jednogłośne przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w Krajence w sprawie woli 
przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do tworzonego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi” w Pile. 
Ponadto, radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (w kwocie 7 tys. zł) samorządowi  
Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania, polegającemu na oczyszczeniu koryta rzeki 
Głomi na terenie gminy i miasta Krajenka oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy. Dzięki temu, gmina m.in. 
przekaże dotację w wysokości 17 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence, celem zakupu i wymiany w 
OSP pięciu bram garażowych.                (red.)  

Krajeńskie odpady trafią na składowisko w Kłodzie 

W 
 sobotę, 18 lutego br., w sali wiejskiej  
w Podróżnej odbyła się zabawa  
karnawałowa zorganizowana przez  
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Wraz  

z mieszkańcami bawili się również burmistrz gminy  
Krajenka Stefan Kitela z małżonką i przewodniczący  
Rady Miejskiej Piotr Jończyk. Goście oraz mieszkańcy 
bawili się wyśmienicie przy muzyce zespołu Wikand , 
tańcząc na parkiecie niemal do białego rana.        (red.) 

Zabawa w Podróżnej 

Zabawa w Podróżnej udała się znakomicie 
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Być kobietą, być kobietą… 

P 
iosenka Edyty Górniak rozpoczęła uroczystość 
Gminnego Dnia Kobiet, która 6 marca br. odbyła 
się w sali OSP Augustowo-Głubczyn. Na  
wtorkowe popołudnie przybyły kobiety,  

zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich z gminy  
Krajenka. Na zaproszenie KGW w Augustowie  
odpowiedzieli także specjalni goście: burmistrz Krajenki 
Stefan Kitela, przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence 
Piotr Jończyk, dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Głubczynie Bogusław Wójtowicz, strażacy: dh senior 
Władysław Michoń, naczelnik OSP dh Krzysztof  
Zagrodnik, dh Andrzej Pietrzak oraz sołtys Augustowa 
Waldemar Gugała. Panowie w rewanżu wręczyli  
wszystkim paniom wiosenne kwiaty, poparte szczerymi 
życzeniami, a sołtys Augustowa dodatkowo zafundował 
paniom okazały tort. Kolorytu uroczystości nadał sympatyczny, humorystyczny i ekspresyjny występ  
artystyczny, w wykonaniu uczniów głubczyńskiej Szkoły Podstawowej, którzy przedstawili scenkę teatralną: „Kobieta 
od czasu Adama i Ewy po współczesność”.  Dzieci nie zapomniały też o kwiatach, tym razem ręcznie wykonanych  
z kolorowych bibułek, które osobiście wręczyły obecnym na sali kobietom z gminy Krajenka. 
Potem na stoły wjechały prawdziwe smakołyki, przygotowane przez gospodynie spotkania. Trudno się, więc dziwić, 
że przy takiej wielkiej uroczystości, ciepłej atmosferze kobiece dysputy trwały niemal do nocy.         (red.) 

Edukacyjna wizja lokalna radnych i sołtysów 

P 
o wcześniejszych wizjach lokalnych w Krajence, 
radni i sołtysi z gminy Krajenka udali się tym  
razem poza teren gminy. W sobotę, 17 marca br. 
wraz z burmistrzem Krajenki Stefanem Kitelą, 

jego zastępcą Leszkiem Łochowiczem, kierownikiem  
referatu gospodarki komunalnej, zamówień publicznych  
i ochrony środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Krajence 
Aleksandrą Sawicką oraz dyrektorem Komunalnego  
Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence Andrzejem 

Szałkiem najpierw wizytowali siedzibę firmy Altvater  
w Pile. Zwiedzili tam m.in. sortownię odpadów  
komunalnych. Przedstawicielki firmy oprowadziły gości po 
zakładzie, udzielając im wszelkich informacji dotyczących 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i możliwości 
firmy w kwestii recyklingu. 
Następnie wszyscy udali się na wysypisko odpadów  
komunalnych w Kłodzie, koło Piły, gdzie mogli zapoznać 
się, w jaki sposób trafiają tam i jak są składowane odpady 
komunalne. Kolejnym etapem „edukacyjnej wycieczki” 
była wizyta w Margoninie, gdzie radni i sołtysi mogli  
zobaczyć największą w naszym regionie farmę wiatrową. 
Zapoznali się tam z funkcjonowaniem elektrowni  
wiatrowych, a także sprawdzili poziom hałasu, jaki emitują 
wiatraki. Okazało się, profesjonalny sprzęt wykazał  
dopuszczalny poziom hałasu. Mało tego okazało się, że 
hałas w otoczeniu fermy jest podobny do poziomu hałasu, 
jaki panuje w Krajence. Mieli także możliwość  
porozmawiania z mieszkańcami, rolnikami, na których 
gruntach postawiono wiatrowe elektrownie. Zapewne  
wyjazd będzie okazją do dyskusji, w czasie najbliższej 
sesji Rady Miejskiej w Krajence, która jest zaplanowana 
na czwartek, 29 marca.           Foto: A. Sawicka        (red.) 

Wizyta w firmie Altvater w Pile... 

… i na składowisku odpadów komunalnych w Kłodzie 

Rozmowa z rolnikami  na fermie wiatrowej w Margoninie 
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D 
nia 9 stycznia 2012 roku uczniowie klas I-III ze 
Szkoły Podstawowej w Głubczynie udali się na 
wycieczkę do Złotowa. Najpierw złożyli wizytę 
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej. Zapoznali się z działalnością centrum  
dowodzenia oraz pracą strażaka zawodowego. Utrwalili 
sobie numery alarmowe i umiejętność złożenia  
prawidłowego zawiadomienia o nieszczęśliwym  
zdarzeniu. Wiele emocji wzbudziły oglądane wozy  
bojowe i sprzęt ratowniczy. Dodatkową atrakcją był 
udział w ćwiczeniach pod opieką strażaka. Każdy uczeń 
przez chwilę poczuł się jak prawdziwy strażak. 
Następnie wszyscy udali się do Miejskiej Biblioteki  
Publicznej im. Cypriana Norwida. Tam zapoznali się z jej 
organizacją i działalnością. Oglądali wystawę zdjęć  
autorstwa Romualda Koperskiego pokazujących życie 
na Syberii. Najbardziej zainteresowały ich zajęcia  
w oddziale dziecięcym gdzie spędzili czas w kąciku dla 
najmłodszych czytelników, zobaczyli różne formy  
książek dla dzieci. Na zakończenie wizyty odbyło się 
głośne czytanie zimowej bajeczki. W prezencie otrzymali 
zakładki i śnieżynki.      SP Głubczyn 

