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  Trudne decyzje dla wspólnego dobra 
Euro, Euro i po Euro…Przez niemal miesiąc przeżywaliśmy emocje, związane 
z piłkarskim świętem. O „imprezie stulecia” donosiły codziennie wszelkie media 
i wydawałoby się, że piłka nożna zawładnęła myślami i umysłami wszystkich 
Polaków. Piłka piłką, ale same mecze nie mogły wypełnić naszej codzienności. 
Życie toczyło się w swoim rytmie. Rytmie realizacji zadań bieżących i planów 
kolejnych Tak przynajmniej było w przypadku naszego samorządu. Miniony 
czas był szczególnie intensywny. Dość powiedzieć, że w czerwcu odbyły się 
dwie sesje Rady Miejskiej w czasie, których radni podjęli niemal dwadzieścia 
uchwał. Dwie z nich dotyczyły utworzenia w gminie 15 jednomandatowych 
okręgów wyborczych (dotychczas było ich 9). W związku z tym gminę podzielo-
no na 8 obwodów do głosowania, w tym 5 poza miastem Krajenka. Dzięki temu 
komisje wyborcze będą pracować zarówno w Skórce, jak i w Dolniku-Paruszce oraz - po raz pierwszy -  
w Podróżnej, a mieszkańcy tych miejscowości nie będę musieli dojeżdżać do lokali wyborczych.    
Współpraca jest nie tylko na płaszczyźnie gminnej. Bardzo dobrze współpracujemy z władzami samorzą-
dowymi w powiecie i województwie. Po raz kolejny potwierdziła się stara prawda, że zgoda buduje, a nie-
zgoda rujnuje. I widać to gołym okiem. Kto tylko zechce spokojnie spojrzeć na to, co i jak się zmienia  
w naszej gminie – zgodzi się z moją opinią w tej kwestii. 
Aby nie być gołosłownym powiem tylko, że wspólnie z powiatem i województwem zrealizowaliśmy kilka 
inwestycji, o których wielokrotnie wspominałem. Razem wspieramy także inicjatywy społeczne, kulturalne  
i sportowe. Współpracujemy z instytucjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami spo-
łecznymi, które z kolei zauważają, że nie są same w swoich inicjatywach. Wszystko to później przekłada 
się na wspólny dorobek. I trzeba o tym pamiętać, bo nie jest łatwym zadaniem uzyskać środki finansowe 
w dzisiejszych, trudnych czasach. Nam się to udaje i uzyskujemy pieniądze z zewnątrz na niemal wszyst-
kie nasze przedsięwzięcia.  
Mogliśmy się o tym przekonać choćby w czasie kolejnego Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej, Przeglą-
du Orkiestr Dętych, wielu turniejów sportowych, imprez i festynów, w tym choćby Integracyjnym Gminno-
Miejskim Dniu Dziecka. Oczywiście wspomniałem tylko kilka imprez masowych, a podobnych było więcej  
i nasza oferta z każdym miesiącem, kwartałem i rokiem się poszerza. Jesteśmy teraz przed całym cyklem 
Turniejów o Topór Danaborskiego, które w wakacje odbędą się w Augustowie, Śmiardowie Krajeńskim, 
Podróżnej i Skórce. Oczywiście i w tym przypadku otrzymaliśmy dofinasowanie. Podobnie jak i w przypad-
ku realizacji projektu: „Szlaku św. Anny”, który zostanie wytyczony w gminie i mieście.  
Natomiast przykładem naszej współpracy inwestycyjnej mogą być korty ziemne, przy Zespole Szkół Spo-
żywczych im. St. Staszica w Krajence, które pod koniec maja uroczyście otwarto. Dzisiaj, w Krajence ma-
my do dyspozycji piękne obiekty sportowe, a na bazie kortów powstanie szkółka tenisowa dla wszystkich 
adeptów „białego sportu”. Warto w tym miejscu wspomnieć sytuację sprzed roku, kiedy to spadła na mnie 
fala krytyki, że zdecydowałem o zaniechaniu budowy kortów, przy ul. Bydgoskiej. Decyzja była bardzo 
trudna, ale wiedziałem, że mając „zapomniane” wtedy korty przy szkole nie powinniśmy budować kolej-
nych takich obiektów. Dziś wiadomo, że decyzja była słuszna - przy ul. Bydgoskiej powstanie funkcjonalny 
parking, w ramach projektu „Budowa placu parkingowego oraz ciągów piesze-jezdnych”, który jest współfi-
nasowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dziś cieszę się, 
że nasz cel został osiągnięty i dziękuję przede wszystkim radnym , za ich wsparcie w moich zamierze-
niach. 
Gdy już wspominam o inwestycjach, nie mogę wspomnieć o kolejnych naszych planach. Oczywiście 
wszyscy widzimy, że w gminie realizowana jest inwestycja kanalizacyjna i trwa budowa nowego wodocią-
gu w mieście. W przypadku wodociągu mamy pewne kłopoty (chodzi o kiepską inwentaryzację sieci gazo-
wej), ale prace postępują w dobrym tempie i to może nas jedynie cieszyć. W Krajence przebudowywane 
są ulice: Słowackiego i Łódzka. Przebudowane będą drogi w Paruszce i Śmiardowie Krajeńskim. Wybudo-
wane zostaną też oświetlenia w Śmiardowie Kraj. i w Skórce, a w Krajeńskim Ośrodku Kultury kontynuo-
wane są prace remontowe. W tym roku rozpocznie się przebudowa drogi wojewódzkiej w Krajence, na ul. 
Domańskiego. Także i w tych kilku przypadkach otrzymamy dofinasowanie z zewnątrz, a w przypadku 
drogi w Paruszce także m.in. z Nadleśnictwa Złotów. 
Oczywiście w komentarzu trudno omówić wszystkie aspekty, dotyczące działań i planów samorządu.  
O kolejnych już w następnym Biuletynie Krajeńskim. Póki co zachęcam do lektury aktualnego numeru,  
w którym znajdą Państwo szczegóły naszych codziennych spraw.   
           Stefan Kitela 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 
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a wraz z burmistrzem Krajenki cały czas zabiegamy o mo-
dernizację drogi wojewódzkiej nr 190, w kierunku do Wy-
sokiej. Być może w tym roku uda się wyremontować odci-
nek tej drogi w Krajence, do przejazdu kolejowego.  
Starosta informował także, iż powiat chce rozpocząć  
w tym roku remonty chodników w Krajence. Zamierza to 
zrobić swoimi siłami, ponieważ na wielkie inwestycje po-
wiatu nie stać, ale przy inwestycji współfinansowanej 
przez powiat i gminę, wykorzysta się aktywizację osób 
bezrobotnych w robotach publicznych.  
- Ustalono, że jeżeli samorząd gminy przekaże jakąś kwo-
tę, powiat wyasygnuje kwotę większą – deklarował staro-
sta. 
Starosta poinformował także, iż radni powiatowi Marek 
Kitowski i Andrzej Pietrzak zwrócili się do zarządu powiatu 

