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Z okazji ciepłych, pełnych radosnej nadziei   
Świąt Wielkiej Nocy składamy życzenia mieszkańcom  
gminy i miasta Krajenka pogody w sercu i radości  
każdego dnia, płynącej z faktu  
Zmartwychwstania Pańskiego  
oraz smacznego święconego  
w gronie najbliższych, a także  
mokrego dyngusa i dużo, dużo  
wiosennego słońca. 
 

Wesołego Alleluja!!! 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Stefan Kitela 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence 
Piotr Jończyk 
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Przed nami kilkadziesiąt zadań 

O d kilku dni zagościła u nas wiosna. Czekaliśmy na nią 
chyba wszyscy. W tym także samorząd lokalny, który 
choć zimą nie prowadzi większych inwestycji, to minio-
ny czas wykorzystał na przygotowywaniu kolejnych 

zadań. Dzięki temu, na wiosnę rozpocznie się kolejny front inwe-
stycyjny zarówno w mieście, jak i w gminie. Na ten rok planujemy 
niemal 50 zadań: tych dużych, jak i tym małych, na łączną kwotę 
ponad 8 milionów 900 tysięcy zł. Warto wspomnieć o kilku  
z nich. 
 W marcu rozstrzygnięto już przetarg, dotyczący przebudo-
wy sanitariatów w Domu Strażaka w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Krajence. Gmina podpisała już w tej kwestii umowę z wyko-
nawcą. Ogłoszony jest także przetarg na budowę oświetlenia w 
Skórce. W tym przypadku bardzo liczę na to, że wynik przetargu, 
czyli jego rozstrzygnięcie, pozwoli nam na pewne oszczędności. 
Jeśli się tak stanie (co nie jest wykluczone, bo dotychczasowe przetargi – choćby w ubiegłym roku - po-
zwalały na znaczne obniżenie kosztów wielu inwestycji, które już zakończyliśmy) chcemy zmodernizować 
i wybudować nowe odcinki sieci oświetleniowej w gminie, m.in. w Łońsku, Rogownicy, Żeleźnicy  
i w Krajence Wybudowanie.  
 Ponadto przygotowane są już kolejne przetargi, które dotyczą budowy sieci wodociągowej na  
ul. 30-go Stycznia w Krajence, remontu biblioteki w Krajence, a także zagospodarowania terenu wokół 
Krajeńskiego Ośrodka Kultury wraz z wykonaniem elewacji obiektu. W najbliższym czasie chcemy wyko-
nać sieć wodociągową w Wąsoszkach. Oczywiście nie możemy zapomnieć, że w tym roku zakończymy 
największą w historii inwestycję, czyli budowę sieci kanalizacyjnej w gminie. Zakończenie prac  
zaplanowano na koniec maja.  
 Nie zabraknie też inwestycji drogowych. Bardzo liczę na to, że wybudujemy kolejne chodniki,  
a w planie jest także remont ulicy Cierpienia w Krajence. W kolejce do realizacji jest również remont  
i modernizacja placu przy dawnym przystanku PKS, przy ul. Sienkiewicza oraz rewitalizacja Placu Jana 
Pawła II (przy ul. Winiary w Krajence).  
Dzięki bardzo dobrej współpracy gminy z samorządem wojewódzkim Krajenka otrzyma pomoc finansową, 
jako dotację celową w kwocie 187,5 tys. zł (zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 lutego 2013 roku), na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie 
gminy. 
 A skoro mowa o dobrej współpracy, warto po raz kolejny podkreślić bardzo dobre relacje naszej 
gminy z powiatem, której przykładem mogą być uchwały Rady Miejskiej w Krajence i uchwały Rady  
Powiatu Złotowskiego, dotyczących dawnej przychodni zdrowia w Krajence, przy ul. Wł. Jagiełły. W 2001 
roku powiat przekazał ją gminie w formie darowizny. Darowizna zostanie dokonana, gdy obiekt będzie 
przeznaczony na cel publiczny, związany z ochroną zdrowia. W listopadzie 2012 roku lekarze  
z przychodni zdrowia przeprowadzili swoje gabinety do nowego obiektu – odremontowanego przez  
prywatny podmiot, przy ul. Sienkiewicza. Gmina nie mogła sprzedać obiektu bez porozumienia się w tej 
kwestii z powiatem, gdyż  zapis, iż w przypadku niewykorzystania nieruchomości zgodnie  
z przeznaczeniem, darowizna może być odwołana. Dlatego akt notarialny z 2001 roku nie był zbyt  
korzystny dla gminy. Stąd, 19 grudnia 2012 roku zawarłem porozumienie ze starostą i wicestarostą  
złotowskim w kwestii ewentualnej sprzedaży przez gminę dawnej przychodni zdrowia, a wszystkie środki 
finansowe uzyskane ze sprzedaży obiektu, zostaną przeznaczone na finansowe wsparcie inwestycji  
drogowych na terenie gminy Krajenka. W tym przypadku możemy mówić o kilkuset tysiącach zł, które  
zasilą “inwestycyjny budżet drogowy” na terenie gminy i miasta.  
 Kolejnym przykładem współpracy jest wspólne przystąpienie do Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych. Dzięki wkładowi finansowemu gminy, powiat złotowski przystąpi do modernizacji drogi 
Podróżna - Paruszka. W pierwszym etapie ma być wykonana nawierzchnia i chodniki wraz z kanalizacją 
burzową w Podróżnej i dalej w kierunku do Śmiardowa Kraj. Mam nadzieję, że w kolejnych latach inwesty-
cja ta będzie kontynuowana, by znaleźć swój finał w Paruszce. 

             Stefan Kitela 
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 
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Budżet uchwalony 

Z anim rozpoczęła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Krajence, która odbyła się 18 grudnia br. w Krajeńskim 
Ośrodku Kultury radni wraz z gośćmi przełamali się tradycyjnym opłatkiem. Życzenia składali m.in. starosta 
złotowski Ryszard Goławski oraz proboszczowie parafii w Krajence i Głubczynie: ks. Grzegorz Fabiszak i ks. 
Mirosław Krupiński. Korzystając z okazji, starosta podziękował władzom samorządowym gminy i miasta Kra-

jenka za dotychczasową, owocną współpracę gminy z powiatem 
oraz przedstawił najbliższe zamierzenia inwestycyjne. 
- W nadchodzącym roku rozpoczniemy kolejną inwestycję dro-
gową w gminie Krajenka, na którą czekają mieszkańcy – poin-
formował m.in. Ryszard Goławski. – Mówię o drodze powiatowej 
z Paruszki do Podróżnej, a pierwszy etap obejmie budowę chod-
ników i remont odcinka drogi w miejscowości Podróżna. Będzie-
my również kontynuować inne roboty chodnikowe. 
Starosta przedstawił także okoliczności reorganizacji sieci placó-
wek oświatowych w powiecie złotowskim, która dotyczy m.in. 
Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence. Wiadomo, że od nowe-
go roku szkolnego, ZSS wraz z innymi szkołami (Zespół Szkół 
Technicznych w Jastrowiu oraz Zespół Szkół Rolniczych i Ze-
spół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie) stworzą nową 

placówkę: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.  
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 radni podjęli uchwały 
w sprawach: nadania statutu Krajeńskiemu Ośrodkowi Kultury; przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Pro-
gramu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2009 – 2012” za okres od stycznia 2011 r. do grud-
nia 2012 r.; przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013 – 2016”; 
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krajenka na lata 2013 – 2025; Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na rok 2013; Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2013; zmiany budżetu gminy i miasta na 
2012 rok oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży. Tym niemniej najważniejszą uchwałą była kwestia 
przyjęcia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2013 rok, któ-
rą podjęto przy 14 głosach „za” i jednym głosie wstrzymują-
cym. Zgodnie z projektem dochody budżetu gminy wynoszą 
28.477.379 zł, a wydatki – 28.073.379 zł.  
Ponadto radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy i Miasta Krajenka w roku szkolnym 
21011 – 2012. Grudniową sesję Rady Miejskiej zakończyły 
wolne głosy, informacje, zapytania i wnioski radnych.     red.) 

Wernisaż i koncert 

W  piątek, 14 grudnia br. w Krajeńskim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż fotograficzny, autorstwa Pauli 
Klessa, studentki fotografiki. Wystawa prac jest eksponowana na holu, przed salą widowiskową Krajeń-
skiego Ośrodka Kultury. Wernisaż uświetnił koncert duetu na skrzypce i akordeon - Anny Gluska i Sta-
nisława Miłka z Bydgoszczy.         Na pdst. KOK 

Paula Klessa na swoim wernisażu Muzyczny koncert na scenie 

Radni sprawnie głosowali nad uchwałami 

Życzenia z tradycyjnym przełamanie się opłatkiem 
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Uporządkowanie  
dawnego cmentarza 

O d połowy grudnia br. w Krajence przystąpiono 
do uporządkowania dawnego cmentarza ewan-
gelicko-augsburskiego. Do prac przystąpiła  
13-osobowa grupa pracowników, dotychczas 

bezrobotnych, których zatrudniono przez Urząd Gminy  
i Miasta Krajenka, skierowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotowie, w ramach robót publicznych.       (red.) 

Jasełka w Skórce 

T radycyjnie w ostatnim tygodniu przed Bożym Na-
rodzeniem, w Szkole Podstawowej im. Marii Kow-
nackiej w Skórce odbywa się spotkanie społecz-
ności szkolnej. Okazją są wystawiane przez 

uczniów jasełka. W minionym roku sala gimnastyczna 
była wypełniona po brzegi widzami dorosłymi i dziećmi. 
Na początku pełniąca obowiązki dyrektora szkoły Regina 
Joncel złożyła wszystkim życzenia z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku, a prologiem występu była 
kolęda „Gdy się Chrystus rodzi” , przepięknie wykonana 
na skrzypcach przez Jagodę Lewandowską. 
Godzinny spektakl był wyjątkowo udany, a aktorzy wspa-

niale się prezentowali w przepięknych kostiumach. Atmosferę budowały scenografia, urokliwe oświetlenie i niebanal-
ny podkład muzyczny. Wiele pracy w przygotowanie przedstawienia włożyła Anna Sell i Krzysztof Kwiatkowski, zaś 
inni nauczyciele pomogli w przygotowaniu scenografii.          Na pdst. K. Kwiatkowski 

Mikołaj w przedszkolu  

M róz mocno szczypał w małe dziecięce noski, 
a pod bucikami skrzypiał śnieg… Ale to nie 
zniechęciło przedszkolaków z Publicznego 
Przedszkola w Skórce do wybrania się na 

spacer  w poszukiwaniu Świętego Mikołaja. Tego dnia, 
podobno, ktoś widział ślady reniferów na śniegu… 
Przedszkolaki postanowiły zbadać ten trop i ku ich wiel-
kiej uciesze spotkali oczekiwanego gościa. Dzieci zapro-
siły go do swojego przedszkola, gdzie mógł posłuchać 
piosenek, za które nagradzał prezentami. Każdemu 
dziecku wręczył czapkę, aby każdy przedszkolak mógł 
się tego dnia poczuć Świętym Mikołajem. Dzieci również 
wręczyły Mikołajowi prezent – piękną, choinkową bomb-
kę, aby pamiętał o przedszkolakach ze Skórki. 

Na pdst. Przedszkole w Skórce  

Magiczne święta  

W  Publicznym Przedszkolu w Skórce zapach-
niało świętami… A to zasługa dzieci, które 
dzielnie pracowały, by w swoim przedszko-
lu stworzyć magiczny klimat świąt. Czym 

byłoby Boże Narodzenie bez przepysznych piernicz-
ków? Dlatego też dzieci z wielkim zaangażowaniem 
wzięły udział w pieczeniu oraz dekorowaniu ciasteczek. 
Chwilę potem przyszedł czas na choinkę. Każdy przed-
szkolak pomagał w jej dekorowaniu. I wreszcie wspólne 
kolędowanie. Potem przedszkolaki z niecierpliwością 
czekały na wigilijny wieczór…  i jak na dzieci przystało – 
na niespodzianki pod choinką. 