Złotowska wycieczka 

O 
d sześciu lat w Szkole Podstawowej  
w Głubczynie funkcjonuje kuchnia i stołówka 
powstałe na bazie pomieszczeń po byłej 
kotłowni węglowej, działającej w szkole do 

roku 2001. Wszystkie niezbędne prace remontowe  
zakończono 6 lat temu, w 2006 roku, korzystając  
z profesjonalnych firm, jak również z pomocy rodziców, 
pracowników szkoły i nauczycieli. Każdy, kto związany 
jest z tamtejszą szkołą ma swój wkład pracy w wygląd  
i funkcjonalność kuchni i stołówki.  
Corocznie kilkunastu uczniów głubczyńskiej szkoły  
korzysta z gorących posiłków serwowanych codziennie 
przez panie woźne, pracujące w kuchni również, jako 
kucharki.  
- Wzbogacając bazę zaplecza myślimy o możliwości 
korzystania z posiłków dla wszystkich chętnych 
uczniów, również tych nieobjętych finansowaniem  
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krajence – powiedział Bogusław Wójtowicz, dyrektor 
placówki w Głubczynie. 

Na pdst.: PSP w Głubczynie 

Gorący posiłek na dużej przerwie 

N 
a obchody Dnia Babci i Dziadka uczniowie 
szkoły filialnej w Śmiardowie Krajeńskim  
zaprosiły we wtorek 24 stycznia br. do siebie 
swoje babcie i swoich dziadków. 

Dziadkowie stawili się prawie w stu procentach. Wnuki  
z oddziału przedszkolnego i klas I-III z pomocą pań  
nauczycielek, a także rodziców przygotowali wiele  
atrakcji, w tym wystawiono „Jasełka” i montaże słowno 
-muzyczne. Później goście otrzymali od swych pociech 
własnoręcznie wykonane przez nie prezenty. 
Po wspólnym poczęstunku wszyscy bawili się przy  
muzyce. Wiele emocji, zarówno wśród najmłodszych jak 
i najstarszych wywołały konkursy, a wiele radości  

przyniósł konkurs tańca z krzesełkami. Na imprezie nie  
mogło tez zabraknąć słodkich smakołyków. 
O dobre samopoczucie seniorów zadbali wszyscy:  
dzieci, pracownicy szkoły, a także rodzice. 

Na pdst. Szkoły Filialnej w Śmiardowie Kraj. 

Niech zawsze będą z nami 
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D 
zień Babci i Dziadka był dniem szczególnym 
dla całej szkolnej społeczności. 19 stycznia br. 
w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej  
w Skórce odbyło się bowiem niecodzienne 

wydarzenie. Inscenizację dla seniorów przygotowała 
klasa II wraz z wychowawczynią Anną Sell. Spektakl 
składał się z kabaretu wierszowanych życzeń,  
podziękowań i piosenek. Wykonanie scenek i wierszy 
było na wysokim poziomie artystycznym, a mali aktorzy 
wzruszyli swoich gości do łez. 
Potem szesnastu dziadków i dwadzieścia cztery babcie 
już w rodzinnej, ciepłej atmosferze, przy kawie i ciastku, 
wspominali swoje dobre, szkolne czasy. Jedna z pań 
pięknie zarecytowała „Pawła i Gawła” Aleksandra  
Fredry. Wspólnie odśpiewano harcerską piosenkę pt. 
„Gdzie strumyk płynie z wolna”. Żyjcie nam Dziadkowie  
i Babcie sto lat, a najlepiej dłużej.  

Na pdst.: SP Skórka 

Emerytury życzę wam większej… 

W 
 przedszkolu w Skórce czuć zapach  

różnych ciasteczek, które dzieci wraz z 

paniami czasami przygotowują. Dzięki 

temu przedszkolacy zdobywają nowe 

umiejętności. Później smakołyki trafiają na różne stoły,  

z okazji poczęstunku dla swych gości.   (red.) 

Smaczne pierniczki 

W 
 piątek, 20 stycznia. w Domku Myśliwskim, 
w Skórce odbył się Dzień Babci i Dziadka. 
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Skórce 
uroczyście przywitały gości tradycyjnym 

„Sto lat”. Tego dnia nie zabrakło tańców, wierszy, piose-
nek okolicznościowych oraz słodkiego poczęstunku. 
Każde dziecko obdarowało swych gości upominkami. 
Miłą niespodzianką było przedstawienie „Czerwonego 
Kapturka”. W teatrzyku zagrały następujące m.in.:  
Małgorzata Włodarczyk w roli Czerwonego Kapturka, 
Barbara Ślipko - Narratora i Królewicza, Beata  
Markiewicz - Królewny i Babci, Sabina Waliszewska - 

Królewicza i Żaby, Paulina Chomiuk - Czarownicy, 
Agnieszka Eichstaedt – Wilka i Katarzyna Świątkowska 
w roli Smoka. Spektakl został przyjęty przez gości wręcz 
entuzjastycznie, a najcenniejszym podziękowaniem za 
występy dzieci i rodziców były gromkie brawa. 

Na pdst. Przedszkole w Skórce 

Kochana Babciu, drogi Dziadku… 

U 
czniowie klas I-III Szkoły Podstawowej  
w Głubczynie wraz z wychowawczyniami  
przygotowali uroczystość dla babć i dziadków. 
Wnuki w swoich wierszykach i piosenkach  

wyraziły miłość i wdzięczność należną każdej babci  
i dziadkowi. Po programie artystycznym goście miło  
spędzili czas przy wspólnej zabawie, konkursach  
i tańcach. Biesiadowanie odbywało się przy słodkim  
poczęstunku, przygotowanym przez rodziców dzieci. 
Uroczystość zorganizowały nauczycielki nauczania  
zintegrowanego Regina Sławska, Teresa Łomińska  
i Alicja Pietrzak.        Na pdst.: PSP w Głubczynie 

Biesiadowanie w Głubczynie 
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P 
oniedziałek 23 stycznia był wyjątkowym dniem 
dla dzieci z Publicznego Przedszkola  
w Głubczynie, gościły bowiem wyjątkowe osoby 
- babcie i dziadków. Dzieci, pod kierunkiem 

przedszkolanki Beaty Traczuk, przygotowały program 
artystyczny. Zaprezentowały przygotowane już wcześniej 
jasełka oraz specjalny występ dla swoich dziadków.  
Maluszki śpiewały piosenki i recytowały wiersze, a babcie 
ocierały łzy wzruszenia. Następnie wszyscy zaproszeni 
dostali upominki, bardzo szczególne, bo własnoręcznie 
wykonane przez dzieci. Specjalni goście wraz ze swoimi 
wnukami spędzili miło czas podczas wspólnej zabawy  
i tańców. Następnie rozmawiali przy kawce, soczkach  
i pysznym cieście upieczonym przez mamy.  