z propozycją, aby plany remontu drogi powiatowej na odcinku Podróżna – Śmiardowo Kraj. (I etap), zostały przedłu-
żone do Augustowa.  
- Uważam, że do tego planu, który jest tworzony, należy dołożyć jeszcze ten odcinek.  Zamierzamy wystąpić do wo-
jewody z wnioskiem o dofinansowanie realizacji tego zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– dodał sesyjny gość. 
W dalszej części swojego wystąpienia, starosta odniósł się do sytuacji Szpitala Powiatowego w Złotowie, który prze-
prowadza kolejne modernizacje, apelując do krajeńskiego samorządu o dalszą, ścisłą współpracę w tej kwestii. Jak 
zapewnił starosta, wbrew wielu doniesieniom medialnym, nie ma mowy o sprzedaży szpitala, lecz o jego przekształ-
ceniu i nadaniu innej osobowości prawnej. Nie ma mowy o sprzedaży i pozbawieniu go statusu społecznego.  
Starosta odniósł się także w kwestii niedawnych wydarzeń w gminie Krajenka, dotyczących bezpańskich psów. 
- Z niesmakiem oglądałem w telewizji program w tej kwestii. Razem z burmistrzem Krajenki wystąpimy do parlamen-
tarzystów oraz do wiceministra rolnictwa o zmianę przepisów w tym zakresie. Podobne problemy były i są także  
w pozostałych gminach powiatu złotowskiego.  Potrzebne są duże pieniądze, aby sobie poradzić z problemem, który 
został zbagatelizowany przez parlament RP – zauważył Ryszard Goławski. 
Na koniec, starosta ocenił bardzo wysoko poziom kształcenia uczniów w Zespole Szkół Spożywczych w Krajence, 
która jako jedyna w Polsce kształci młodych ludzi w zawodzie młynarz oraz przedstawił funkcjonowanie Urzędu Pra-
cy w Złotowie, odnośnie uruchomienia od kwietnia robót publicznych. 
Do problemów, o których mówił starosta odniósł się także burmistrz Krajenki.  
- To, na co czekamy wszyscy, to droga nr 188. Myślę, że spotkania zarówno z marszałkiem Jankowiakiem, któremu 
bezpośrednio podlegają drogi wojewódzkie, marszałkiem Grabowskim i marszałkiem Bugajskim, w efekcie zaowocu-
ją tym, że być może w tym roku ulica Domańskiego zostanie przebudowana, a na to czeka nie tylko społeczność 
lokalna Krajenki – mówił Stefan Kitela. -  Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, cieszę się, że udało się rozpocząć już  
w zeszłym roku realizację projektu przebudowy drogi od Podróżnej do Paruszki, w pierwszym etapie od strony  
Podróżnej w kierunku Śmiardowa. Dziękuję radnym powiatowym za inicjatywę, aby ten projekt był rozszerzony do 
Augustowa. Mówimy także o chodnikach i inicjatywie, o której wspominał starosta. Sądzę, że w pierwszej kolejności 
należałoby pomyśleć o ulicy Szkolnej oraz ulicy Jagiełły w Krajence. Chodnik przydałby się także w sołectwie  
Paruszka od samej wsi w kierunku już niefunkcjonującej stacji benzynowej do zatoczki autobusowej. Nie zapomina-
my także o nowej zatoczce autobusowej w Skórce. 
Także i burmistrz wrócił do tematu psów, gdy przypomniał, iż gmina 
zaangażowała się bardzo mocno w akcji wyłapania bezpańskich, 
agresywnych psów i mimo, iż w obławie uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób, w tym strażacy i policjanci, z użyciem specjalistycznego sprzętu 
( w tym m.in. strzelby Palmera) nie udawało się przez kilka dni zakoń-
czyć z powodzeniem akcję. Udało się w końcu je złapać przy użyciu 
tradycyjnych metod, z użyciem klatek samołapek. 
- Drugą kwestią jest to, że początek tej akcji nie był najlepszy. Pan 
Stefaniak zgłaszał sprawę, ale niestety nie zostały jednak podjęte od-
powiednie środki. Mogę jedynie przeprosić pana Stefaniaka za taką 
sytuację – powiedział burmistrz, który także ubolewał z powodu strat, 
na jakie zostali narażeni inni mieszkańcy gminy, w wyniku „polowania” 
wałęsających się psów, zapewniając, aby za te szkody zadośćuczy-
nić. 
Gościem sesji był także Witold Stefaniak, który na zakończeni obrad przyjął przeprosiny burmistrza. 
- Wielką zaletą człowieka jest umiejętność przeproszenia za kogoś, czyli w tym przypadku za swojego pracownika – 
powiedział poszkodowany mieszkaniec Krajenki. – Równocześnie dziękuję burmistrzowi za wzięcie sprawy w swoje 
ręce, bo od momentu, kiedy wrócił z delegacji nastąpił przełom. Chciało się współpracować, bo było widać reakcję  
i działanie ze strony władzy oraz pomoc. Nie zostałem w tym momencie sam. Ta pomoc trwa i czuję ją w każdej 
chwili.                 (red.) 