Na pdst. Przedszkole w Skórce 
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Wycieczka edukacyjna  
do Poznania 

U czniowie Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego 
w Krajence uczestniczyli 13.12.2012 r. w wy-
cieczce edukacyjnej do Poznania, wyjazd 
współfinansowany ze środków unijnych w ra-

mach Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczest-
ników projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty”, który jest realizowany w 
naszym gimnazjum dzięki współpracy z Wyższą Szkołą 
Biznesu w Pile. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła  

w lekcji muzealnej na temat: Jak patrzeć na dzieło sztuki? Po odbytej lekcji uczniowie wraz z opiekunami udali się do 
centrum handlowego „PLAZA”, gdzie mogli zjeść posiłek. Następnym punktem programu była wizyta w Teatrze Pol-
skim w Poznaniu. O godzinie 18.00 młodzież obejrzała przedstawienie teatralne pt. „Hamlet” w wykonaniu aktorów 
Poznańskiego Teatru Polskiego.          Na pdst. Gimnazjum w Krajence 

„Poznajemy świat od podszewki” 

T akie hasło towarzyszyło prezentacjom przedstawionym w Publicznej Szkole Podstawowej  w Głubczynie. 
Impreza kończyła  obchody miesiąca bibliotek szkolnych. Każda z klas  wraz ze szkołami filialnymi w Po-
dróżnej i Śmiardowie Kraj. przygotowała prezentację wybranego kraju, który związany był z lekturą. Należa-
ło zapoznać się z treścią książki i zaprezentować kraj, z którego pochodził autor książki, lub w którym toczy 

się akcja. Uczniowie poznali m.in.: Rosję, Francję, Danię, Niemcy, Szwecję, Australię, Włochy i Stany Zjednoczone. 
Każda prezentacja zawierała interesujące wiadomości 
oraz ciekawostki z zakresu: kultury, sztuki, sportu, kuch-
ni, zwyczajów i tradycji. Były piosenki, tańce, prezentacje 
multimedialne i wystawa fotograficzna oraz wspomnienia 
z podróży do Rosji i Mongolii absolwentki naszej szkoły. 
Impreza była również świetną okazją do podsumowania  
i rozstrzygnięcia konkursów bibliotecznych: „Codziennie 
czytamy w towarzystwie taty i mamy”, „Znajomości przy-
słów”, „Molik książkowy”. 
W szkole obchodzono również Święto Pluszowego Misia. 
Każde dziecko, które przyniosło pluszowego misia zosta-
ło poczęstowane „małym co nieco” – pysznym tortem. 
Była to wielka niespodzianka, a uczniowie byli  
zachwyceni.    Na pdst.: SP Głubczyn 

Jasełka w Przedszkolu w Głubczynie 

N a spotkanie wigilijne dzieci z przedszkola  
w Głubczynie zaprosiły swoich rodziców 
oraz Bogdana Wójtowicza - dyrektora szko-
ły podstawowej. Na początku zaprezento-

wały zebranym jasełka. Wykonanie dzieci było szcze-
re i wzruszające. Po gorących brawach, mali aktorzy 
zrobili sobie przerwę, by zjeść kawałek pysznego cia-
sta, upieczonego przez mamy i nabrać sił na spotka-
nie z Mikołajem. Cierpliwość dzieci została wynagro-
dzona. Wyczekiwany gość pojawił się i przyniósł ze 
sobą duży i ciężki worek pełen prezentów dla grzecz-
nych maluszków. Jednak nie tak łatwo je oddał w ręce 
dzieci! Musiały najpierw razem z Mikołajem zatań-
czyć, pobawić się i porozmawiać. Otrzymując prezent 
pięknie dziękowały i grzecznie pozowały do pamiątko-
wego zdjęcia. Dzień spędzony w przedszkolu minął 
szybko i przyjemnie.  

Na pdst. Przedszkole w Głubczynie 
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Nowy Rok na Rynku 

P owitanie Nowego Roku na Rynku w Krajence wpisa-
ło się na stałe w tradycję krajeńskich wydarzeń kul-
turalnych. W nocy z 31 grudnia 2012 r. na 1 stycznia 
2013 r. mieszkańcy gminy i miasta, a także wielu 

gości świętowało, żegnając stary i witając Nowy Rok. Impreza 
udała się znakomicie, a sylwestrową zabawę poprowadził 
zespół Voice. Punktualnie o północy nad Krajenką rozświetliła 
się prawdziwa, barwna feeria sztucznych ogni. Życzenia no-
woroczne mieszkańcom gminy i miasta złożyli burmistrz Kra-
jenki Stefan Kitela i przewodniczący Rady Miejskiej w Krajen-
ce Piotr Jończyk.              (red.) 

Seniorskie spotkanie  
w Paruszce 

W  niedzielę, 13 stycznia br. w Paruszce odby-
ła się niecodzienna impreza. Dzięki zaanga-
żowaniu wiceprzewodniczącej Rady Miej-
skiej w Krajence Bernadecie Kopeć, Elżbiety 

Romańczyk, sołtys Dolnika i Janowi Skowiera, sołtysowi 
Paruszki w sali wiejskiej odbyła się świąteczne spotkanie 
seniorów z Paruszki i Dolnika. W pięknej inicjatywie 
uczestniczyło niemal 50 osób, a na spotkanie przybyli 
także burmistrz Krajenki Stefan Kitela, przewodniczący 

Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk, proboszcz parafii Głubczyn, ks. Mirosław Krupiński i dyrektor Krajeńskiego 
Ośrodka Kultury Karol Adler. Imprezę uświetniły występy artystyczne najmłodszych mieszkańców obu miejscowości, 
wystawiając Jasełka.            (red.) 

III Turniej Piłki Siatkowej w Krajence 

O d trzech lat w styczniu w Krajence odbywa się tradycyjny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Krajenki. W tym roku w zawodach wzięło sześć drużyn: OSP Krajenka, OSP Podróżna, Urząd 
Gminy Krajenka, Gimnazjum Krajenka, Stolmix i Jack Daniels Team. W tym roku wprowadzono do regula-
minu zapis, że w każdym zespole gra, co najmniej jedna kobieta.  

W pierwszej części turnieju drużyny grały w grupach, w systemie „każdy z każdym”, a następnie odbyły się finały. W 
przerwie między rozgrywkami wszyscy uczestnicy turnieju mogli zjeść przepyszną grochówkę. Po wcześniejszej do-
minacji przez siatkarzy OSP Krajenka (dwukrotni zwycięzcy z lat poprzednich) tym razem pierwsze miejsce zdobył 
zespół Gimnazjum Krajenka, który pokonał po pasjonującej walce drużynę Stolmix-u 3:0. O trzecie miejsce walczyły 
drużyny OSP Krajenka i Urząd Gminy. Mimo, iż zespół urzędników zasilił sam burmistrz Stefan Kitela, samorządow-
cy musieli pogodzić się z porażką w walce o brązowy medal (wynik 2:3). Piąte miejsce zajął zespół Jack Daniels Te-
am, a szóste OSP Podróżna.  
Jak powiedział główny organizator turnieju Daniel Wiśniewski z Urzędu Gminy i Miasta Krajenka tegoroczne zawody 

stały na wysokim poziomie, 
można było oglądać świetne 
zagrania, ataki i obrony siatka-
rzy. Każdy zespół grał z ogrom-
nym zaangażowaniem i nie 
było piłek straconych. Drużyny, 
które znalazły się na podium, 
otrzymały puchary, a drużyna 
Gimnazjum dodatkowo koszul-
ki. Pozostałe zespoły otrzymały 
statuetki. Nagrody wręczał bur-
mistrz Stefan Kitela, który po-
dziękował zawodnikom za 
udział w tegorocznych rozgryw-
kach i zaprosił wszystkich do 
udziału w turnieju za rok.  (red.) 
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W hołdzie powstańcom 

W  150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, w ko-
ściele pw. św. Józefa została odprawiona uroczysta msza 
święta, w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób w tym 
władze gminy na czele z burmistrzem Stefanem Kitelą. W 

kazaniu proboszcz krajeńskiej parafii, ks. Grzegorz Fabiszak wspo-
mniał o ofierze poniesionej przez powstańców oraz o znaczeniu tego 
zrywu dla późniejszych pokoleń. Po eucharystii wszyscy uczestnicy 
udali się pod obelisk przy Domu Kultury upamiętniający ofiary wojen  
i prześladowań, przy którym zostały złożone kwiaty i odmówiona 
wspólna modlitwa za dusze wszystkich powstańców. (red.) 

 

Zmiany obowiązku meldunkowego 
 
Jak informuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, od 1 stycznia 2013 r. tytułem ustawy z dnia 07 
grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z  2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg 
ułatwień m. in.: 
 
1. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu; 
2.  wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez  pełnomocnika;   
3. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji  
 o wykształceniu,  obowiązku  wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej; 
4. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron 
 EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;   
5.  likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów; 
6. likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do  
 weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników; 
7.  wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z  4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych  

 za niedopełnienie obowiązku meldunkowego; 
8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do  
 6 miesięcy. 

Ferie w Krajeńskim Ośrodku Kultury 

N ie wszystkie dzieci z gminy Krajenka mogły wyjechać w czasie ferii na zimowiska, czy inne formy odpo-
czynku. Dla nich Krajeński Ośrodek Kultury przygotował wiele propozycji. Dzieci, od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 10 do 14 uczestniczyły m.in. w zajęciach artystycznych, plastycznych, z makramy  
i zajęciach ruchowych. Do jednych z największych atrakcji należał wyjazd do stadniny koni w Paruszce, 

gdzie dzieci mogły spróbować jazdy konnej, a później wybrały się na kulig z ogniskiem. (red.) 

Zajęcia w salach metodycznych KOK-u Jedną z atrakcji był kulig 
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Błyskawiczna sesja 

D wie godziny trwały obrady XXVII sesji Rady 
Miejskiej w Krajence, która odbyła się 31 stycz-
nia br. w Krajeńskim Ośrodku Kultury. Radni 
podjęli dziesięć uchwał, w tym dziewięć jedno-

głośnie w następujących sprawach:  zamiaru likwidacji 
Publicznego Przedszkola w Głubczynie w celu utworze-
nia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczy-
nie;  zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Po-
dróżnej w celu utworzenia oddziału przedszkolnego  
w Szkole Filialnej w Podróżnej, podległej Publicznej 
Szkole Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskie-
go w Głubczynie;  zmieniająca uchwałę w sprawie przyję-
cia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”;  przeznaczenia do sprze-
daży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Krajenka, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2013 roku, udzielenia pomocy 
finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja wyrobów zawie-
rających azbest na terenie Powiatu Złotowskiego” i zmiany w budżecie gminy i miasta na 2013 rok. Ponadto uchwalili 
plan pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2013 rok oraz przyjęli plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 
2013 rok. Bardzo krótko trwała dyskusja w kwestii  zmiany uchwały Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 13 
stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza gminy i miasta Krajenka. Ostatecznie większością 
głosów uchwalili podwyżkę wynagrodzenia burmistrza. Na koniec sesji burmistrz podziękował radnym za zaufanie  
i dobrą ocenę swojej pracy, i ich pracowników, a równocześnie stwierdził, że w tak trudnej sytuacji ekonomicznej, 
przyjęcie uchwały w kwestii  podwyżki, traktuje jedynie w sferze prestiżowej. W efekcie podjął decyzję, stwierdzając, 
iż nie skorzysta z podwyższenia wynagrodzenia.              (red.) 