Na pdst.: Przedszkole w Głubczynie 

Łzy wzruszenia 

W 
esoło i kolorowo było 26 stycznia  
w przedszkolu w Głubczynie. Przedszkolaki 
po południu bawiły się na balu  
karnawałowym. Wszystkie dzieci były  

pięknie przebrane. Wśród smoków, lwów, tygrysów,  
policjantów, kowbojów i kilku dzielnych filmowych  
bohaterów z gracją chodziły wróżki i królewny. Kilkoro 
rodziców pozazdrościło swoim pociechom i również  
postanowiło, na te kilka godzin zmienić się w kogoś  

innego. Po zaprezentowaniu przebrań wszyscy pięknie 
się bawili, a do tańca przygrywał im Adam Binkowski.  
Nie zabrakło również różnych zabaw i konkursów.  
Podczas jednego z nich jedzono wspólnie jabłko  
zawieszone na sznurku, podczas innego podawano sobie 
piłkę. Najwięcej radości było podczas zabawy z balonami. 
Beata Traczuk, przedszkolanka i dyrektor przedszkola, jak 
zwykle zadbała o to, by atrakcji było dużo i by dzieci długo 
je wspominały.  Natomiast mamy przedszkolaków po raz 

kolejny udowodniły, że podczas przerwy w zabawie najlepsze jest pyszne ciasto. Każde dziecko w nagrodę za pięk-
ne przebranie i udział w balu zostało nagrodzone paczką słodyczy. Wracały do domu zmęczone, ale zadowolone i 
uśmiechnięte.                     Na pdst. Przedszkole w Głubczynie 

Przedszkolny bal w Głubczynie 

Dziadkowie w Przedszkolu w Dolniku 

D 
zieci w oddziale przedszkolnym, w szkole  
filialnej w Dolniku (Szkoła Podstawowa  
w Głubczynie) gościły swoich dziadków. Chcąc 
uczcić ich święto, zabawiały gości  

śpiewem, wierszami i tańcem. Przygotowały również dla 
dziadków drobne upominki. Całą imprezę, która się  
odbyła w piątek, 27 stycznia br. zakończyła  
degustacja przepysznych ciast domowego wypieku,  
przygotowanych przez zawsze niezawodne mamy,  
o uroczystości wszyscy będą długo pamiętać.  
                Na pdst. Przedszkole w Dolniku 
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K 
olejny sukces odnieśli uczniowie krajeńskiego 
Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego.  
10 grudnia ubr. w Pile odbył się etap rejonowy 
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. 

Szkołę reprezentowali zwycięzcy etapu szkolnego:  
Michał Daszkiewicz , Kamil Stolarczyk  oraz Jędrzej  
Wydra. Wszyscy uczniowie  wykazali się   wysokim   
poziomem  matematycznej wiedzy. Do dalszych  
rozgrywek, na szczeblu wojewódzkim, w Poznaniu  
zakwalifikowali się Michał Daszkiewicz oraz Kamil  
Stolarczyk. 

Info: Katarzyna Daszkiewicz  

Matematyczny sukces 

S 
ześćdziesięciu dwóch uczniów wzięło udział 
w rejonowym etapie Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego, który 13 stycznia br. odbył 
się w pilskim Gimnazjum nr 5. 

Konkursowe zadania nie były proste. Już od ubiegłego 
roku szczegółowo sprawdzana jest znajomość lektur 
wybranych przez organizatorów dla danego etapu.  
Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego w Krajence  
reprezentowali w tym roku Anna Górska, Kacper  
Kaczmarek, Angelika Kaczyńska i Hanna Sobczak, która 
zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Teraz  
trzymamy za nią kciuki.  Gimnazjum w Krajence 

Język polski w jednym paluszku 

O 
d początku tego roku szkolnego, w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Krajence funkcjonuje klasa 6-latków, w której 
uczy się 12-ro dzieci z Krajenki, Wąsoszek,  

Łońska, Śmiardowa Krajeńskiego, Pogórza i Plecemina. Dla 
pierwszoklasistów przygotowano specjalną izbę  
lekcyjną, wyposażoną w najnowocześniejsze pomoce  
dydaktyczne, w tym także sprzęt multimedialny.  
- Dzieci zaaklimatyzowały się znakomicie w nowym  
otoczeniu – mówiła Barbara Krzemińska, wychowawczyni 
klasy. – Nie mają żadnych problemów emocjonalnych  
i bardzo chętnie przychodzą do szkoły, uczą się i z radością  
uczestniczą w zajęciach. Bardzo lubią przebywać  
w świetlicy, po zakończonych lekcjach. Warto zauważyć, że 
nasza klasa jest dość nieliczna, co ma wielkie znaczenie  
w nauczaniu. Nauczyciel może „dotrzeć” bezpośrednio do każdego ucznia i poświęcić każdemu z nich optymalny 
czas. To oczywiście jest z wielką korzyścią dla dziecka. 
Sześciolatki znakomicie sobie dają radę z programem nauczania, uczestniczą też w wielu konkursach, osiągając 
swoje pierwsze sukcesy. Ostatnio, 15 marca, siedmioro z nich wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie  
Matematycznym „Kangur”. Dzieci nie tylko się uczą, ale także uczestniczą w wycieczkach, a dwa razy w miesiącu 
jeżdżą na pływalnię w Złotowie, na naukę pływania, pod okiem instruktora. Jak widać, 6-latki świetnie wpisały się  
w szkolną społeczność i teraz czekają na następców.  
Obecnie trwają przygotowania do utworzenia klasy 6-latków w następnym roku szkolnym. We wtorek, 13 marca  
odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami. W spotkaniu udział wzięli m.in. Urszula Wawrzyniak – dyrektor  
Przedszkola w Krajence, Włodzimierz Hildebrand - dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  
i Przedszkoli, Janusz Sendłak – dyrektor PSP Krajenka i Barbara Krzemińska – wicedyrektor szkoły, którzy  
przedstawili rodzicom szczegółowo formy nauczania 6-latków w krajeńskiej placówce. 
- Zachęcamy rodziców, aby skorzystali z nowej oferty – powiedział m.in. Włodzimierz Hildebrandt. 
Zainteresowanie kolejną klasą 6-latków jest dość spore (na zebranie przyszło ponad dwudziestu rodziców) i to  
właśnie rodzice zdecydują, czy ich dzieci pójdą jeszcze do przedszkola, czy już do szkoły.  
- Chyba jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby to dzieci chciały rozpocząć w przyszłym roku szkolnym 
swoją przygodę ze szkołą – zauważyła wicedyrektor szkoły.       (red.) 