Starosta złotowski Ryszard Goławski w  sesji 

Witold Stefaniak w czasie sesji 
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Pożegnanie wiceburmistrza 

W  poniedziałek, 26 marca 2012 roku w Krajeńskim Ośrodku Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Krajenki. Podczas spotkania członkowie Towarzystwa Miło-
śników Krajenki przyjęli m.in. sprawozdanie merytoryczne, finansowe, bilans za 2011 rok oraz sprawoz-
danie z prac komisji rewizyjnej.  

Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu TMK, a następnie dokonali wyboru Zarządu i Komisji rewizyj-
nej TMK. W tej kwestii doszło również do jednomyślności. W skład Zarządu weszli: Elżbieta Żujew – prezes; Beata 
Bieńkowska – wiceprezes; Beata Ogórek – skarbnik; Anna Baranowska – sekretarz i Wacław Brzeziński – członek. 

Dyskutowano również o najbliższej przyszłości. Uczestni-
cy zebrania omówili wyniki ankiety, którą przeprowadzo-
no wśród mieszkańców Krajenki, a dotyczącej tablicy, 
umieszczonej na obelisku przy Krajeńskim Ośrodku Kul-
tury. Zaproponowano, aby wnioski, wynikające z ankiet 
przedstawić radnym na jednej z najbliższych sesji Rady 
Miejskiej. Zadeklarowano także współpracę z KOK-iem, 
w szczególności w kwestii pozyskiwania środków na pla-
nowane imprezy kulturalno-oświatowe. Towarzystwo 
chce także zintensyfikować pracę Komisji Historycznej 
oraz powołać sekcję tenisa ziemnego w Krajence,  
w związku z oddaniem do użytku kortów ziemnych przy 
Zespole Szkół Spożywczych.         (red.) 