Minister w Krajence 

O d niemal trzech lat Ministerstwo Sprawiedliwości jest zaangażowane w program edukacji prawnej, w tym 
edukacji dzieci i młodzieży. Stąd też, 18 lutego br. w Krajeńskim Ośrodku Kultury z młodzieżą klas III Gim-
nazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego w Krajence spotkał się wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmie-
lewski. Przez niemal dwie godziny trwała „specjalna lekcja wychowania obywatelskiego”. Minister przybli-

żył młodzieży m.in. struktury państwa, omówił ogólnie zasady funkcjonowania w życiu społecznym, najważniejszy akt 
prawny – Konstytucji RP, a także zasady funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce. Jak mówił wiceminister, re-
sort sprawiedliwości podejmuje szczególne działania w kwestii potrzeb najmłodszych. We współpracy z Fundacją 
Dzieci Niczyje wydano poradniki, m.in. „Będę świadkiem w sądzie”, skierowany do tej grupy odbiorców. Poradnik 
stanowi doskonały materiał, który może służyć pomocą zarówno osobom prowadzącym przesłuchania, jak i dzieciom 
oraz młodzieży. W publikacji opisano - w przystępny dla młodego człowieka sposób – m.in. zadania świadka, wygląd 
pokoju przesłuchań, przebieg rozprawy sądowej i wydarzenia po jej zakończeniu. Ponadto omówione zostały inne 
broszury prawne. W czasie spotkania ze Stanisławem Chmielewskim rozmawiano również o prawach ofiar prze-
stępstw, zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec dzieci i młodzieży, narkomanii, bezpieczeństwie w internecie, 
obowiązkach świadka w sądzie oraz o organizacji i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. 
- Chcemy żyć w świecie lepszym, a nie gorszym – mówił wiceminister. – Musicie wiedzieć jak uniknąć zagrożeń i jak 
obronić swoje prawo w przeróżnych, życiowych sytuacjach, które zapewne spotkacie w przyszłości.  

W czasie dyskusji, w której udział wzięli 
zarówno uczniowie jak i nauczyciele 
rozmawiano m.in. o zbyt długich trybach 
postępowania w sądach, o sądach w 
trybie przyspieszonym, funkcjonowaniu 
„instytucji” poddania się dobrowolnie 
karze przez sprawcę przestępstwa czy 
wykroczenia, a także czy media są rze-
czywiście „czwartą władzą”? Uczniowie 
chcieli też się dowiedzieć ile zarabia 
poseł, minister i jakie są ich obowiązki.  
Na zakończenie, zarówno młodzież jak  
i ich gość zgodzili się, że sama lekcja, 
jak i dyskusja były bardzo interesujące  
i dotyczyły bardzo ważnych aspektów 
życia społecznego każdego z nas.  red.) 
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Najwyższe uznanie dla krajeńskich strażaków  

W  piątek, 31 stycznia br., w Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Złoto-
wie odbyła się narada podsumowująca ubie-
głoroczną działalność KP PSP w Złotowie,  

w czasie której przedstawiono sprawozdanie z ubiegło-
rocznej działalności Komedy Powiatowej. Spotkanie było 
również okazją do podsumowania działalności jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu w 2012 
roku, z którymi KP PSP współpracuje. W naradzie udział 
wzięli m.in. zastępca burmistrza gminy i miasta Krajenka 
Andrzej Szałek i prezes OSP Krajenka druh Andrzej Mar-
tin. 
Podczas narady przedstawiono niektóre wyniki poszcze-
gólnych OSP w powiecie złotowskim. Komisja powołana 
przez Komendanta Powiatowego przeprowadziła przegląd 
techniczny we wszystkich jednostkach OSP typu „JOT”. 
Sprawdzeniu poddano: sprawność techniczną pojazdów  
i sprzętu, stanu zaplecza obsługowo – garażowego, obsłu-

gowo - naprawczego sprzętu ODO, wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i środki ochrony osobistej zgodnie  
z normatywami, dokumentację eksploatacyjną sprzętu silnikowego oraz uprawnienia członków do wykonywania 
działań ratowniczych jednostek OSP typu „JOT”.  
W tej swoistej klasyfikacji na najwyższe uznanie zasłużyła OSP Krajenka, która wypadła znakomicie, zajmując 
pierwsze miejsce. Podobnie było także w kwestii wyszkolenia członków OSP dla powiatu, w odniesieniu do minimal-
nego stanu osobowego dla poszczególnych jednostek OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczy. Z zesta-
wienia wynika, iż OSP Krajenka (w zestawieniu z pozostałymi OSP w powiecie) posiada najwyższy procent wartości 
stanu wyszkolenia i wynosi średnio od 300 do 567 proc.          (red.) 

   Foto: KP PSP Złotów 

Redaktorzy najlepsi 

Z  inicjatywy prezesa Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w Pile Mariusza Markowskiego, w sobotę 
2 marca 2013 r. w hali sportowej Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kra-

jence odbył się halowy turniej piłki nożnej o Puchar Bur-
mistrza Gminy i Miasta Krajenka. Organizatorami turnieju 
byli: Urząd Gminy i Miasta Krajenka, Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie oraz Okrę-
gowy Związek Piłki Nożnej w Pile. W zawodach wzięło 
udział sześć drużyn, które grały w systemie każdy z każ-
dym. Ostatecznie, po emocjonujących spotkaniach zwy-
ciężyła Panorama Złotowska. Najlepszym bramkarzem 
turnieju został Edward Marel z Orła Scholastykowo, naj-
lepszym zawodnikiem Marek Wawrzon z Unii Bartoszko-
wo, a królem strzelców Daniel Kozieł z Piasta Głubczyn. 
Nagrody najlepszym drużynom i zawodnikom turnieju  
wręczali burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela 

i przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Joń-
czyk, którzy podziękowali wszystkim uczestnikom za 
udział w zawodach, zapraszając ekipy do Krajenki za rok. 
Ostateczna tabela turnieju: 1. Panorama Złotowska;  
2. Orzeł Scholastykowo; 3. Krajan Podróżna;  
4. Piast Głubczyn; 5. GLKS Wysoka; 6. Unia  Bartoszko-
wo.       (red.) 

Uczestnicy turnieju wraz z organizatorami 

Mecze były zacięte, ale w duchu fair play 
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba informuje: 
każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 

powinien zbierać faktury VAT 
w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., w terminie od 1 
sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta mia-
sta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określo-
nego na 2013 r.  
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych 
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zuży-
wanego do produkcji rolnej w 2013 roku. 
1. W 2013 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżaw-
cy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 
do wysokości limitu zwrotu określonego na 2013 r., w dwóch terminach, tj. 
a) od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012 r. 
do 31 stycznia 2013 r., 
b) od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z faktu-
rami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 
2013 r. do 31 lipca 2013 r. 
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfiko-
wanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach 
rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego 
przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda bę-
dzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mo-
wa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru. 
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w 
sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji (Dz. U. poz. 87) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, 
ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostęp-
niony w urzędach gmin do kopiowania. 
7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w 
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów 
i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. 
zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produk-
cji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1380), z tym, że kwota zwrotu podat-
ku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 
86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w 
ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. li-
mitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rol-
nym. 
8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w termi-
nie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie: a) 2 - 30 kwietnia 2013 r. w przy-
padku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 
b) 1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gminy lub 
miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.  
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Dzień Kobiet w Krajence 

D zień Kobiet jest dniem specjalnym i niepowta-
rzalnym. Jak co roku o tym dniu nie zapomniały 
kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kra-
jenka. W tym roku uroczystość z okazji Dnia 

Kobiet odbyła się we wtorek, 12 marca 2013 r. w Krajeń-
skim Ośrodku Kultury. Tegoroczne święto zorganizowało 
KGW z Krajenki (co roku przemiennie organizatorem jest 
inne KGW z terenu gminy).   
Panie świętowały wspólnie z koleżankami z KGW w Au-
gustowie, Głubczynie, Śmiardowie Krajeńskim i Podróż-
nej oraz z zaproszonymi gośćmi, w tym m.in. z burmi-
strzem Stefanem Kitelą, przewodniczącym Rady Miejskiej w Krajence Piotrem Jończykiem, sołtysem Krajenki Wybu-
dowania Franciszkiem Rutkowskim i dyrektorek KOK-u Karolem Adlerem. Aby godnie uświetnić rozpoczęcie imprezy 
Krajeński Ośrodek Kultury przygotował występy swoich grup artystycznych. Dla wszystkich pań zaprezentowali się  
w swoich artystycznych występach grupa taneczna Hip-Hop, zespół Oleńki oraz Zespół Wokalny. Po zakończeniu 
części artystycznej goście zasiedli do stołów zastawionych różnymi smakołykami i rozpoczęli wspólną, miłą biesiadę. 
Współorganizatorem imprezy był Krajeński Ośrodek Kultury.              (red.) 

„Rycerze honoru” 

U czniowie klas I Gimnazjum im. dr. Władysława 
Brzezińskiego w Krajence udali się 30 stycznia 
2013 roku do Centrum Kultury „Fabryki Emocji”  
w Pile na spektakl teatralny pt. ”Rycerze hono-

ru”. Na podstawie przygód i przemyśleń bohaterów histo-
rycznych i literackich aktorzy Wrocławskiego Teatru Edu-
kacji „Artenes” przybliżyli uczniom ideał rycerski, zapre-
zentowali postawy szlachetne, wykorzystując postacie 
znane z literatury i historii m.in. króla Artura, Robina Hoo-
da, Don Kichota i Joannę D’arc. Spektakl był ciekawą lek-
cją historii. Był przyczynkiem do dyskusji o współczesnych 
autorytetach! Nie wszystko, co dawne, musi trafiać na 
śmietnik historii!    Na pdst.: J. Maciejewska  

Zbiory biblioteki online 

N a stronie Krajeńskiego Ośrodka Kultury po-
wstała nowa zakładka: KSIĘGOZBIÓR Biblio-
teka, w ramach projektu „Kraszewski. Kompu-
tery dla bibliotek”. 

Dzięki zakładce możemy sprawdzić dostępność księgo-
zbioru w Bibliotece. 

Na pdst.: KOK 

Szanują książki 

5  marca br. w Szkole Podstawowej w Skórce ze-
brali się uczniowie klasy pierwszej wraz z rodzi-
cami, by wziąć udział w pasowaniu na czytelnika. 
Na początek dzieci zaprezentowały dwie insceni-

zacje. Potem nastąpiło uroczyste pasowanie bardzo sta-
rą, bo dwustuletnią książką. Na zakończenie dzieci sko-
rzystały ze słodkiego poczęstunku przygotowanego 
przez mamy. Spotkanie przygotowała wychowawczyni 
klasy I Wanda Augustyn, a autorką przepięknej sceno-
grafii była jedna z mam.                Na pdst.: SP w Skórce 
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W Y K A Z 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

 

 

 
Adres nieruchomości 

 
Krajenka ul. Władysława Jagiełły 
 

 
Oznaczenie geodezyjne i w księ-
dze wieczystej  

 
Obr. – 85, działka nr 16/1 (Bi) o pow. 0.0709 ha, KW PO1Z/00032198/8 – 
właściciel Gmina i Miasto Krajenka 
 

 
Opis nieruchomości 

  
- położona w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły o nawierzchni asfaltowej; 
- zabudowana budynkiem użytkowym, wolnostojącym; 
- w sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkalnej i usługowej; 
- uzbrojenie terenu – pełne. 
Opis budynku: 
Powierzchnia użytkowa budynku 456,00 m2, kubatura 1.805,00 m3. Obiekt 
jest budynkiem wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, 
podpiwniczony, wzniesionym w technologii tradycyjnej. Funkcja użytkowa 
(usługowa). Fundamenty – cegła palona i kamień polny. Ściany murowane z 
cegły palonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy drewniane. Dach – 
konstrukcja drewniana, przykryty dachówką. 
Budynek wyposażony jest w  instalacje – elektryczną, wodociągową, kanali-
zacyjną, gazową. 
Stan techniczny budynku – dobry. 
 

 
Przeznaczenie w planie miejsco-
wym i sposób zagospodarowania 

 
Nieruchomość jest położona na terenie, na którym obecnie nie obowiązuje 
żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Krajenka zatwierdzonym uchwałą nr 
XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27.11.2009 r., przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się na terenach zabudowanych.  
 