Sześciolatki czekają na następców 
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W 
 II-ich otwartych zawodach strzeleckich  
rozgrywanych na strzelnicy I-go Liceum  
Ogólnokształcącego w Pile udział wzięli 
także młodzi sportowcy z Gimnazjum  

im. dr. Wł. Brzezińskiego w Krajence. Szkołę  
reprezentowali: Karolina Rufkiewicz z klasy IIIC, Michał 
Daszkiewicz z klasy IIID, Jędrzej Żujew z klasy IIID,  
Tomasz Dziuba z klasy IIIA, Bartosz Dmuchowski  
z klasy IIIB, Angelika Cofał z klasy ID, Mikołaj Kurcin  
z klasy IB oraz Mikołaj Rutkowski z klasy IA. 

W kategorii młodzicy najlepsze wyniki uzyskali: Jędrzej 
Żujew - miejsce II, Tomasz Dziuba - miejsce III i Michał 
Daszkiewicz, który zajął V miejsce. Opiekunem młodych 
strzelców jest Mirosław Sobczak – instruktor strzelectwa. 

(red.) 

Strzelali w Pile 

Akademia dla Rodzica 

W 
 dniach 23 i 25 stycznia 2012 roku  
w ramach „Akademii dla Rodzica” w Szkole 
Podstawowej w Krajence odbyły się  
spotkania - szkolenia dla rodziców na  

temat: „Specjalne potrzeby edukacyjne mojego dziecka - 
rola rodzica w organizacji pomocy psychologiczno  
– pedagogicznej na terenie placówki". W czasie spotka-

nia, które prowadziła Aldona Winnicka, konsultant  
Pracowni Kształcenia Ustawicznego Centrum  
Doskonalenia Nauczycieli w Pile rodzice zapoznali się 
m.in., z rolą rodzica, jako członka zespołu dla ucznia  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz  
z funkcjonowaniem transdyscyplinarnego modelu  
zespołu.   Na pdst. PSP Krajenka 

S 
tu przedszkolaków z Publicznego Przedszkola 
w Krajence wystąpiło z programem  
artystycznym, dedykowanym Babciom i Dziad-
kom. Uroczystość odbyła się 27 stycznia,  

w Krajeńskim Ośrodka Kultury. Wnuczęta śpiewały  
piosenki, mówiły wiersze, tańczyły w wielobarwnych 
strojach. Program dostarczył wiele wzruszeń, łez  
szczęścia, a brawom i podziękowaniom nie było końca.  
- To przedszkole nie jest publiczne tylko artystyczne – 
powiedział Karol Adler, dyrektor KOK-u. 
Dzieci do występów przygotowały nauczycielki Violetta 
Gorlik, Danuta Koselke, Justyna Zawadzka, Bożena 
Łodkowska, Lucyna Buczkowska i Ewa Głyżewska przy 
dużym współudziale pań woźnych. 

Całość reżyserowały, koordynowały i nad całością  
czuwały wicedyrektor Beata Makarewicz i dyrektor  
Publicznego Przedszkola Urszula Wawrzyniak. 
Natomiast dzień wcześniej dzieci z grup najmłodszych 
wraz z nauczycielkami Anną Olszanowską, Beatą  
Makarewicz i Edytą Płotnicką – Kulin zaprosiły swoje 
Babcie i Dziadków do przedszkola, gdzie również  
przedstawiono program artystyczny, a dziadkowie brali 
aktywny udział w wielu zabawach. 

Na pdst.: PP Krajenka 

Przedszkole artystyczne 
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WRÓŻKI, ELFY W DOLNIKU 

T 
uż przed samymi feriami zimowymi,  
w piątek, 10 lutego br,, w szkole filialnej  
w Dolniku odbył się bal przebierańców dla 
przedszkolaków. Od samego rana do  

przedszkola zaczęły przychodzić wróżki, elfy, damy 
dworu, super bohaterowie i inne bajkowe postacie, by 
bawić się przy muzyce. W przerwach między  
tańcami odbywały się gry i zabawy. Ku wielkiej  
radości dzieci czekał też na nich zastawiony  
słodyczami, przekąskami i owocami wielki stół,  
przygotowany przez jedną z mam, która tego dnia wy-
stąpiła w roli zakonnicy. 

Na pdst.: Szkoła filialna w Dolniku 

BARWNY BAL W SKÓRCE 

A 
ura podarowała dzieciom ze Szkoły  
Podstawowej w Skórce prawdziwą,  
bajkową scenerię. Padający śnieg stał się 
naturalną oprawą zabawy karnawałowej, 

która odbyła się 9 lutego br. A był to bal prawie na 
100 par, w przepięknie udekorowanej sali  
gimnastycznej. 
Spotkanie rozpoczęło się od popisów tanecznych 
dziewcząt, a potem ruszyła parada karnawałowa, 
podczas której przebierańcy w rytm poloneza  
prezentowali swe kostiumy. Niektórych dzieci nie 
można było poznać. Komisja złożona z nauczycieli  
i rodziców miała nie lada problem z oceną, które  
z nich są najpiękniejsze. Ostatecznie, dzięki  
wsparciu finansowemu Rady Rodziców nagrodzono 
kilkadziesiąt kostiumów.  
Kolejnymi atrakcjami były bardzo ciekawe konkursy: 

taniec z kotylionem, bajkowe zagadki, taniec z balonami, „lot na balonie”, dmuchanie balonów i „gra muzyka”.  
Najwięcej radości przyniosły jednak tańce, przy muzyce dyskotekowej. Szaleństwom na parkiecie nie było końca. 
Podczas całego spotkania wzięciem cieszyły się także loteria fantowa oraz sklepik ze słodyczami i napojami, a bal 
przygotowali i sprawnie poprowadzili Wanda Augustyn (księżniczka) i Krzysztof Kwiatkowski (rycerz). 