Nowa kadencja Towarzystwa Miłośników Krajenki 

P racownicy Urzędu Gminy i Miasta Krajenka  
i szefowie jednostek organizacyjnych samorzą-
du lokalnego pożegnali w piątek, 13 kwietnia 
br. Leszka Łochowicza, który od 20 grudnia 

2010 roku piastował funkcję zastępcy burmistrza gminy  
i miasta Krajenka. 

Podczas spotkania zarówno były już wiceburmistrz Kra-
jenki, jak i obecni na spotkanie podziękowali wzajemnie 
za dotychczasową, owocną współpracę, życząc sobie 
dalszych sukcesów zawodowych.  

Od 16 kwietnia Leszek Łochowicz rozpoczął swój kolej-
ny etap zawodowy, zatrudniając się w jednej z firm kon-
sultacyjno-doradczych.       (red.) 

Pół wieku po maturze – ze szkołą w sercu 

N iespodziewany i niezwykły charakter miała wizyta 
absolwentów Technikum Młynarskiego 1962r., która 
odbyła się w Zespole Szkół Spożywczych im. St. 
Staszica w Krajence 25 czerwca 2012r. 

Jerzy Winiarski, Fryderyk Grela i Roman Łoś w 50 rocznicę 
egzaminu maturalnego postanowili zawitać w gościnne progi 
swojej Szkoły i miasteczka. Szkoła średnia była dla nich naj-
ważniejszym etapem życia. Pobyt w internacie, codzienne po-
ranne wizytacje wychowawcy klasy i polonisty Andrzeja Otfi-
nowskiego, który po przyjeździe ze Złotowa do Krajenki każde-
go dnia sprawdzał porządek w internackim pokoju, pamiętają 
do dziś. Nie sposób zapomnieć o wykopkach ziemniaków orga-
nizowanych przez dyrektora Polańskiego w Barankowie  
i o wielkiej młodzieńczej miłości p. Jerzego do Danuśki z tejże 
miejscowości. Panowie z tkliwością wspominają wycieczkę do 
Wrocławia i ogromną wiedzę, którą w osłupienie wprawił prze-
wodniczkę w muzeum prof. Jędrzejewski. Prosto ze Szkoły 

Absolwenci 1962r. podążyli do swojej Pani od matematyki Ma-
rii Polańskiej, której wierszyk powtarzają do dziś o każdej po-
rze: „W pierwszej ćwiartce same plusy, w drugiej tylko sinus,  
w trzeciej tangens i cotangens, a w czwartej cosinus” Po spo-
tkaniu z dziennikarzem lokalnej gazety stwierdzili, że odczuwa-
ją tak bliskie związki z miasteczkiem, że nade wszystko cenili-
by sobie odnotowanie ich wizyty w gazecie krajeńskiej.   
Tę prośbę, bacząc na dostojność jubileuszu gości spełniamy. 

Na pdst. ZSS 

Absolwenci z Marią Polańską 
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Jest w orkiestrach jakaś siła… 

P unktualnie o godz. 13, w sobotę, 19 maja na rynku 
w Krajence, burmistrz gminy i miasta Krajenka 
Stefan Kitela otworzył VIII Przegląd Orkiestr Dę-
tych Północnej Wielkopolski – Krajenka 2012. Nie-

codzienna impreza wypełniona została nie tylko muzyką, 
musztrą paradną, ale także układami tanecznymi w wyko-
naniu zespołów mażoretek, które towarzyszą dziś często 
strażackim orkiestrom dętym.  
Tegoroczny festiwal orkiestr dętych rozpoczął się od wspól-
nego odegrania hymnu państwowego i marszu „Europa”, w 
wykonaniu wszystkich orkiestr, uczestniczących w krajeń-
skim przeglądzie: Orkiestry Dętej OSP przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie pod batutą Mirosła-
wa Kordowskiego. Orkiestry Dętej Neklelskiego Ośrodka 
Kultury przy OSP w Nekli pod batutą Eugeniusza Drewnia-
ka, Orkiestry Dętej OSP w Złotowie pod batutą Przemysława Chyżego, Żnińskiej Orkiestry  Dętej pod batutą Andrze-
ja Stawarza, Orkiestry Dętej OSP Murowana Goślina pod batutą Mateusza Sibilskiego, Orkiestry Dętej Gminy Zła 
Wieś Wielka pod batutą Krzysztofa Kędzierskiego oraz Orkiestry Dętej OSP w Krajence pod batutą Tomasza Bran-
denburgera. 
Po paradzie ulicznej i zaprezentowaniu się publiczności, zgromadzonej na trasie muzycznego korowodu, przebiega-
jącego prze miejskie ulice, zespoły przystąpiły do konkursu, prezentując swoje walory na deskach krajeńskiego amfi-
teatru.  Ostatecznie, I miejsce zajęła Orkiestra Dęta OSP przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie, II 
miejsce przypadło orkiestrze z Murowanej Gośliny, a trzecie gospodarzom – orkiestrze z Krajenki. Ponadto uhonoro-
wano wyróżnieniem zespół taneczny „Oleńki” z Krajeńskiego Ośrodka Kultury, towarzyszący orkiestrze OSP Krajen-
ka.                                (red.) 