   
Forma i tryb zbycia 

 
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
 

 
Cena wywoławcza 

 
323.736,00 złotych (w tym podatek VAT 23%) 
 
 

 
Termin zapłaty ceny nieruchomo-
ści 
 

 
W całości przed podpisaniem aktu notarialnego 

 
Termin do złożenia wniosku przez 
osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami 
 

 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence – Referat 
Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej, pokój nr 7 I 
piętro. 
Nabywca nieruchomości: 

· ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi nota-
riusz, 

· na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązany 
będzie do zapłaty podatku od nieruchomości. 
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Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie 

P rojekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglo-
meracja Krajenka”, realizowany przez gminę  
i miasto Krajenka, ma na celu wybudowanie sie-
ci kanalizacji sanitarnej w 10 jednostkach osad-

niczych na terenie gminy Krajenka oraz uzyskanie efektu 
ekologicznego w postaci przyłączenia gospodarstw do 
nowowybudowanej sieci. Projekt jest współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 
3.4 „Gospodarka wodno - ściekowa” Schematu  
1 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej” Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 
2013 (WRPO). Wysokość dofinansowania wynosi ponad 
11 mln zł, a umowa w tym zakresie została podpisana w 
grudniu 2010 roku. 
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Wimar Sp. z o.o.  
z Koronowa - lider i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Alfa Sp. z o.o. z Bydgoszczy. War-
tość robót wynosi 13 488 657,15 zł. Projekt podzielony jest na dziesięć zadań, które obejmują budowę kanalizacji  
w miejscowościach: Krajenka, Augustowo, Głubczyn Wieś, Głubczyn Letnisko, Głubczyn Rogownica, Skórka, Żeleź-
nica, Paruszka-Dolnik, Śmiardowo Krajeńskie i Podróżna. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ok. 28 km 
sieci kanalizacji sanitarnej, 19 przepompowni ścieków i 52 pompownie przydomowe. 
Jako pierwszą, w maju 2012 roku oddano do użytkowania sieć w Krajence, a następnie w Augustowie, Żeleźnicy  
i Paruszce – Dolniku. W styczniu 2013 r. dokonano odbioru robót w Głubczynie Wsi, Głubczynie Letnisku, Głubczy-
nie Rogownicy, Śmiardowie Krajeńskim i Podróżnej. Wartość robót wykonanych w IV kwartale 2012 r. wyniosła ok. 
2,5 mln zł. Po przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia robót budow-
lanych oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie mieszkańcy kolejnych miejscowości będą mogli występować do 
Komunalnego Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence z wnioskami o wydanie warunków przyłączenia nierucho-
mości do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Do wybudowania pozostała jeszcze część sieci kanalizacji sanitarnej w Skórce. Zgodnie z umową wszystkie prace 
powinny zakończyć się do 30 maja 2013 roku.    
Beneficjent Gmina i Miasto Krajenka przypomina o obowiązku i jednocześnie zachęca mieszkańców Krajenki, Augu-
stowa, Żeleźnicy i Paruszki, którzy mają już taka możliwość, aby na podstawie warunków przyłączenia wydanych 
przez Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence, przyłączali swoje nieruchomości do nowowybudowa-
nej sieci.                    (red.) 

Prace kanalizacyjne w gminie 

Nowa krajeńska,  
wojewódzka arteria 

O d kilku miesięcy nie tylko tysiące kierow-
ców przejeżdżający przez miasto, ale 
przede wszystkim mieszkańcy Krajenki 
cieszą się z drogowej inwestycji, którą 

niedawno oddano do użytku. Jak wspominają naj-
starsi, nie pamiętają tak dużego zadania w Krajence. 
Inwestycja dotyczyła przebudowy, a w zasadzie bu-
dowę od podstaw ulicy Domańskiego (ulica jest jed-
nym z odcinków drogi wojewódzkiej nr 188). Dawna, 
brukowa ulica, przecinająca centrum Krajenki prze-
szła już do historii. Zmieniła się w asfaltową arterię, 

z nowymi chodnikami i zatoczkami autobusowymi. 
Wielomilionowa inwestycja, o którą długo zabiegał w poznańskim Urzędzie Marszałkowkim m.in. burmistrz Krajenki 
Stefan Kitela wraz z radnym wojewódzkim Henrykiem Szopińskim zrealizowana w szybkim tempie i od kilku miesię-
cy poprawiło się znacznie bezpieczeństwo użytkowników drogi i przechodniów. Znacząco wzrósł także komfort jazdy 
kierowców. Obecnie pozostało jedynie zagospodarowanie przyległych terenów zielonych.    (red.) 
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Ruszą wodociągowe 
przyłącza 

K omunalny Zakład Użyteczność Publicznej w 
Krajence zawiadamia, że od kwietnia 2013 r. 
przystąpi do „przepinania” przyłączy wodo-
ciągowych ze starej sieci na nową.  

Planowany termin zakończenia robót montażowych 
przewiduje się do końca roku 2013. Prace będą pro-
wadzone na ulicach: Władysława Jagiełły, 1-go Maja, 
Szkolna, Bydgoska, Dworcowa, Domańskiego, Ogro-
dowa, Mickiewicza. Warto przypomnieć, że w ubie-
głym roku trwała budowa nowej sieci wodociągowej, a 
założeniem projektu była wymiana starej sieci azbe-
stowo-cementowej - która po wieloletniej eksploatacji 
ulegała coraz częstszym awariom - na sieć PCV. Naj-
ważniejsze jednak jest dla mieszkańców to, że z tytułu „przepinania” przyłączy nie będą ponosić jakichkolwiek kosz-
tów, a inwestycja przyczyni się do poprawy jakości wody w mieście.    Na pdst.: KZUP 

Nowy ciągnik  

W  lutym, Zbigniew Morgulec - przewodniczący 
komisji gospodarczej Rady Miejskiej w Kra-
jence zwrócił uwagę na zły stan techniczny 
taboru Komunalnego Zakładu Użyteczności 

Publicznej. O takim stanie rzeczy wiedział także bur-
mistrz gminy i miasta. 
- Musieliśmy coś zrobić w tym kierunku, aby poprawić 
park maszynowy w KZUP. W tej kwestii mieliśmy kontro-
lę radnych z komisji gospodarczej, którzy odwiedzili Ko-
munalny Zakład Użyteczności Publicznej i zauważyli, że 
wieloletnie niedofinansowanie tej jednostki sprawiło 
ogromną dekapitalizację sprzętu, który był w fatalnym 
stanie. – mówił Stefan Kitela. 

Dlatego też gmina zdecydowała, że zakupi nowy ciągnik. 28 lutego br. został rozstrzygnięty przetarg na zakup sprzę-
tu, do którego przystąpiło 9 firm, a wygrał je firma Inter-Vax ze Żnina. Natomiast w poniedziałek, 11 marca, do KZUP 
został dostarczony nowy ciągnik Ursus 10014H, warty 143.450 zł.      (red.) 

Pracownicy KZUP rozpoczęli już w ub.r. prace przy bu-
dowie przyłączeń wodociągowych 

Starosta dziękuje Krajence 

G odzinę trwała XXVIII sesja Rady Miejskiej  
w Krajence, która odbyła się 14 marca 2013 ro-
ku, w której uczestniczył m.in. starosta złotowski 
Ryszard Goławski. W tym czasie radni przyjęli 

uchwały w sprawach: udzielenia dotacji z budżetu gminy  
i miasta na prace konserwatorskie,  udzielenia pomocy fi-
nansowej dla samorządu województwa wielkopolskiego 
oraz  zmian w budżecie gminy i miasta Krajenka na 2013 
rok. Ponadto, Rada Miejska podjęła decyzję  
o pomocy finansowej samorządowi powiatu złotowskiego . 
Uchwała dotyczyła realizacji zadania „Przebudowa i budo-
wa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna”. 
Tym samym, dzięki dobrej współpracy gminy z powiatem, 
w tym roku rozpocznie się tak długo oczekiwana przez mieszkańców gminy budowa drogi powiatowej z Podróżnej 
do Paruszki. W pierwszym etapie ma być wykonana nawierzchnia i chodniki wraz z kanalizacją burzową w Podróż-
nej i dalej w kierunku do Śmiardowa Kraj.  
- Od ponad dwóch latach, od pierwszego dnia obecnej kadencji nasza współpraca z gminą i miastem Krajenka jest 
wzorcowa – mówił starosta złotowski Ryszard Goławski. – Jej owocem są m.in. inwestycje, które wspólnie realizuje-
my. Teraz zaczniemy kolejną, z której już się cieszymy. Dziękuję radnym za podjęcie uchwały, dziękuję Krajence za 
wsparcie, dla dobra całej naszej powiatowej i krajeńskiej społeczności.           (red.) 

Gościem sesji był starosta Ryszard Goławski 
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Pozbądź się azbestu 

P odczas styczniowej sesji Rady Powiatu Złotowskiego podjęto uchwałę w sprawie zmiany zasad udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest  
z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych. Jak można się domyśleć jest to kontynuacja 
zadania rozpoczętego wcześniej, a dokładnie mówiąc w roku 2012, gdzie po raz pierwszy zrodził się po-

mysł aby wyjść z inicjatywą do miesz-
kańców powiatu złotowskiego, celem 
wsparcia zadania było pozbywanie 
się wyrobów zawierających azbest, 
zwanego potocznie eternitem. Zada-
nie realizowane w ub.r. dało pewne 
korzyści, co miało przełożenie w kon-
kretnych liczbach. Usunięto 303,571 
ton wyrobów zawierających azbest  
z terenu Powiatu Złotowskiego,  
a w samej gminie Krajenka – 27.558 
kg. Odpady te unieszkodliwione zo-
stały na składowisku odpadów nie-
bezpiecznych zawierających azbest  
w Małociechowie.  
Również obecny rok nie jest gorszy 
od ubiegłego, bowiem Starostwo Po-
wiatowe w Złotowie wespół z 8 gmi-
nami: Krajenką, Lipką, Okonkiem, 
Zakrzewem, Jastrowiem, Tarnówką  
i Złotowem (gmina, miasto) złożyło 
wniosek do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej celem pozyskania nowych środków na realizację w.w zadania w 2013r. Całość budżetu przewidzianego 
na realizację tego zadania  wynosi 250.000 zł (powiat – 93.000 zł, gminy – 75.000 zł, WFOŚ i GW – 82.000 zł). 
Oznacza to tyle, że na przełomie miesiąca kwietnia i maja ruszy nabór wniosków do programu. Będzie on o tyle ko-
rzystniejszy dla potencjalnego beneficjenta, że otrzyma on finansowe wsparcie w 100% pokryte przez poszczególne 
samorządy, które zadeklarowały chęć partycypacji w kosztach, w tym gminę i miasto Krajenka. Na co możemy liczyć 
w nowym rozdaniu?. Nie możemy dołożyć do nowego dachu. Jednakże koszty, które również sami musielibyśmy 
ponieść przy wymianie nowego dachu niejednokrotnie przewyższałyby nasze możliwości i tak już skromnych budże-
tów domowych.  
Zatem jak się można domyśleć, gdy ruszy program usuwania wyrobów zawierających azbest na wsparcie możemy 
liczyć, bowiem przedmiotem dotacji będą: demontaż, transport i unieszkodliwienie lub odbiór, transport i unieszkodli-
wienie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu 
złotowskiego.  
Do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierają-
cych azbest uprawnione będą: 1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: 
osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe; 2. jednostki sektora finansów pu-
blicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, posiadające tytuł prawny do nieruchomo-
ści położonej na terenie powiatu złotowskiego (budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze), na której 
występują wyroby zawierające azbest. 
Dotacja celowa na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest udzielana będzie na pisemny wniosek 
złożony w Starostwie Powiatowym w Złotowie, na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi dokumenta-
mi.Więcej informacji na temat zasad dofinansowania na stronie: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?
year=2013&poz=1477 oraz http://www.zlotow-powiat.pl/ zakładka Azbest – informacje o dotacjach.  
Razem z burmistrzem Krajenki chcemy wspierać mieszkańców tej gminy w procesie usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest, zachęcając do realizacji zadania. Liczymy na odzew z Państwa strony. Skorzystajmy z pieniędzy, które 
są na wyciągnięcie ręki.  
Ze swej strony obiecuję pomoc mieszkańcom gminy i miasta Krajenka, zainteresowanych zadaniem mieszkańców 
powiatu złotowskiego przede wszystkim przy: wypełnianiu wniosku, kompletowaniu dokumentów, stanowiących za-
łączniki do wniosku o dofinansowanie czy przy podpisywaniu umowy na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierają-
cych azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich  i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2013 ro-
ku”.  
Niezbędnych informacji uzyskasz dzwoniąc także pod numer telefonu: 67 - 263 – 59 - 26 lub bezpośrednio w  Wy-
dziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Złotowie, pokój nr 122.  