Na pdst. info. Stanisława Machnowska 

MASKOWY KARNAWAŁ 

K 
arnawał to czas zabaw. Pamiętano o tym  
w Szkole Podstawowej w Głubczynie, gdzie 
9 lutego odbył się bal maskowy. Uczniowie 
przybyli do szkoły w strojach z różnych  

bajek, filmów, książek. Aby wspólnie się bawić  
przebrali się także wszyscy nauczyciele.  

Bal rozpoczął się prezentacją strojów i konkursem masek.  
Barwny korowód przy dźwiękach muzyki podziwiali  
nauczyciele, rodzice i absolwenci szkoły. Komisja miała 
mnóstwo pracy. Oceniała stroje i wyłoniła zwycięzców. 
Największe uznanie zdobył Słoń Trąbalski (Oliwia  
Bocheńska), Dama Kier (Agata Barylska) i Mumia (Kacper 
Marlewski). Rada Rodziców przygotowała nagrody i słodki 
poczęstunek dla wszystkich uczestników balu. Później 
nadszedł czas zabawy i tańców.   

Na pdst. SP Głubczyn 
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Bal w Śmiardowie Krajeńskim 

T 
o było wielkie wydarzenie, które zgromadziło 
społeczność lokalną w różnym wieku.  
W sobotnie popołudnie 11 lutego 2012r. w szkole 
filialnej w Śmiardowie Krajeńskim odbył się bal 

karnawałowy. 
Starym zwyczajem młodzi aktorzy z przedszkola i klas  
I-III zaprezentowali program artystyczny, przyjęty  
z aplauzem przez publiczność. 
Następnie tanecznym krokiem, w barwnym korowodzie 
przebierańcy ruszyli do prezentacji strojów. Na parkiecie 
królowali m.in: dzielni wojownicy, piraci, czarownice, 
wróżki, księżniczki, Cyganka i Chinka, zwierzęta oraz 

wiele innych bajkowych postaci i bohaterów filmowych. 
Organizatorzy zadbali o to, aby uczestnicy świetnie się 
bawili. Były konkursy, zabawy taneczne i poczęstunek dla 
wszystkich uczestników. Jedną z atrakcji była loteria  
z niespodziankami. Wybrano także króla i królową balu. 
Zostali nimi rodzeństwo Maksym i Sara Mętlakowie. 
Od godziny 21.00 na parkiecie tańczyła młodzież i dorośli. 
O oprawę muzyczną zadbał DJ Leno. Imprezę swoją 
obecnością zaszczycili: burmistrz Krajenki Stefan Kitela, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk 
oraz radny wsi Śmiardowo Zbigniew Morgulec. 

Szanowni Państwo! 

T 
owarzystwo Miłośników Krajenki od kilku miesięcy podejmuje różnego rodzaju działania zmierzające do 
zmiany tablicy na pomniku przed Krajeńskim Ośrodkiem Kultury. Treść napisu u części mieszkańców  
wywołuje oburzenie, przez innych jest natomiast ignorowana. Jako członkowie Towarzystwa - a zarazem 
członkowie krajeńskiej społeczności - chcemy, aby było to miejsce, które nie dzieli, lecz łączy. Zależy nam 

ponadto, by dawało możliwość wychowania patriotycznego. Zamierzeniem Towarzystwa jest, aby miejsce to stało 
się pomnikiem, przed którym wszyscy mieszkańcy miasta i gminy, a przede wszystkim młodzież mieli możliwość 
uczcić pamięć wszystkich poległych  i walczących o wolność naszego miasta.  
Na ubiegłorocznym wrześniowym, a następnie również i październikowym zebraniu członkowie Towarzystwa  
i zaproszeni goście zdecydowali, iż zmiana tablicy jest konieczna. Uznaliśmy jednocześnie, że potrzebne są jeszcze 
konsultacje społeczne. Towarzystwo wspólnie z nauczycielami i młodzieżą Gimnazjum im dr Wł. Brzezińskiego  
w Krajence w ramach projektu edukacyjnego wystosowało do mieszkańców miasta i gminy ankietę. Chcemy, 
aby napis na pamiątkowej tablicy spełniał oczekiwania mieszkańców i dlatego zaprosiliśmy Państwa do wyrażenia 
swojej opinii na temat zaproponowanej przez nas treści. 
Na zebraniu spośród wielu nowych propozycji członkowie wybrali propozycję: „Poległym za wolność, pamięć  
ofiarom wojen i prześladowań”, jako najbardziej odpowiednią. Zaproponowana treść pozwoli uczcić pamięć 
wszystkich tych, którzy walczyli, polegli, ale także tych, którzy byli prześladowani, walcząc o wolność naszego  
miasta, niezależnie od narodowości.  
W imieniu wszystkich członków Towarzystwa dziękuję Państwu za wypełnienie ankiet.  

Prezes Towarzystwa Miłośników Krajenki Elżbieta Żujew 

Wyniki ankiety dotyczącej zmiany tablicy na obelisku  

znajdującym się przed Krajeńskim Ośrodkiem Kultury 

 

W ankiecie wzięło udział 506 mieszkańców gminy Krajenka. 
- 372 ankietowanych (73%) wyraziło zgodę na zmianę tablicy  
i zaakceptowało propozycję zmiany treści; 
- 109 ankietowanych (22%) nie wyraziło zgody na zmianę tablicy i nie  
zaakceptowało propozycji zmiany treści; 
- 13 ankietowanych (3%) wyraziło zgodę na zmianę tablicy, ale nie  
zaakceptowali propozycji zmiany treści; 
- 12 ankietowanych (2%) nie wyraziło zgody na zmianę tablicy, ale  
zaakceptowało propozycję zmiany treści.  