W  Krajence 23 kwietnia br. przebywali Roman 
Chwaliszewski i Iwona Żerebiło z Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
w Poznaniu - Delegatura w Pile, którzy  

z burmistrzem Krajenki Stefanem Kitelą i sekretarzem 
gminy Tomaszem Ciechanowskim wizytowali krajeńskie 
obiekty. Konserwator zabytków zapoznał się z sytuacją 
dotyczącą modernizacji Pałacu Sułkowskich. Drugą kwe-
stią był planowany remont pomieszczenia gospodarcze-
go, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie gim-
nazjum. Konserwator zabytków odwiedził też krajeński 
młyn, a podczas spotkania, burmistrz Krajenki zabiegał 
m.in. o wsparcie konserwatora zabytków w kwestii odno-
wienia i przygotowania podziemi kościoła św. Anny, któ-
re mogą być ogromną atrakcją dla turystów, odwiedzają-
cych Krajenkę. Burmistrz Stefan Kitela nie zapomniał 
również o konieczności odnowienia i remontu ołtarza 
kościoła w Głubczynie.                    (red.) 

Wizyta konserwatora zabytków  

O rganizatorem V Konkursu Tańca „Złotów 
2012”, który odbył się 14 maja 2012 r. w Zło-
towskim Centrum Aktywności Społecznej było 
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

w Złotowie. Konkurs przeznaczony był dla amatorskich 
grup tanecznych w kategoriach: przedszkole, szkoły 
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. For-
my taneczne były dowolne. 
Krajenkę i naszą gminę reprezentowały dwie grupy ta-
neczne z Krajeńskiego Ośrodka Kultury pod opieką Alek-
sandry Nowak – „Mix Dance” oraz „Oleńki” Na dziewięć 
zespołów w kategorii gimnazjum i szkoły ponadgimna-
zjalne „Oleńki” wywalczyły I miejsce. Na co dzień zespół 
występuje przy Krajeńskiej Orkiestrze Dętej.  

Na pdst. Gimnazjum 

Oleńki najlepsze 

„Oleńki” na scenie 
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U roczysta msza święta, spotkanie w Krajeńskim Ośrodku Kultury z burmistrzem, przewodniczącym Rady 
Miejskiej, proboszczem parafii, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, 
życzenia, kwiaty i medale... Tak wyglądało świętowanie par małżeńskich, które 2 czerwca br. obchodziły 
swoje Złote Gody. 

O godz. 11 rozpoczęła się msza święta, pod przewodnictwem proboszcza krajeńskiej parafii, ks. Grzegorza Fabisza-
ka. Ponadto, Jubilaci otrzymali specjalne dyplomy - życzenia i błogosławieństwo od biskupa diecezji bydgoskiej ks. 
Jana Tyrawy. Po mszy św. Jubilaci i goście przeszli do Krajeńskiego Ośrodka Kultury, gdzie wszystkie pary odebrały 
z rąk burmistrza Stefana Kiteli w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence Piotra Jończyka i kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego Ryszarda Siega medale “Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznane Jubilatom 
przez Prezydenta RP - za wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Przy tej 
okazji nie mogło zabraknąć życzeń i gratulacji, a także tradycyjnego szampańskiego toastu i wspólnego śpiewania 
„Sto lat”. Oprawię muzyczną zapewnił Wiktor Jakuszewski z Krajeńskiego Ośrodka Kultury.  
W tym roku, swoje 50-lecie świętowały następujące pary: Jadwiga i Jan Gemza; Emilia i Gerard Jiers (niestety z po-
wodu choroby, w uroczystości nie uczestniczyła Pani Emilia, ale w zastępstwie Jubilatowi towarzyszyła córka Doro-
ta); Czesława i Grzegorz Laskowscy; Halina i Zdzisław Stróżyna; Lidia i Jan Trawczyńscy; Jadwiga i Jan Wiśniewscy 
(wszyscy z Krajenki) oraz Jadwiga i Józef Wers ze Skórki (niestety Pani Jadwiga nie doczekała uroczystości - medal 
śp. małżonki odebrał mąż). 
W uroczystości nie mogli uczestniczyć Jadwiga i Marian Baran; Maria i Karol Wołoszyn; Janina i Antoni Jan Zbiżek 
oraz Gertruda i Czesław Tadych, a medale zostaną wręczone Jubilatom przez burmistrza w innym, dogodnym dla 
nich terminie. 

(red.) 