Adam Klaryński  

Adam Klaryński - pracownik Starostwa Powiatowego w Złotowie,  
Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
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Rewolucja śmieciowa?  
Andrzej Szałek: zastępca burmistrza gminy i miasta Krajenka: 
- Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, od 1 lipca 
2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Gmina i Mia-
sto Krajenka w celu realizacji nowego obowiązku ustawowego, uchwałą Rady Miejskiej  
w Krajence, wstąpiła do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadów  
Komunalnych”. Wszystkie obowiązki wynikające z ustawy będzie realizował Związek  
Międzygminny. 
Czy rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę okażą się trafne, pokaże rzeczywistość. 
W związku z powyższym prezentujemy informację przekazaną przez ZM „PRGOK”..  

INFORMACJA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI” 
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa  zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowa-
dza ona szereg znaczących zmian w dotychczasowym sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi 
przepisami, gminy zostały zobowiązane do przejęcia odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.  
W celu realizacji tak ważnego zadania, jakim jest zbudowanie i wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami, gmina i miasto 
Krajenka wraz z innymi samorządami lokalnymi północnej Wielkopolski utworzyły Związek Międzygminny „Pilski Region Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi”. 
Od 1 lipca 2013 roku na terenie Związku zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami. Z uwagi na to miesz-
kańców czeka szereg zmian. 
W nowym systemie, już nie właściciel nieruchomości, a  Związek Międzygminny w drodze przetargu wybierze i sprawować będzie 
kontrolę nad firmą, która zajmować się będzie wywozem i zagospodarowaniem odpadów. Nie będzie zatem potrzeby zawierania 
umów z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych.  
W niedługim czasie do właścicieli nieruchomości rozesłane zostaną deklaracje, które należy wypełnić i zwrócić do Biura Związku 
Międzygminnego we wstępnie planowanym terminie do dnia 26 kwietnia 2013 roku.  W deklaracji właściciel nieruchomości za-
mieszkałej (np. domku jednorodzinnego) określi ile osób zamieszkuje daną nieruchomość i czy zamierza prowadzić selektywną 
zbiórkę odpadów. W przypadku zabudowy wielorodzinnej to zarządca wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni składał będzie w 
imieniu mieszkańców deklarację. 
Na tej podstawie ustalona zostanie opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami, która będzie iloczynem stawki – liczonej od oso-
by  i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  
Podkreślić należy fakt, że w nowym systemie mieszkańcy, którzy będą segregować odpady zaoszczędzą, ponieważ zapłacą 
mniej (10 zł od osoby), niż  mieszkańcy którzy segregacji nie prowadzą (15 zł od osoby za odbiór odpadów zmieszanych). W 
przypadku, gdy deklaracja nie zostanie zwrócona w terminie Związek Międzygminny w drodze decyzji administracyjnej ustali opła-
tę właścicielowi nieruchomości (wg stawki podstawowej 15 zł od osoby).  
Odpady będą także odbierane z nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, targowiska, szpitale, lokale gastronomiczne, sklepy 
itd.),  przy czym opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana nie od osoby, a od wielkości pojemnika oraz częstotliwości 
jego wywozu. 
W nowym systemie obowiązkiem właściciela nieruchomości w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej będzie wyposażenie jej w 
pojemnik na zmieszane odpady komunalne i utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym i higienicznym. Natomiast do se-
lektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy ww. zabudowy otrzymają odpowiednio oznakowane worki. W zabudowie wielorodzinnej, 
spółdzielczej  obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki będzie spoczywała na właścicielu bądź zarządcy nieruchomo-
ści - spółdzielni mieszkaniowej czy też wspólnocie.  
Obecnie częstotliwość odbioru odpadów indywidualnie  regulowana na podstawie umowy podpisanej z odbiorcą, natomiast w 
nowym systemie częstotliwość odbioru będzie wynikała z zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 
Kolejne zmiany to obowiązek  rejestracji  kompostowników oraz  zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych – piecach.  
Nowością jest także fakt, że począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. w zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
zamieszkałych odbierana będzie każda ilość następujących frakcji odpadów komunalnych: niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, 
w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. Odpady te będą odbierane u źródła czyli bezpośred-
nio z nieruchomości - dotyczy to głównie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. W zabudowie wielorodzinnej na potrzeby selek-
tywnej zbiórki przewidziano tworzenie lokalnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) tzw. gniazd . Do 
lokalnych PSZOKów tzw. gniazd mieszkańcy będą mogli dostarczać: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. 
 Oprócz tego  prowadzona będzie, w wyznaczonych miejscach, zgodnie z harmonogramem regularna darmowa zbiórka odpadów 
przy użyciu specjalistycznych samochodów tzw. mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki. Mobilne PSZOKi będą odbierały przede 
wszystkim: odpady komunalne ulegające biodegradacji, zużyte baterie (co oczywiście nie jest jedyną formą pozbycia się tej frakcji 
odpadu, gdyż w dalszym ciągu będą funkcjonowały punkty zbiórki w urzędach, sklepach itd.), zużyty sprzęt elektroniczny, meble i 
inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież i inne tekstylia. 
Docelowo w każdej gminie należącej do Związku powstaną Centralne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
(specjalnie przygotowana infrastruktura techniczna składająca się z placów, budynków, wagi itd.), do których będzie można przy-
wieźć wszystkie frakcje odpadów bez dodatkowej opłaty.  
Szereg zmian w  nowym systemie gospodarki odpadami sprawi, że Związek Międzygminny będzie miał wpływ na każdy z jego 
elementów, dzięki czemu będzie mógł kształtować właściwy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. 
Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania Systemu gospodarki odpadami na terenie Związku Międzygminnego „Pilski Re-
gion Gospodarki Odpadami Komunalnymi” uzyskać można pod adresem www.prgok.pl.  

 
Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” 
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Sukces dyrektora  

P odczas minionych 21 lat redakcja Tygodnika 
Pilskiego organizowała plebiscyt „Człowiek Ro-
ku”. Także i w tym roku ogłoszono wyniki 
„Człowieka Roku 2012”. We wtorek, 12 marca 

2013 r. na wielkiej gali Ludzi Roku Tygodnika Pilskiego 
wręczono statuetki laureatom popularnego plebiscytu. 
Ogromny sukces w tej swoistej rywalizacji odniósł Karol 
Adler, dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury, który otrzy-
mał wyróżnienie. 
- Nominowanie mojej osoby do tytułu „Człowieka Roku 
2012” przez kapitułę, w skład której weszli: redakcja Ty-
godnika Pilskiego oraz dr Danuta Kitowska, rektor Wyż-
szej Szkoły Biznesu w Pile i Paweł Wiszniewski, ordyna-
tor oddziału wewnętrznego Szpitala Specjalistycznego w Pile, było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Znalezienie 
się wśród 29. znakomitych osobistości, traktuję jako prestiżowe wyróżnienie działalności kierowanej przeze mnie 
instytucji. To wielkie wyróżnienie dedykuję moim pracownikom – powiedział laureat.           (red.) 
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Dyrektor Karol Adler (z prawej) w czasie gali Ludzi Roku 

Krajeński Ośrodek Kultury 
dla wszystkich 

W  ostatnich dwóch latach Krajeński Ośro-
dek Kultury zmienia swoje oblicze i to 
nie tylko ze względu na prowadzone 
tam remonty, ale przede wszystkim na 

rozszerzenie działalności kulturalnej i pozyskiwanie 
środków zewnętrznych. Działalność KOK prowadzo-
na jest w sposób zrównoważony ze względu na ob-
szar oddziaływania (obszary  
wiejskie - miasto Krajenka) i ze względów meryto-
rycznych w działach upowszechniania, udostępnia-
nia i animacji kultury (projekty edukacyjne, promują-
ce, udostępniające i rozrywkowe).  
W KOK działa 12 zespołów:  The Bluesod C, zespół 
gitarowy, zespół rockowy, zespół Ludowy Dzwon, 
zespół taneczny „Oleńki”, zespół taneczny „Mix Dan-
ce”, Taneczna Akademia Przedszkolaka, dwie grupy  
tańca Hip-Hop, taniec towarzyski, Kapela Mysomta-
cy, Taniec Ognia. Oprócz tego prowadzone są stałe 
zajęcia: muzyczne (gitara klasyczna i elektryczna, 
akordeon, keyboard), zajęcia wokalne, plastyczne, 
rękodzieła. Wszystkie formy pracy artystycznej w 
Krajeńskim Ośrodku Kultury są nieodpłatne. Dzięki 
porozumieniu między KOK a Powiatowym Ogniskiem 
Pracy Pozaszkolnej w Złotowie również nieodpłatnie 
prowadzone są stałe zajęcia z makramy dla dzieci.  
Jednym z celów KOK jest promowanie artystów  

Karol Adler – ukończył studia wyższe na Uniwersytecie  
Zielonogórskim. Tytuł magisterski uzyskał z zakresu animacji społecz-
no-kulturalnej. Jest również menadżerem kultury i pedagogiem. 
Ukończył Kurs Reżyserii STUDIO 68 OF THEATRE ARTS. LONDON w 
Gdyni. Członek Zarządu Lokalnej Grupy działania Krajna nad Notecią, 
członek komisji rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Krajenki, członek 
stowarzyszenia Przyjazna Edukacja, wieloletni   
współorganizator projektów, instruktor warsztatów teatralnych  
i recytatorskich, juror konkursów teatralnych i recytatorskich  
organizowanych przez Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu. Od 2011 roku dyrektor Krajeńskiego 
Ośrodka Kultury.  

Mikołajki 2012 - sala widowiskowa 

Koncert „Szulerów” 
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mieszkających lub pochodzących z Krajen-
ki. W ramach tego celu zorganizowano 
m.in. koncert włocławskiego chóru „Canto” 
pod batutą Mariana Szczepańskiego – lau-
reata wielu ogólnopolskich przeglądów, wy-
stawę fotografii Pauli Klessa młodej utalen-
towanej artystki fotografii, koncert zespołu 
The Bluesod C oraz wystawę prac Edwarda 
Cupra.  
Wiele z realizowanych lub współorganizo-
wanych przez Krajeński Ośrodek Kultury 
przedsięwzięć kulturalnych wspartych zo-
stało środkami zewnętrznymi m.in. z Euro-
pejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich : Europa inwestują-
ca w obszary wiejskie - środków Unii Euro-
pejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu, LGD Krajna nad Notecią, Staro-
stwa Powiatowego w Złotowie.  
Krajenkę, w ostatnich dwóch latach odwie-
dziło wielu znakomitych artystów m.in. 
Krzysztof Rospondek, Golden Life, Grze-
gorz Halama, Alicja Majewska i Włodzi-
mierz Korcz, Sławek Wierzcholski i Nocna 
Zmiana Bluesa, Sweet Jazz Quartet, Mari-
na Łuczenko, zespół „Łzy”, Cliver, Jorgus, 
Szulerzy, Jan Kondrak, Blue Sounds. 
Krajeński Ośrodek Kultury pełni również 
rolę doradcy merytorycznego i partnera w 
organizowaniu i realizacji wielu przedsię-
wzięć kulturalnych dla innych podmiotów 
działających w obszarze kultury. Przede 
wszystkim są to stowarzyszenia i grupy nie-
formalne. Działalność doradcza polega na 
pomocy merytorycznej w zakresie pozyski-
wania środków na realizację projektów 
miękkich, organizowaniu szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i aspektów prawnych przy realizacji festynów wiejskich, programów edukacji kulturalnej, imprez 
masowych itp. 
Remonty przeprowadzane w ostatnich dwóch latach finansowane były ze środków Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Gminy i Miasta w Krajence oraz przychodów własnych Krajeńskiego Ośrodka 
Kultury. Podobnie jak 
w samym Ośrodku po 
kilkudziesięciu latach 
rozpoczęły się prace 
remontowe w  bibliote-
ce w Krajence i Augu-
stowie. KOK przystąpił 
również do Programu 
Dotacyjnego Instytutu 
Książki „Kraszewski. 
Komputery dla bi-
bliotek”, dzięki temu 
biblioteki wchodzące 
w skład KOK-u otrzy-
mały nowy sprzęt: 
komputery i oprogra-
mowanie, co umożli-
wiło dostęp do zbio-
rów on-line.     : KOK 

Dożynki Gminne w Podróżnej 

Taneczna Akademia Przedszkolaka 

Pierwszy finał warsztatów twórczych w Skórce 
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Jasełka w wykonaniu najmłodszych 

W  środę, 9 stycznia 2013 roku o godz. 17.00 w Krajeńskim Ośrodku Kultury odbyły się niezwykłe Jasełka. 
Niezwykłe dlatego, że w role aktorów wcielili się przedszkolacy - najmłodsi mieszkańcy Krajenki. 
Dzieci z grupy „Pajacyków” ( wychowawczyni Bożena Łodkowska ) to 4 – latki, które na czas występów 
przemieniły się w piękne aniołki, diabełki, pastuszków i górali. Dzieci z grupy 

„Skrzatów” (wychowawczyni Lucyna Buczkowska ) to 
5 i 6 - latki, które wcieliły się w role Maryi, Józefa, 
Trzech Króli oraz góralek i górali.  
Oprócz mieszkańców Krajenki, wielobarwne widowi-
sko obejrzeli także burmistrz Stefan Kitela, jego za-
stępca - Andrzej Szałek z małżonką, Bernadeta Ko-
peć – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajen-
ce oraz wieloletni przyjaciel przedszkolaków Regina 
Witkowicz.  
Jasełka dostarczyły wiele wrażeń i wzruszeń, a orga-
nizatorzy z całego serca dziękują rodzicom, którzy  
w jakikolwiek sposób pomogli organizatorom w przy-
gotowaniu Jasełek.  