Ankieta w kwestii tablicy na obelisku 
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K 
to by pomyślał, że tak znany kabareciarz  
odwiedzi naszą miejscowość? A jednak...  
18 stycznia br. na deskach w Krajeńskim 
Ośrodku Kultury mogliśmy zobaczyć lubianego 

i nietuzinkowego artystę, jakim jest Grzegorz Halama. 
Znamy go głównie z roli pana Józka, hodowcy drobiu, 
który pojawia się na scenie w żółtym golfie  
i pomarańczowej marynarce. My jednak mieliśmy okazję 
zobaczyć go w innym wcieleniu.  Zobaczyliśmy m.in. 
pana Grzegorza w jego autorskich piosenkach.  Nie  
mogło jednak zabraknąć znanych i lubianych skeczów.  

Pyszna zabawa trwała w czasie całego występu, a na 
deser poproszono gościa o bis. Impreza udała się  
znakomicie, o czym mówiono już po koncercie, a Ci, 
którzy odwiedzili w środowy wieczór Krajeński Ośrodek 
Kultury się nie zawiedli.                Na pdst.: KOK 

Pan Józek w Krajence 

Z 
espół Blue Sounds jest jednym z najbardziej 
aktywnych koncertowo polskich zespołów 
(około stu koncertów rocznie, w tym występy na 
najważniejszych festiwalach bluesowych  

i jazzowych w Polsce) i to właśnie charyzmatyczny  
zespół gościł w Krajence 28 stycznia br. w Krajeńskim 

Ośrodku Kultury. Bluesowa kapela stworzyła ciepły  
i niepowtarzalny klimat. Znakomita muzyka, na  
najwyższym poziomie instrumentalnym artystów  
i niezwykła barwa głosu wokalistki urzekła wszystkich 
gości. Każdy, kto odwiedził w sobotni wieczór KOK 
spędził miło i z pożytkiem czas.   Na pdst. KOK 

Koncert Blue Sounds 

Kolędowanie w KOK-u 

2 
 lutego w Krajeńskim Ośrodku Kultury odbyło się 
„Wspólne Kolędowanie”. Sala była zapełniona 
po brzegi a to za sprawą dzieci i ich opiekunów, 
którzy śpiewali kolędy i pastorałki. Młodzi artyści 

przyjechali do Krajenki z całej gminy. Widzowie mogli 
posłuchać: Scholi z Krajenki, Podróżnej i Skórki, Chóru 
Aleksandry Nowak, Adriana Brzezińskiego oraz Alicję 
Tafelską, która przyjechała ze Złotowa. Publiczność  
nagrodziła wszystkich wielkimi brawami, a w nagrodzie 
otrzymali po słodkim upominku, ufundowane przez  
Mariolę Seredyn nauczycielkę Publicznej Szkoły  
Podstawowej w Krajence. 

Na pdst. KOK 
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Gwiazda z VIVY w Krajence 

M 
arina Łuczenko wystąpiła z koncertem 14 lutego 
w Krajeńskim Ośrodku Kultury, który po raz kolej-
ny zorganizował koncert z udziałem prawdziwej 
gwiazdy. Piosenkarka z niesamowitym głosem 

wraz ze swoim zespołem podbiła widownię. Zaśpiewała  
swoje największe przeboje z najnowszej płyty „Hardbeat” 
m.in jej hit „Electric Bass”, przy którym widownia znakomicie 
się bawiła. Przy tytułowej piosence „Heartbeat” publiczność 
wcieliła się w chór, śpiewając razem z Mariną, która  
nawiązała bliski kontakt z publicznością, schodząc  
w pewnym momencie ze sceny, by być bliżej fanów.  
Koncert Mariny musiał się podobać każdemu, bowiem po 
każdej piosence skandowano, prosząc ją o bis. Ka koniec 
znakomitego koncertu postanowiła wręczyć 3 płyty swoim 
fanom, którzy zostali wybrani poprzez losowanie  
numerków z zakupionych biletów, które wrzucano przy  
wejściu na koncert. Nie obyło się bez rozdawania autografów 
i wspólnych zdjęć z fanami.  
Warto wspomnieć, że utalentowana artystka zajęła I miejsce 
w notowaniu MTV MAXXX HITS, I miejsce (najpopularniejszy 
teledysk) w stacji VIVA Polska, I miejsce i najczęściej  
puszczany teledysk w 4FUN TV, I miejsce na liście Hop Bęc 
w radiu RMF MAXXX. O jej sukcesach można by się jeszcze 
długo rozpisywać, dlatego tym bardziej cieszymy się, że tak 
znana i doceniana artystka odwiedziła Krajenkę. Pamiętajmy, 
że Marina została nominowana do nagród Viva Comet 2012 
w czterech kategoriach: Artystka Roku, Płyta Roku, Teledysk 
Roku, Image Roku.  

Na pdst. info. KOK 

W 
 ubiegłym roku w Krajeńskim Ośrodku  
Kultury zrealizowano ponad 90 wydarzeń, 
średnio tygodniowo z oferty stałej KOK  
korzystało 200 osób. KOK zrealizował sześć 

projektów wspartych ze środków wojewódzkich  
i unijnych.  
Krzysztof Respondek, Golden Life, Nocna Zmiana  
Bluesa, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Sweet Jazz  
Quartet - to artyści scen polskich, którzy zawitali do  
Krajenki w 2011 roku.  
The Bluesod C, Zespół Ludowy „Dzwon”, Zespół  
taneczny „Oleńki”, Zespół taneczny „Mix Dance”, Zespół 
tancerzy ognia, Kapela Mysomtacy dały łącznie ponad 30 
koncertów i pokazów poza Krajeńskim Ośrodkiem  
Kultury. W ostatnich trzech miesiącach tego roku  
zorganizowane zostały koncerty Blue Sonds i Mariny  
Łuczenko oraz spotkanie autorskie „Halama znany  
i nieznany”  
Tygodniowa oferta stała Krajeńskiego Ośrodka  
Kultury:   
PRACOWNIA MUZYCZNA                                   
Zajęcia z gitary klasycznej i elektrycznej: 
Poniedziałek: 15