Pół wieku razem 

Uroczysta msza święta Jubileuszowa gala w KOK-u Jadwiga i Jan Gemza 

Gerard Jiers udekorowany Czesława i Grzegorz Laskowscy Halina i Zdzisław Stróżyna 

Lidia i Jan Trawczyńscy Józef Wers z władzami samorządowymi Jadwiga i Jan Wiśniewscy 
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Nr Granice okręgu Radni 
w okr. 

1. Miasto Krajenka, ulice: Rynek, Działkowa, Gen. Sikorskiego, Matejki, Targowa, Toruńska, Okrężna, Ogrodowa 1 
2. Miasto Krajenka, ulice: Wł. Jagiełły, Łódzka, Końcowa, Poprzeczna, Cierpienia 1 
3. Miasto Krajenka, ulice: Kościuszki, Winiary , Kościeleckiego, Ks. Domańskiego, Sienkiewicza, Danaborskiego,  

St. Polańskiego 
1 

4. Miasto Krajenka, ulice: Kwiatowa,  Sosnowa, Ks. Grochowskiego, Różana, Lipowa, Brzozowa, Dworcowa,  
30-go Stycznia 

1 

5. Miasto Krajenka, ulice: Bydgoska,  Słowackiego 1 
6. Miasto Krajenka, ulice: Witosa, Wojska Polskiego, V Dzielnicy, Polna, Sportowa, Parkowa 1 
7. Miasto Krajenka, ulica: Złotowska   1 
8. Miasto Krajenka, ulice: Krótka, Floriańska, 1-go Maja, Mickiewicza, Szkolna, Młyńska, Zielna 1 
9. Wsie: Łońsko, Wąsoszki, Czajcze, Leśnik 1 
10 Wsie: Barankowo, Tarnówczyn, Pogórze, Żeleźnica, Krajenka Wybudowanie 1 
11 Wsie: Dolnik, Paruszka 1 
12 Wieś: Skórka 1 
13 Wsie: Głubczyn, Augustowo, Maryniec 1 
14 Wieś: Śmiardowo Krajeńskie 1 
15 Wieś: Podróżna 1 

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH  
W OKRĘGACH WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA KRAJENKA 

Nr  Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji 

1. 
  

Miasto Krajenka, ulice: ks. Domańskiego, Sienkiewicza, Polańskiego, Wł. Jagieł-
ły, Łódzka, Działkowa, Gen. Sikorskiego, Końcowa, Matejki, Poprzeczna, Rynek, 
Targowa, Toruńska, Kościuszki, Ogrodowa, Okrężna, Winiary, Danaborskiego, 
Kościeleckiego, Cierpienia 

Krajeński Ośrodek Kultury w Krajence ul. 
Rynek 1 (lokal wyznaczony do głosowa-
nia korespondencyjnego) 

2. Miasto Krajenka, ulice: Brzozowa, Bydgoska, Kwiatowa, Lipowa, Różana, So-
snowa, Dworcowa, Słowackiego, ks. Grochowskiego, 30–go Stycznia 

Warsztat  Terapii Zajęciowej w Krajence 
ul. Bydgoska 3 ( lokal przystosowany dla 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych) 

3.  Miasto Krajenka, ulice: Mickiewicza, Szkolna, Zielna, Złotowska, 1-go Maja, Flo-
riańska, Krótka, Młyńska, Parkowa, Polna, Witosa, Wojska Polskiego, V Dzielni-
cy, Sportowa.  Wsie: Łońsko, Wąsoszki, Czajcze, Leśnik, Barankowo, Tarnów-
czyn, Pogórze, Żeleźnica, Krajenka Wybudowanie 

Dom Strażaka 
w Krajence 
ul. Floriańska 6 

4.  Wsie: Augustowo, Głubczyn, Maryniec Szkoła Podstawowa w Głubczynie 

5. Wieś: Śmiardowo Krajeńskie Szkoła Podstawowa  w Śmiardowie Kraj. 

6. Wieś: Podróżna Szkoła Podstawowa  w Podróżnej 
7. Wsie: Dolnik, Paruszka Szkoła Podstawowa w Dolniku 
8. Wieś: Skórka Szkoła Podstawowa w Skórce (lokal 

przystosowany dla potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych) 

STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA W GMINIE I MIEŚCIE KRAJENKA  

O G Ł O S Z E N I E 
 

Urząd Gminy i Miasta Krajenka informuje, że z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.  