Na podst.: L. Buczkowska; B. Łodkowska  

Choinka Noworoczna w szkole, w Podróżnej 

O d kilkudziesięciu już lat w styczniu,  w Filialnej Szkole Podstawowej w Podróżnej spotykają się mieszkańcy 
wsi, rodzice i uczniowie na Choince Noworocznej. Tym razem, impreza odbyła się 11 stycznia 2013 roku. 
Uczniowie szkoły przedstawili mieszkańcom 
program artystyczny “Jasełkowe kolędowa-

nie”. Przyszedł również “spóźniony gwiazdor” ale równo-
cześnie wesoły i bogaty. Nie zabrakło wielu ciekawych  
i wesołych konkursów dla dzieci i dorosłych. Rodzice  
i dzieci mogli zmierzyć się z bardzo trudnym dyktandem, 
wziąć udział w konkursach muzycznych i sprawnościo-
wych. Wszyscy uczestnicy bawili się wyśmienicie. Nie 
zabrakło oczywiście tradycyjnej loterii fantowej. Każdy 
uczestnik Choinki Noworocznej otrzymał los, który brał 
udział w losowaniu nagród (m.in. darmowe wejścia na 
basen, do kina, bony do fryzjera, bony pieniężne na za-
kupy itp.). Nie zabrakło też worków ziemniaków. Główny-
mi nagrodami w loterii fantowej były blendery. 

Na pdst.: A. Warzewska, J. Nylec-Żur 

Kolędowanie w Podróżnej 

D nia 20.01.2013. r w kościele p.w.Św.Michała Archanioła w Podróżnej odbył się Koncert Kolęd, w wykona-
niu Chóru Biedronki z Podróżnej. Koncert prowadziła i dyrygowała opiekunka chóru pani Agnieszka Wa-
rzewska. W przygotowaniu koncer-
tu pomagała również katechetka 

Małgorzata Marlewska. Koncert obejmował 
wykonanie siedemnastu kolęd. Znane kolędy 
były przeplatane pastorałkami i wierszami, 
potęgującymi nastrój koncertu. W repertuarze 
można było usłyszeć min : Gore gwiazda, 
Dumna nocka, Osiołek, Tyle kolęd, Bosy pa-
stuszek, W grudniowe noce, Jezus malusień-
ki, Oj dyna dyna, Północ już była, Przybieżeli 
do Betlejem, Znak pokoju, Tobie Mały Panie, 
Gdy gwiazda daje znak, Gdy Śliczna Panna, 
Lulajże Jezuniu, Cicha Noc.  
Półtoragodzinny koncert nie mógł się obyć 
bez bisów, przy burzy oklasków publiczności. 

Na pdst.: A. Warzewska, M. Marlewska. 
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Dzień Babci i Dziadka  

D nia 18.01.2013 r. w Filialnej Szkole Podstawo-
wej w Podróżnej odbyła się uroczystość z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie przedsta-
wili program artystyczny pt.: “Jasełkowe Kolę-

dowanie”. Złożyli gorące życzenia swoim babciom, 
dziadkom, a także przybyłym na tę uroczystość prabab-
ciom, wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki. 
Nie zabrakło słodkości i nawet bezalkoholowego szam-
pana. Później odbyły się wesołe konkursy i zabawy przy 
muzyce np.: wiązanie krawata, taniec z balonem, odbija-
nie piłeczki, taniec na gazetach, układanie puzzli. Wszy-
scy bawili się wyśmienicie. Na pdst.: Szkoła w Podróżnej  

Kochają swoje  
babcie i dziadków 

P rzedszkolaki z Głubczyna bardzo kochają swoje 
babcie i dziadków i by uczcić ich święto, zorga-
nizowały - pod kierunkiem i przy pomocy Beaty 
Traczuk i Zofii Filipiak - dla nich w przedszkolu 

specjalną uroczystość. Goście obejrzeli zaprezentowane 
przez maluszki jasełka i specjalnie dla nich przygotowa-
ny program artystyczny. Nie zabrakło piosenek o babci  
i dziadku, wspólnej zabawy i śpiewania oraz pysznego 
ciasta. Jak co roku uśmiechnięte dzieci wręczyły swoim 
dziadkom zrobione własnoręcznie upominki i wyściskały 
mocno swoich najbliższych.  

Na pdst. Przedszkole w Głubczynie 

Jasełka w Publicznym 
Przedszkolu w Skórce 

D zieci z Publicznego Przedszkola w Skórce mia-
ły okazję zaprezentować swoje umiejętności 
wokalno-recytatorskie podczas występów  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.  Niezwykłe 

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków odbyły się dwu-
krotnie. Po raz pierwszy dzieci przedstawiły historię naro-
dzenia Pańskiego  na spotkaniu wigilijnym, które odbyło 
się 20 grudnia w budynku przedszkola. Drugi występ, 
przed szerszą publicznością, odbył się 10 stycznia w bu-

dynku Szkoły Podstawowej w Skórce. Na przedstawienie 
licznie przybyli zaproszeni rodzice i bliscy przedszkola-
ków. Mali aktorzy z zaangażowaniem wcielili się w swoje 
role, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami widow-
ni.     Na pdst. Przedszkole w Skórce 

Przedszkolny bal 

W  piątek, 11 stycznia Przedszkole w Skórce 
zamieniło się w iście magiczną krainę. W 
progu stanęły niezwykłe osobistości: księż-
niczki, super bohaterowie, wróżki, czarowni-

ce, diabełki i aniołki, piraci, postaci z najróżniejszych ba-
jek… Wszystko za sprawą balu karnawałowego! Nie tyl-
ko dzieci w tym dniu zamieniły się w zaczarowane posta-
ci – także i panie przeniosły się w bajkowy świat. Wszy-
scy bawili się znakomicie!       Za : Przedszkole w Skórce 
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Mistrzowie komputera 

G imnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego w Krajen-
ce po raz dziesiąty zorganizowało powiatowy 
konkurs „Gimnazjalny Mistrz Komputera”.  
2 lutego 2013 roku do Krajenki przyjechali 

uczniowie z całego powiatu by walczyć o tytuł mistrza. 
Po ciężkich zmaganiach nad animowanym logotypem 
sponsora nagrody głównej, szklaną wody która się prze-
pełnia i zawijasami w karnawałowym plakacie udało się 
wyłowić mistrza X edycji konkursu. Pierwsze miejsce 
zajął Mikołaj Kurcin, a drugie Błażej Urbański - obaj  
z Krajenki. O trzecie miejsce walczyli w dogrywce Eryk 
Różański z Tarnówki i Marcin Kurpiński z Łąkiego – 
ostatecznie zwyciężył ten pierwszy. Podsumowując te-
goroczny konkurs, organizatorzy (Adam Michalec i Sła-
womir Kuczyński) podkreślili, że jak zwykle zadaniem 
decydującym o pierwszych miejscach dotyczyło progra-
mowania. Napełnianie szklanki wodą okazało się zada-
nie ciekawym, ale trudnym i to dzięki niemu nie było pro-
blemy z wyłonieniem zwycięzcy. Konkursowi towarzy-
szyła wspaniała atmosfera, zresztą jak zwykle. Nie za-
brakło też emocji i zwykłych nerwów. Jak co roku dzięki 
wsparciu licznych sponsorów z Krajenki  
i Złotowa żaden uczestnik nie wyjechał z konkursu bez 
nagrody (nie zabrakło także pysznego poczęstunku). 
Wszystkim dopisywały humory i zapowiedzieli, że odwie-
dzą Krajenkę za rok.        Na pdst. Gimnazjum 

Lekcje Europejskie  
-wiele o funduszach 

D nia 1 lutego 2013r. młodzież klas II i III Gimna-
zjum im. dr. Wł. Brzezińskiego w Krajence 
wzięła udział w IV edycji Konkursu „Młodzi 
wiedzą o funduszach”. Konkurs odbył się pod 

patronatem europosła Filipa Kaczmarka, a zorganizowa-
ny został przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i skierowany do młodzieży gimna-
zjalnej oraz ponadgimnazjalnej w województwie wielko-
polskim.  
Podobnie jak w roku ubiegłym konkurs połączony był z 
Lekcjami Europejskimi, na których uczniowie zapoznali 
się z tematyką Unii Europejskiej i funduszy europejskich. 

Dowiedzieli się m. in. jak wypełnić uproszczony wniosek 
o dofinansowanie oraz jakie są efekty wdrażania fundu-
szy unijnych. Wnioski przygotowane na lekcjach pod 
kierunkiem konsultantów opisywały to, co zmieniło się w 
ich najbliższej okolicy, dzięki wsparciu ze środków unij-
nych. Do wniosku muszą dołączyć jeszcze wizualizację 
w formie albumu i przesłać je do najbliższego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich. Ponieważ dla 
zwycięzców i ich opiekunów ufundowany zostanie wy-
jazd do Brukseli, życzymy im powodzenia i owocnej pra-
cy. Na pdst.: T. Ryczkowski 

Zagrali w orkiestrze po raz dwudziesty pierwszy 

O d wczesnych godzin rannych 13 stycznia br. 30 uczniów Gimnazjum im. dr. Władysława Brzezińskiego w 
Krajence ruszyło w teren, by - jako wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zbierać datki do 
specjalnie oznakowanych puszek. Orkiestra zagrała  już po raz 21.  
Celem tegorocznej zbiórki było zgromadzenie środków „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycz-

nej seniorów”. Dzięki hojności mieszkańców miasta i 
gminy Krajenka zebrano łącznie (do puszek i z licytacji) 
7583,66 zł. Pieniądze skrupulatnie policzyły panie E. 
Sommerfeld i K. Górska (obie są pracownicami Banku 
Spółdzielczego w Krajence), które od lat współpracują 
z Gimnazjum w Sztabie WOŚP. Działania wszystkich 
osób zaangażowanych w prace tegorocznego 21. Fina-
łu koordynowała Elżbieta Żujew. W imieniu krajeńskich 
organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy za 
hojność. 

Na pdst.: Gimnazjum w Krajence 
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Kochamy Was! 