00
 - 18

00
 

Wtorek: 15
00

 - 18
00

 
Czwartek: 15

00
 – 20

00
 

Zajęcia z akordeonu:  
Czwartek: 16

00
 - 17

00
 

Zajęcia z keyboardu:  
Poniedziałek: 16

00
 - 17

00
 

Zespół The Bluesod C: 
Środa: 17

00
 - 20

00
 

Zespół gitarowy: 
Czwartek: 17

00
 - 18

00
 

Zespół rockowy:  
Poniedziałek: 15

00
 - 16

00
 

Zespół Ludowy Dzwon z Podróżnej: 
Poniedziałek: 18

00
 – 20

00
 

Kapela Mysomtacy: 
Wtorek: 18

00
 – 20

00
 

PRACOWNIA WIELOFUNKCYJNA  
Taniec towarzyski  - Poniedziałek: 18

15
 – 19

45
 

Grupa taneczna „Oleńki”  - Wtorek: 15
00

 - 16
00

 
Grupa taneczna „Mix Dance” – Wtorek: 16

00
 - 17

00
 

Studio wokalne – Wtorek: 16
00

 - 17
00

 
Taniec ognia: Piątki: 18

00 
- 20

00 
Soboty: 11

00
- 13

00
 

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA 
Zajęcia plastyczne: 
Wtorek: 9

00 - 
12

00
 

Środa: 13
00

 - 17
00

 
Czwartek: 16

00
 - 18

00
 

Piątek: 15
00

 - 17
00

 
Zajęcia z makramy: 
Wtorek: 13

00 
– 18

00
 

Zajęcia z makramy prowadzone przez Jolantę Surmę są 
w całości finansowane przez powiat złotowski na mocy 
porozumienia podpisanego przez dyrektora KOK  
i dyrektora Powiatowego Centrum Pracy Pozaszkolnej  
w Złotowie.      Info: KOK 

INFORMACJA Krajeńskiego Ośrodka Kultury 
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P 
o przepracowani pierwszej części okresu przygotowawczego lekkoatleci z Krajenki zaliczyli start kontrolny 
w mityngu lekkoatletycznym w Grudziądzu. Zawody odbyły się 14 stycznia 2012 r. w Hali Sportowe  
im. Mistrza Olimpijskiego Bronisława Malinowskiego. Bardzo dobrze spisał się - po przejściu do kategorii 
juniora młodszego - Szymon Smolarz, który skacząc 185 cm poprawił swój rekord życiowy o 3 cm, taki sam 

rezultat uzyskał Patryk Gryka. Dobrze zaprezentowali się młodzicy Michał Lamtschek i Patryk Murach skacząc  
odpowiednio 165 cm i 160 cm. 
Swój debiut w zawodach klubowych zaliczyły młodziczki Martyna Kuziemska skacząc 140 cm i Patrycja Martyn,  
która zaliczyła 135 cm. W biegu na 600m wystartowała Klaudia Gonsior, natomiast z dystansem 1000 m zmierzył się 
Michał Wiśniewski.              Andrzej Wawruszak 

Lekkoatleci z Krajenki na zawodach w Grudziądzu 

Patryk Gryka Michał Lamtschek  Patryk Murach  Szymon Smolarz 

w  sali gimnastycznej PSP w Krajence odbyły się 

Otwarte Halowe Mistrzostwa Krajenki w Skoku 

Wzwyż Klas II– VI. Z zaproszenia do udziału w 

zawodach skorzystało 77 zawodników w tym  

34 dziewczynki.  

Organizatorem zawodów była PSP w Krajence i UKS ,,Krajna” 

Krajenka. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali  

nauczyciele w-f Aleksandra Nowak i Andrzej Wawruszak. 

 Poziom zawodów był wysoki i charakteryzował się zaciętą wal-

ką, o czym świadczy konieczność przeprowadzenia dogrywek 

celem ustalenia kolejności na podium. Najlepszych sportowców 

medalami nagrodziła wicedyrektor szkoły Barbara Krzemińska.  

 W poszczególnych kategoriach wiekowych stawali na podium: 

Klasa II – rocznik - 2003 

Dziewczęta  

Miejsce – Madej Katarzyna – Krajenka – 105cm 
Miejsce – Kilon Gabriela – Krajenka - 100cm 
Miejsce – Smolarz Maja - Krajenka – 95cm 

Chłopcy  

Miejsce – Mikuś Jakub – Skórka - 105cm 
Miejsce – Lupa Maximilian – Krajenka - 95cm 
Miejsce – Szdżuij Bartosz – Krajenka - 95cm  

Klasy III – rocznik - 2002 

Dziewczęta  

Miejsce – Wenglewska Ola – Skórka - 100cm 
Miejsce – Świniarska Wiktoria – Skórka - 100cm 
Miejsce – Wenglewska Zuzanna –Skórka - 95cm 

Chłopcy  

Miejsce – Lamtschek Eryk – Skórka - 125cm 
Miejsce – Pryciak Dawid – Skórka - 115cm 
Miejsce – Kowalik Krzysztof – Krajenka - 110cm  

 

Klasy IV – rocznik - 2001 

Dziewczęta  

Miejsce – Przemorska Klaudia – Krajenka – 120cm 
Miejsce – Mikuś Patrycja – Skórka - 115cm 
Miejsce – Dobak Aleksandra - Krajenka – 110cm 

Chłopcy  

Miejsce – Jers Dawid – Krajenka – 120cm 
Miejsce – Szpakowicz Filip – Skórka - 115cm 
Miejsce – Masion Artur - Skórka – 110cm 
 

Klasy V – rocznik – 2000 
Dziewczęta 

Miejsce – Kępińska Maria – Krajenka – 120cm 
Miejsce – Dróbka Daria –Bądecz - 120cm 
Miejsce – Zartt Anna -Bądecz – 120cm 

Chłopcy  
 

Miejsce – Chwiałkiewicz Patryk – Krajenka – 145cm 
Miejsce – Chwiałkiewicz Bartosz – Krajenka - 145cm 
Miejsce – Szczepanik Wojciech - Krajenka – 140cm 

 
Klasa VI – rocznik - 1999 
Dziewczęta 

 Miejsce – Hyl Angelika – Krajenka – 135cm 
Miejsce – Krohn Klaudia – Krajenka - 130cm 
Miejsce – Trzupek Kinga - Bądecz– 125cm 

Chłopcy 

Miejsce – Bąbiński Kamil – Krajenka – 145cm 
Miejsce – Jagiełka Adrian – Bądecz - 140cm 
Miejsce – Mikuś Patryk -Skórka – 140cm 

Wśród zawodników startujących poza konkursem w kategorii 

dziewcząt zwyciężyła Kuziemska Martyna skacząc – 140cm,  

a u chłopców zwyciężył Patryk Surma wynikiem 135cm. 