Nowelizacja wprowadza nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który efektywnie zostanie wprowadzony od 1 lipca 
2013r. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zaostrzone regulacje prawne i zmienia zasady gospo-
darki odpadami komunalnymi. Ze względu na przystąpienie Gminy Krajenka do realizacji nowego systemu gospodarki odpada-
mi, jak również otrzymywaniem informacji o naruszaniu  przez mieszkańców postanowień „Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka” występujemy o zwrócenie mieszkańcom swoich sołectw uwagi odnośnie prze-
strzegania powyższego Regulaminu, a w szczególności wywozu nieczystości płynnych, szczelności zbiorników bezodpływo-
wych, posiadania umowy z firmami wywożącymi nieczystości płynne i odpady komunalne oraz przestrzegania przepisów ustawy 
o ochronie zwierząt z późniejszymi zmianami. 
Informujemy, że w ostatnim okresie obserwujemy zwiększoną ilość kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile, co przy nieprzestrzeganiu powyższych ustaw grozi karami przewidzianymi  
w odpowiednich przepisach. 
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Jednogłośne absolutorium 

S pokojnie i merytorycznie dyskutowali radni, pod-
czas XXI sesji Rady Miejskiej w Krajence, która 
odbyła się 28 czerwca br. Radni przyjęli bez 
dyskusji sprawozdanie finansowe wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajen-
ka za rok 2011, przedstawione przez skarbnika gminy 
Małgorzaty Krasko. W tej kwestii nie było zastrzeżeń ze 
strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Ze 
sprawozdania wynikało, że budżet gminy za ubiegły rok, 
zarówno po stronach dochodów, jak i wydatków wykona-
no na niższym poziomie niż planowano, co wynikało 
przede wszystkim z oszczędności przetargowych. Jak 
podkreśliła Małgorzata Krasko, zadłużenie gminy znajdu-
je się na niższym poziomie niż zakładano, co umożliwia 
dalszy, sukcesywny rozwój gminy i miasta, poprzez reali-
zację obecnych i planowanych inwestycji. Niezwykle istot-
ną rzeczą był fakt, iż dzięki prawidłowej polityce finanso-
wej gmina osiągnęła wynik dodatni, notując nadwyżkę w 
kwocie ponad 313 tys. zł (różnica w wykonaniu dochodów 
i wydatków).  
Chwilę potem przewodniczący komisji rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Krajence Jakub Niedźwiecki przedstawił ze-
branym wniosek wraz z uzasadnieniem o udzielenie ab-
solutorium i podjęcie w tej sprawie uchwały, która została 
przyjęta jednogłośnie. 
- To rzecz niecodzienna, gdy gmina może pochwalić się 
nadwyżką – powiedział m.in. radny sejmiku województwa 
wielkopolskiego Henryk Szopiński, który wraz z wicesta-
rostą złotowskim Tomaszem Fidlerem byli gośćmi sesyj-
nych obrad w Krajence. -  Takich gmin w Wielkopolsce 
jest bardzo mało, tym bardziej z ogromną satysfakcją 
gratuluję Krajence, a przede wszystkim burmistrzowi i 
Radzie Miejskiej w Krajence, pamiętając o tym, że w Wa-
szej gminie dzieje się naprawdę wiele pozytywnego. Wa-
sze inwestycje imponują wszystkim. Raz jeszcze potwier-
dziła się reguła, że zgoda buduje. Z  także informuję 
wszystkich, iż  sejmik wojewódzki podjął uchwałę o dofi-
nansowaniu 100 tys. zł dla Krajenki. Są to dodatkowe 
pieniądze, które  będą wykorzystane przy budowie dróg 
gminnych. 
Wiadomo już dziś, że wspomniane 100 tys. zł zostanie 
przeznaczone na modernizację drogi w Paruszce. Po 
uchwaleniu absolutorium burmistrz Krajenki podziękował 
radnym, a także wszystkim społecznikom z gminy i mia-
sta za ich codzienną pracę, za przychylność i wsparcie, 

przy podejmowaniu trudnych decyzji, które później skut-
kują kolejnymi inwestycjami w gminie i działaniami spo-
łeczno-gospodarczymi. Bukiet kwiatów, które otrzymał 
burmistrz od radnych po głosowaniu w sprawie absoluto-
rium został przekazany na ręce skarbnika gminy, dbająca 
codziennie o gminne finanse. 
Uchwała absolutoryjna nie była jedyną, jaką radni podej-
mowali tego dnia. Przegłosowano m.in. uchwałę w spra-
wie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakre-
su ochrony środowiska i środowiska wodnej oraz trybu 
postepowania w sprawie udzielania dotacji, i sposobu jej 
rozliczania; w sprawie nabycia nieruchomości do zaso-
bów komunalnych oraz zmiany budżetu gminy i miasta na 
2012 rok. Ponadto, radni przyjęli uchwałę o udzieleniu 
pomocy finansowej samorządowi wojewódzkiemu (25 tys. 
zł) na wybudowanie zatoczek autobusowych w Skórce 
oraz uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Kra-
jenka z Związku Gmin „Krajna” w Złotowie (na poprzed-
niej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia 
do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi” w Pile). Jak wyjaśnił później 
sekretarz gminy Tomasz Ciechanowski samorząd nie 
może należeć do dwóch podmiotów (stowarzyszeń, czy 
związków), realizujących te same zadania statutowe, stąd 
należało podjąć uchwałę o wystąpienie ze złotowskiego 
związku.          (red.) 