P opołudniem, 8 lutego, w budynku Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Skórce zrobiło się gwar-
nie, ciepło i rodzinnie. Dzieci z przedszkola  
w Skórce dały tego dnia wyraz swojej miłości  

i wdzięczności swoim babciom i dziadkom z okazji ich 
święta. Ach, cóż to było za spotkanie! Mali aktorzy przed-
stawili swoje umiejętności recytatorsko-wokalne oraz ta-
neczne. W dziecięcych wierszykach i piosenkach brzmiały 
słowa wielkiej miłości i podzięki, za uczucia i opiekę, jaki-
mi każdego dnia babcie i dziadkowie darzą swoje wnuczę-
ta. Po pięknym przedstawieniu, nastąpił słodki poczęstu-
nek, a po nim moc zabawy, tańca i śmiechu! Na spotkanie 
przybył uwielbiany przez dzieci pan Piotr, który prowadzi 

w przedszkolu zajęcia z rytmiki. Zabrzmiały taneczne nuty, a pan Piotr z dziećmi porwał do tańca wszystkich zapro-
szonych gości. Z całą pewnością nikt się nie nudził, gdyż nogi same rwały się do tańca w rytm rock and rolla! Wszy-
scy bawili się do utraty tchu. Na pamiątkę tego wyjątkowego dnia goście otrzymali upominki – piękne ramki ze zdję-
ciami.              Na pdst.: Przedszkole w Skórce 

Dla babć i dziadków 

W  piątek, 8 lutego 2013 r. w Szkole Podstawo-
wej im. Marii Kownackiej w Skórce odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Drugoklasiści śpiewali piosenki, recyto-

wali wierszyki i brali udział w przygotowanych dwóch in-
scenizacjach – „ Koncert życzeń” i „Rozmowa z dziad-
kiem”. Babcie i dziadkowie śpiewali piosenki ze swych 
szkolnych lat, recytowali również zapamiętane wiersze. 
Czas minął szybko w miłej atmosferze. Dodać należy, że 
słodki poczęstunek przygotowany przez mamy uczniów 
uprzyjemnił spotkanie. Imprezę przygotowała wychowaw-
czyni klasy II Barbara Szkudlarek.   Na pdst. SP w Skórce 

Jak karnawał – to zabawa 

W stępem do zabawy karnawałowej, która odbyła się 1 lutego br. w Szkole Filialnej  w Śmiardowie Kraj. 
były jasełka w wykonaniu uczniów klas I- III oraz przedstawienie pod tytułem „Bal przebierańców”, za-
prezentowany  przez dzieci z oddziału przedszkolnego. Wdzięk, prostota i swoboda z jaką dzieci się 
przedstawiały, zostały nagrodzone gromkimi brawami, których nie szczędzili m.in. burmistrz Stefan Kite-

la, przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk i radny Zbigniew Morgulec. 
Sam bal rozpoczął się od prezentacji strojów karnawałowych. Później były tańce przeplatane zabawami i konkursami 
(we wszystkich kategoriach wiekowych) m.in.: taniec z miotłą, „Kaczuchy”, „Ludzie do ludzi”, przekazywanie balona 
nad głową, „pękanie balonika”, rzuty lotkami do tarczy,  
„krzesełka”, taniec z balonami, skoki na gumowych pił-
kach, skoki na skakance z woreczkami pod pachami.  
Za prezentacje  strojów, udział i zwycięstwa w konkur-
sach uczestnicy otrzymywali słodycze i nagrody rze-
czowe, a dobry humor świadczył, iż wszyscy dobrze się 
bawią. O poczęstunek dla dorosłych i dzieci zadbały 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Śmiardowa Kra-
jeńskiego z rodzicami, a o nagrody i słodycze pani soł-
tys Małgorzata Świtała wraz z radą sołecką i Radą 
Szkoły.  
Ostatnim punktem balu był wybór króla i królowej  
w konkurencji „Taniec z koronami”. Uhonorowano dwie 
królowe, które zatańczyły z damami dworu. Dzięki wy-
siłkowi organizatorów impreza udała się znakomicie, bo 
nie ma to, jak wspólna zabawa i czerpanie z niej rado-
ści. 

Na pdst.: Filia SP w Śmiardowie Kraj. 
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Przedszkolny bal  

P ięknie przebrane dzieci z przedszkola w Głub-
czynie przybyły licznie, w towarzystwie rodziców 
i rodzeństwa, na bal karnawałowy, który dzięki 
uprzejmości strażaków odbył się w remizie  

w Augustowie.  
Oprócz wspólnych tańców, były różne zabawy i konkursy. 
Świetnie się bawiły nie tylko dzieci, ale również dorośli.  
O dobrą muzykę zadbali Adam Bińkowski oraz Stanisław 
Kleinschmidt. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku i 
drobnych upominków dla wszystkich przebranych dzieci. 
            Na pdst. Przedszkole w Głubczynie 

Karnawałowa zabawa 

7  lutego br. w szkole w Skórce odbył się corocz-
ny bal karnawałowy. Wspaniałą zabawę przy-
gotowali i przeprowadzili nauczyciele Wanda 
Augustyn i Krzysztof Kwiatkowski. Jej pierw-

szym punktem był konkurs na najoryginalniejsze prze-
branie. Warto zauważyć, że nie tylko dzieci się prze-
brały, a w karnawałowych kreacjach wystąpili prowa-
dzący balu i jedna z mam. 
Potem odbyły się bardzo zabawne, ale emocjonujące 
konkursy dla poszczególnych klas, np.: nawijanie nitek 
z cukierkami na szpulki, kulig na kocach czy pakowa-
nie prezentów. Chwile potem nastąpił czas tańców. 
Rozpoczęła się tradycyjna dyskoteka z migającymi, 
kolorowymi światłami. Wszyscy bawili się znakomicie. 
Sala gimnastyczna stała się, za sprawą pięknej sceno-
grafii, salą balową. Pod sufitem zawisło setki baloni-

ków i serpentyn. Nagrody za konkursy oraz cukierki dla balowiczów ufundowała Rada Rodziców.   Za : SP w Skórce 

Szkolny bal w Głubczynie 

W ieloletnią już tradycją  Szkoły Podstawowej  
w Głubczynie jest bal przebierańców, organizo-
wany na zakończenie karnawału. Wkład pracy 
w przygotowanie strojów  nagrodzony był  upo-

minkami, które otrzymało każde dziecko - uczestnik balu. 
Wspaniała atmosfera udzieliła się wszystkim, a loteria fanto-
wa i słodki poczęstunek przygotowany przez Panią Kanabaj  
i Pietrzak były dopełnieniem zabawy. 
Z głowami pełnymi pomysłów czekamy na kolejny karnawał. 
             Na pdst.: PSP w Głubczynie  

Bal najmłodszych 

T o była udana impreza. 6 lutego 2013 roku w sali 
gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Krajence odbył się bal karnawałowy klas młod-
szych. Uczniowie przebrani w różnorodne stroje 

karnawałowe bawili się wspólnie z wychowawcami i ro-
dzicami przy muzyce granej przez zespół " Przemek  
i Przemek". W wolnych chwilach dzieci częstowały się 
smakołykami przygotowanymi przez rodziców przy 
szwedzkich stołach. W trakcie imprezy karnawałowej 
chętni uczniowie brali udział w różnych konkursach, które 
wywołały wśród dzieci wiele emocji.     Za: SP w Krajence  
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Dar dla afgańskich dzieci 

D zieci z Publicznego Przedszkola w Głubczynie 
odpowiedziały na akcję humanitarną 
„Wielkopolska - Dzieciom Afgańskim” organi-
zowaną przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

w Poznaniu. Przedszkolaki podzieliły się swoimi zabaw-
kami przyniesionymi z domu. Starannie wybrały te, któ-
rymi się już nie bawią, ale są w dobrym stanie i mogą 
jeszcze cieszyć inne dzieci. Zostaną one przekazane 
dzieciom afgańskim w sierocińcach oraz najbiedniej-
szych szkołach prowincji Ghazi. Do zabawek maluszki 
dołączyły własnoręcznie wykonane rysunki.  

Na pdst.: Przedszkole w Głubczynie 

Konkurs recytatorski 

P od hasłem "Wiersze Juliana Tuwima", 19 stycz-
nia 2013 r. w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w  Krajence odbył się 
Szkolny Konkurs Recytatorski klas I – III. Orga-

nizatorkami były Lucyna Belka – Sendłak i Aleksandra 
Nowak. Każdą klasę reprezentowało trzech uczniów, 
wyłonionych w eliminacjach klasowych. Jury w składzie: 
Małgorzata Waberska, Violetta Gorlik wyłoniło najlep-
szych w poszczególnych kategoriach: 
Klasy I: 1. Martyna Żak; 2. Lillianna Lech; 3. Martyna 
Borowska 
Klasy II: 1. Marek Wruk; 2. Wiktoria Krajewska; 3. Anna 
Traczyk 
klasy III: 1. Gabriela Kilon; 2. Bartosz Szdzuij; 3. Kata-
rzyna Madej 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody,  
a główne ufundowała Rada Rodziców. 

Na pdst. PSP w Krajence 

Finał akcji „Wszystkie  
kolory świata”  

S zkoła Podstawowa w Krajence przystąpiła do 
akcji UNICEF Polska pt.: „Umieram z głodu”, 
która w ten sposób zwróciła uwagę na skutki 
ogromnego kryzysu w Czadzie. Inicjatywa roz-

poczęła się w listopadzie 2012, kiedy to zostały przepro-
wadzone lekcje multimedialne, podczas których ucznio-
wie zapoznani zostali z akcją. Potem uczniowie przystą-
pili do pracy, realizując scenariusz szkolnej akcji”. 96 
uczniów (w wielu przypadkach z pomocą rodziców) wy-
konali własnoręczne zabawki – laleczki.  
Wszystkie były wykonane starannie i z dużą pracowito-
ścią. Były bohaterami różnych bajek, przypominały 
mieszkańców wszystkich kontynentów. 20 lutego 2013 r. 
odbył się Wielki Finał Akcji, podczas którego nastąpiła 
aukcja 9 najoryginalniejszych laleczek. Najpiękniejszą 
przygotował Adam Kopaniarz z kl. IV b wraz z mamą 
Krystyną. Organizatorki akcji w podziękowaniu za zaan-
gażowanie ufundowały dla Adama nagrodę. Aukcję po-
prowadziła p. Renata Lorek. Wzięli w niej udział rodzice 
uczniów oraz zaproszeni goście, a wśród nich władze 
samorządowe oraz przedstawiciele mediów. Z aukcji 
pozyskano 850 zł, ze sprzedaży pozostałych laleczek 
1250 zł, co dało w sumie 2100 zł. Największą sumę – 
160 zł – wylicytował Adam Sturmowski. Jedną z laleczek 
wylicytowała dyrektor Barbara Krzemińska, ale przeka-
zała ją najmłodszej uczennicy w szkole: Liliannie Lech  

z kl. I b. Wielki Finał wzbogaciły występy muzycznych 
talentów szkolnych (zespół taneczny pod kierunkiem  
Aleksandry Nowak, Paulina Bartenowska –kl. V a, Pauli-
na Łomińska – kl. VI a), Agata Koselke – kl. VI a, występ 
grupy uczniów z kl. V b, w przedstawieniu w języku an-
gielskim pt: „Kot w butach” przygotowanych pod kierun-
kiem p. I.Kilon oraz pokaz młodych karateków pod opie-
ką Darii Wilk). Koordynatorami akcji były Izabela Załęska 
oraz Renata Lorek. W marcu szkoła zgłosiła lalkę Ada-
ma do konkursu ogólnopolskiej akcji „Wszystkie kolory 
świata”. Głosowanie odbywało się na stronie Faceboo-
ka.               Na pdst.: SP w Krajence 
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O d połowy listopada 2012 r. w Szkole Podsta-
wowej w Skórce trwały rozgrywki w szachy  
i warcaby klasyczne w ramach świątecznego 
turnieju, który zorganizowali Andrzej  

Wawruszak i Krzysztof Kwiatkowski. Wzięło w nim udział 
25 uczniów – 20 osób w warcaby i 5 osób w szachy.  

Grupa szachowa składała się z dziewcząt i chłopców, 
natomiast, grupa w warcaby podzielona była na 2 kate-
gorie (chłopcy-dziewczęta).  
Wyniki turnieju: 
Warcaby – dziewczęta 
I miejsce – Aleksandra Wenglewska – kl. IV 
II miejsce – Wiktoria Widawska – kl. III  
III miejsce – Zuzanna Wenglewska – kl. IV 
Warcaby – chłopcy 
I miejsce – Jakub Mikuś – kl. III 
II miejsce – Kacper Jerzak – kl. VI 
III miejsce – Artur Masion – kl. V 
Szachy 
I miejsce – Kania Sławoj – kl. VI 
II miejsce – Przemysław Piechowski – kl. VI 
III miejsce – Filip Szpakowicz – kl. V 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, które na uro-
czystym apelu wręczyła im dyrektor Regina Joncel. 
Wszyscy zakwalifikowali się do gminnego turnieju, który 
odbędzie się w styczniu w miejscowości Górzna.  