Andrzej  Wawruszak 

Otwarte Halowe Mistrzostwa Krajenki w Skoku Wzwyż Klas II - VI 
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Karatecy z workiem mistrzowskich medali 

O 
d niemal 10 lat w Krajence działa  
Stowarzyszenie Satori, z siedzibą w Jastrowiu 
zajmujące się sztuką walki Wschodu - sztuką 
karate. Pod wodzą trenera sensei Mariusza 

Gawlika (posiadający najwyższy stopień mistrzowski – 4 
dan) karatecy z Krajenki, w wieku od kilku- do  
kilkudziesięciu lat zdobywają wysokie lokaty na  
prestiżowych zawodach, w tym mistrzostwach świata  
i Europy. Ostatnio, w dniach 14 – 18 grudnia 2011 roku, 
w Belgradzie (Serbia) odbyły się Mistrzostwa Świata  
w Karate Fudokan-Shotokan, z udziałem reprezentacji 
Polski. Barwy narodowe reprezentowali również młodzi 

sportowcy z gminy i miasta Krajenka, zrzeszeni  
w Stowarzyszeniu „Satori”. Ich udział w mistrzowskiej  
imprezie zakończył się znakomitym występem i można 
uznać go za największy dotychczasowy sukces.  
Dość powiedzieć, że reprezentacja Polski przywiozła do 
kraju 18 medali i trzy 4. miejsca, a w tym dorobku aż  
9 medali i jedno 4. miejsce było udziałem karateków ze 
Stowarzyszenia „Satori” (z sekcji z Jastrowia, Krajenki, 
Samborska i Złotowa). Do medalowego worka dołożyli się 
oczywiście karatecy z Krajenki. Dwa medale srebrne  
zdobyła Krystyna Król (w kategorii kata drużynowe i kumite 
drużynowe), srebro – Paulina Król (kumite drużynowe), 
srebro – Maria Król (kumite drużynowe) i brązowy medal 
Alicja Kaszewska (w kategorii kihon-ippon-kumite).  
Ponadto reprezentacje Polski reprezentował jeszcze  
zawodnik z Krajenki Maciej Daszkiewicz.  
Nie ulega wątpliwości, że młodzi sportowcy z Krajenki, pod 
wodzą swojego trenera sensei Mariusza Gawlika godnie 
reprezentują nie tylko Polskę w świecie, ale znakomicie 
promują gminę i miasto Krajenka.  
Wśród darczyńców, którzy wsparli wyjazd karateków na 
Mistrzostwa Świata znalazła się również Gmina i Miasto 
Krajenka, która w ten sposób pomaga sportowcom  
w realizacji ich marzeniach i odnoszeniu sukcesów na  
największych arenach sportowych na całym świecie. 

(red.) 
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W 
 sobotę, 17 grudnia 2011 r. w hali sportowej 
Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence od-
był się I Świąteczny Turniej Firm Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy  

i Miasta Krajenka. Organizacją imprezy zajęła się redakcja 
Tygodnia Nowego przy współudziale Urzędu Gminy  
i Miasta Krajenka. W turnieju uczestniczyły ekipy Urzędu 
Gminy i Miasta w Krajence, Digisport Jastrowie, Juras  
Auto Szamocin, El Centro Piła oraz Lukoil Piła. W ostatniej 
chwili z zawód wycofała się drużyna Auto Szulc Piła.  
Grano systemem „każdy z każdym”. Po zaciętej  
rywalizacji, w duchu fair play, najcenniejsze trofeum, z rąk 

burmistrza Krajenki Stefana Kiteli, trafiło do ekipy Lukoil 
Piła. Zwycięzcy wygrali trzy z czterech pojedynków,  
a w ostatnim meczu ulegli gospodarzom turnieju  
– reprezentantom gminy i miasta Krajenka, którzy  
ostatecznie zajęli drugą lokatę.  
Organizatorzy nie zapomnieli także o pucharach  
i statuetkach dla uczestników turnieju oraz najlepszego 
bramkarza i najlepszego zawodnika zawodów.  
Świąteczne upominki od redakcji Tygodnika Nowego  
i Panoramy Złotowskiej otrzymał burmistrz Krajenki  
Stefan Kitela.                      (red.) 

I Świąteczny Turniej Firm o Puchar Burmistrza MiG Krajenka 

7 
 godzin trwał II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Krajenka, który odbył się 28 stycznia br., w hali 
sportowej Zespołu Szkół Spożywczych. Do rywalizacji  
przystąpiło osiem zespołów, w tym ubiegłoroczny mistrz,  

zespół OSP Krajenka. Strażacy z Krajenki nie dali szans swoim  
przeciwnikom i wygrali wszystkie spotkania, pokonując w finale  
drużynę Stolmixu. Trzecie miejsce zdobyła ekipa Urzędu Gminy  
i Miasta Krajenka, ale miejsce na podium okupiła kontuzją jednego  
z najlepszych swoich zawodników Bogusława Wójtowicza. Czwartą 
lokatę wywalczył zespół uczniów Zespołu Szkół Spożywczych. Kolejne 
miejsce zajęły drużyny: Gimnazjum, Policji, OSP Podróżna i Stolmix 
Bis. Po wręczeniu dyplomów i pucharów dla najlepszych, burmistrz 
Stefan Kitela zapowiedział, iż w kolejnej edycji zwycięzcy otrzymają 
również cenne nagrody. Głównym organizatorem niezwykle udanej 
imprezy był Daniel Wiśniewski z Urzędu Gminy i Miasta Krajenka. 
        (red.) 

Strażacy z OSP Krajenka najlepsi nad siatką 

Oni walczyli o Puchar Burmistrza 

Zwycięska drużyna - OSP Krajenka 

W akcji zespół UGiM Krajenka  

Upominek dla Krajenki od Tygodnika Nowego  
i Panoramy Złotowskiej 

Piłkarze z organizatorami turnieju 