Na pdst. K. Kwiatkowski  

Świąteczny turniej w szachy i warcaby klasyczne 

T radycyjnie po koniec roku w Szkole Podstawowej  
w Krajence odbywają się Halowe Międzygminne Mi-
strzostwa w Skoku Wzwyż Klas IV – VI. Tym razem 
młodzi adepci skoku nad poprzeczką spotkali się  

18. 12. 2012 r w sali gimnastycznej PSP w Krajence.  
Zaproszenia rozesłano do szkół podstawowych z powiatu zło-
towskiego i pilskiego. W rywalizacji uczestniczyło 74 zawodni-
ków, w tym 35 dziewcząt ze szkół z Bądecza, Wysokiej, Skórki  
i Krajenki.  
Organizatorem zawodów była PSP w Krajence i UKS ,,Krajna” 
Krajenka. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali nau-
czyciele w-f Jadwiga Najmowicz i Andrzej Wawruszak. 
Poziom zawodów był wysoki i charakteryzował się zaciętą wal-
ką, o czym świadczy konieczność przeprowadzenia kilku dogry-
wek celem ustalenia kolejności na podium. Porównując wyniki 
do wyników ogólnopolskich osiąganych podczas czwartków 
lekkoatletycznych, najlepszy rezultat uzyskał uczeń klasy IV 
Eryk Lamtschek. Pokonana wysokość 140 cm jest jego nowym 

rekordem życiowym i daje mu realnie szanse walki o pierwsze 
miejsce w kraju w jego kategorii wiekowej. Wartościowy rezultat 
uzyskała uczennica klasy III Maja Smolarz, skacząc 120 cm. 
Swoją klasę potwierdziła uczennica klasy V Klaudia Przemor-
ska, która pokonała poprzeczkę na wysokości 135 cm 
Nagrody dla najlepszych zostały zakupione ze środków UKS 
Krajna Krajenka.  
Wyniki: 
Klasa IV – rocznik -2002 
Dziewczęta 

 Miejsce – Smolarz Maja – Krajenka – 120 cm 
Miejsce – Bator Oliwia – Krajenka– 110 cm 
Miejsce – Bannach Marta – Krajenka – 110 cm 

Chłopcy 
Miejsce – Lamtschek Eryk – Skórka – 140 cm 
Miejsce – Eichstaedt Arkadiusz – Skórka – 115 cm 
Miejsce – Kowalik Krzysztof -Krajenka – 115 cm 

Klasy V – rocznik - 2001 
Dziewczęta  

Miejsce – Przemorska Klaudia – Krajenka – 135 cm 
Miejsce – Mikuś Patrycja – Skórka – 115 cm 
Miejsce – Piosik Barbara - Wysoka – 110 cm 

Chłopcy  
Miejsce – Jers Dawid – Krajenka – 125 cm 
Miejsce – Goździkowski Kamil – Krajenka – 125 cm 
Miejsce – Bogdański Mikołaj - Wysoka – 125 cm 
 

Klasa VI – rocznik – 2000 
Dziewczęta 

Miejsce – Dróbka Daria –Bądecz – 130 cm  
Miejsce – Stanek Monika –Skórka – 125 cm 
Miejsce – Zartt Anna -Bądecz – 120 cm 

Chłopcy  
Miejsce – Chwiałkiewicz Bartosz – Krajenka – 145 cm 
Miejsce – Luniak Gabriel –Skórka – 135 cm 
Miejsce – Nosek Piotr - Wysoka – 125 cm 

Na pdst. A. Wawruszak 

Halowe Mistrzostwa w Skoku Wzwyż klas IV – VI 

Na podium: Bartosz Chwiałkiewicz, Gabriel Luniak  
i Piotr Nosek 
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Wyjątkowy Koncert  
Charytatywny 

W yjątkowy? Mało powiedziane. 10 lutego 2013 r. 
w Krajeńskim Ośrodku Kultury odbył się wyjąt-
kowy Koncert Charytatywny zorganizowany 
przez Gimnazjum im. dr. Władysława Brzeziń-

skiego w Krajence. Grano dla Bogusi, Alicji, Natalii, Piotrka, 
Szymona i Adama – uczniów szkoły, którzy zmagają się  
z różnymi ograniczeniami wynikającymi z ich chorób. 
Sala widowiskowa wypełniła się po brzegi mieszkańcami 
gminy i miasta. Organizatorzy liczyli na hojność mieszkań-
ców,  którzy - jak zwykle - nie zawiedli. Od pierwszej aukcji 
włączyli się w licytacje kilkudziesięciu  atrakcyjnych przed-
miotów i usług, nie tylko przyczyniając się do pomnażania zebranych funduszy, ale również świetnie się przy tym 

bawiąc. Miłą niespodziankę sprawił organizatorom burmistrz 
Stefan Kitela, który w dowód uznania przekazał dla nich, na 
ręce dyrektora gimnazjum dwukrotnie przez siebie wylicytowa-
ny ekspres do kawy. Zbierano fundusze również ze sprzedaży 
ciast, upieczonych przez rodziców uczniów. Ponadto, sprzeda-
wano przygotowane przez uczniów czerwone serduszka. Na 
zakończenie odbyło się losowanie i osoba posiadająca szczę-
śliwy numerek otrzymała kuchenny rozdrabniacz. 
Niezwykłym akcentem były występy artystyczne: orkiestry OSP 
Krajenka, przedszkolaków, wokalistek z gimnazjum (Joanny 
Barabasz, Katarzyny Andruszkiewicz, Cyryli Majdy, Sonii Ma-
dej i Marii Michałowskiej), zespołu „Biedronki” z Podróżnej  
z dyrygentem Agnieszką Warzewską, uczniów ogniska mu-
zycznego działającego przy KOK (Alicji Król oraz Przemka Wa-
lentyna; instruktor Wiktor Jakuszewski), zespołu tanecznego 

„Mix Dance” – instruktor Agnieszka Nowak, iluzjonisty Jędrzeja 
Waberskiego, zespołu „The Bluesod C” i zespołu „Slaves of 
Chaos – Niewolnicy chaosu”. 
Zainteresowanie inicjatywą było ogromne, świadczące o tym, 
że krajeńska społeczność, to ludzie dobrej woli. W koncercie 
udział wzięły władze lokalne: burmistrz gminy i miasta Stefan 
Kitela, przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Joń-
czyk, sekretarz gminy Tomasz Ciechanowski, radni oraz spon-
sorzy koncertu, bez których realizacja tego przedsięwzięcia 
byłaby niemożliwa. Imprezę prowadzili konferansjerzy: Karol 
Adler dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury i Tomasz Rycz-
kowski – nauczyciel gimnazjum. O oprawę techniczną zadbał 
Wiktor Jakuszewski. Dzięki prezentacji multimedialnej goście 
koncertu mieli możliwość bliższego poznania dzieci, dla któ-
rych zbierane były środki finansowe oraz sponsorów niezwy-
kłego wydarzenia. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w przy-
gotowanej przez Agnieszkę i Kamila Pietrzaków sesji zdjęcio-

wej, z której dochód przeznaczono na rzecz dzieci. Pomysło-
dawcą i inicjatorem koncertu była dyrekcja gimnazjum: Andrzej 
Pietrzak i Elżbieta Żujew. W organizację włączyli się nauczycie-
le, pracownicy oraz uczniowie i ich rodzice.  
Niecodzienne wydarzenie było nie tylko o charakterze artystycz-
nym, ale przed wszystkim integracyjnym. Jednak celem nad-
rzędnym akcji jest uwrażliwienie na los drugiego człowieka. 
Kwota zebrana podczas koncertu przerosła oczekiwania organi-
zatorów, dziękując równocześnie wszystkim, którzy wzięli udział 
w pięknej inicjatywie. Zebrane środki, w kwocie 14 409, 73 zł 
zostaną przekazane na leczenie i rehabilitacje dzieci, dla któ-
rych odbył się koncert. W Krajence czeka się już na jego kolej-
ną edycję, w przyszłym roku.  

Na pdst.: Gimnazjum w Krajence 

W koncercie bardzo aktywnie uczestniczył  
burmistrz Krajenki 

W koncercie zagrali także najmłodsi artyści   

Na licytację trafiło niemal 70 fantów, np. bigos... 

Fundusze zbierano w różny sposób 
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Bal w baśniowej krainie 

O d sześciu lat Warsztat Terapii Zajęciowej w Krajence zaprasza swoich przyjaciół z Jastrowia, Okonka, Lip-
ki i Złotowa na bal karnawałowy. Nie inaczej było w tym roku, a znakomita impreza odbyła się w piątek,  
1 lutego br. na sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury. W zabawie, oprócz uczestników warszta-
tów z powiatu złotowskiego, ich opiekunów, rodziców, terapeutów uczestniczyli i bawili się m.in. burmistrz 

Krajenki Stefan Kitela, przewodniczący Rady Miejskiej  
w Krajence Piotr Jończyk, radni: Jakub Niedźwiecki, Zbi-
gniew Morgulec, Adam Klaryński, dyrektor KOK-u Karol 
Adler, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Krzysztof Pająk, a także panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich, które co roku przygotowują na bal pyszny 
poczęstunek . 
Bal karnawałowy przebierańców pod tytułem „W krainie 
bajek” rozpoczęła Beata Mucha, kierownik krajeńskiego 
WTZ w towarzystwie burmistrza. Chwile potem rozpoczęły 
się prawdziwe karnawałowe szaleństwa na parkiecie, na 

którym panowali klowni, rycerze, królowie i królowe, księż-
niczki i wróżki, piraci i wiele filmowych, baśniowych posta-
ci. Tańce przeplatane były zabawnymi konkursami. Ba-
wiąc się w „podróży do Baśniowej Krainy” uczestnicy balu 
poznali Babę Jagę, Jasia i Małgosię w „Słodkim Pierniko-
wie”, potem wędkowali „Złotą rybkę” i spotkali się z Kop-
ciuszkiem. Wreszcie, po podróży „kuligiem” odwiedzili pa-
łac „Królowej Śniegu”, która po zakończeniu wizyty zapro-
siła wszystkich do przyszłorocznego balu karnawałowego, obiecując gościnę i gorące przyjęcie, co nie było bez zna-
czenia, pamiętając, że balowe spotkanie odbędzie się w „Zimowym pałacu”.           (red.) 

Bal prowadzili Katarzyna Grochowina (z lewej)  
i Mateusz Gierlach (z prawej). W środku kierownik 

WTZ Beata Mucha 

Zabawa udała się znakomicie 

Wystawy i koncert „Szulerów” w KOK-u 

W  sobotę, o godzinie 19, w Krajeńskim Ośrod-
ku Kultury odbył się koncert „Szulerów” – 
finalistów „Must Be The Music”. Jeden z naj-
lepszych polskich zespołów bluesowych, 

który jako jedyny w Polsce łączy bluesa z rock and rol-
lem. Koncert był niepowtarzalny. Zespół porwał publicz-
ność do wspólnej zabawy, a przed sceną na parkiecie 
zjawili się amatorzy spontanicznych tańców. 

Tego wieczoru było nie tylko koncertowano. Goście, któ-
rzy odwiedzili Krajeński Ośrodek Kultury, mogli obejrzeć 
wystawę prac malarskich autorstwa Edwarda Cupra, która 
cieszyła się dużym powodzeniem. Ponadto, krajeński 
Klub Motocyklowy „Płonące Wały” przygotował na holu, 
przed salą widowiskową wystawę – wspomnienie Witolda 
Rychtera, w 111 rocznicę urodzin pioniera polskiego ru-
chu samochodowego, motocyklowego i lotniczego. 

Na pdst.: KOK 

Wystawa Edwarda Cupra 

„Szulerzy” porwali publiczność 