Realizacja budżetu 2011 
Budżet Gminy Krajenka za 2011 rok zarówno po stronie do-
chodów, jak i wydatków wykonano na niższym poziomie niż 
planowano, co wynika głównie z oszczędności poprzetargo-
wych i  mniejszych kwot zwróconych  środków unijnych   
w postaci refundacji czy otrzymanych zaliczek w związku  
z poniesionymi nakładami finansowymi.  
Warto zauważyć, iż dysproporcje w wykonaniu wydatków w 
stosunku do planu są znacznie większe niż ma to miejsce w 
odniesieniu do dochodów z korzyścią dla gminy, co pozwoliło 
na osiągnięcie przez gminę wyniku dodatniego - nadwyżki w 
kwocie 313.701,58 zł (planowano deficyt w kwocie 5.112.843 
zł). Dochody wykonano w kwocie 23.724.752,07 zł a wydatki 
w kwocie 23.411.050,49 zł. 
Zadłużenie gminy znajduje się na niższym poziomie niż zakła-
dano, co umożliwia dalszy rozwój poprzez realizację nowych 
inwestycji, które w znacznym stopniu poprawią byt mieszkań-
ców gminy i stworzą lepsze warunki do życia. Poziom zadłu-
żenia Gminy w stosunku do wykonanych dochodów ogółem 
wyniósł 32,69%, a więc nie przekroczył dopuszczalnego progu 
60%. 

Radny wojewódzki Henryk Szopiński w czasie sesji 

Kwiaty dla skarbnik gminy Małgorzaty Krasko 
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W  poniedziałek 26 września 2011r., w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka doszło do podpisania umowy, 
pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka, a firmą „MARKAR” z Plewisk – wykonawcą, realizującym kolejną 
inwestycję w Krajence. Zadanie: „Remont i konserwacja elewacji klasycystycznego Pałacu Sułkowskich 
w Krajence”, warte niemal 390 tys. zł zostało zrealizowane. 

W piątek, 11 maja 2012 roku, niemal trzy miesiące przed terminem odbył się odbiór techniczny, w którym udział 
wzięli m.in.: Roman Chwaliszewski - konserwator zabytków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Pozna-
niu Delegatury w Pile i Iwona Żerebiło z WUOZ, burmistrz Krajenki Stefan Kitela, przedstawiciele wykonawcy, a tak-
że pracownicy z Urzędu Gminy i Miasta i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny szkół i Przedszkoli w Krajence. Po 
zakończeniu wizji lokalnej podpisano protokoły odbioru. Inwestycja, która była dofinansowana przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, została przyjęta bez zastrzeżeń.             (red.) 

Pałac Sułkowskich jak nowy 

Pałac Sułkowskich od frontu…. … i od strony parku. 

Rozpoczną się przebudowy dróg wojewódzkiej i powiatowej 

C zy brukowa ulica Domańskiego, w Krajence zmieni się w asfaltowy dywanik? W piątek, 4 maja w Poznaniu 
gościli burmistrzowie i wójtowie z gmin północnej Wielkopolski. W spotkaniu z wicemarszałkiem wojewódz-
twa wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem udział wzięli m.in. starosta złotowski Ryszard Goławski, 
burmistrz gminy i miasta Krajenka Stefan Kitela, wójt gminy Zakrzewo Henryk Dobrosielski oraz wójt gminy 

Lipka Przemysław Kurdzieko. Celem spotkania były przede wszystkim uzgodnienia, dotyczące przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 188, przebiegającej przez gminy Krajenka, Złotów, Zakrzewo i Lipka. Efektem rozmów było m.in. 
potwierdzenie władz wojewódzkich realizacji niezwykle ważnej inwestycji drogowej północnego regionu Wielkopolski. 
Można spodziewać się, ze w tym roku zostanie rozpoczęty remont ulicy Domańskiego w Krajence oraz odcinka drogi 
wojewódzkiej w gminie Lipka. 
W drugiej części poznańskiej wizyty, włodarze z powiatu złotowskiego spotkali się w Wielkopolskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Poznaniu z wicewojewodą wielkopolskim Przemysławem Pacią, z którym rozmawiali m.in. w kwestii reali-
zacji nowej edycji „Narodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych", czyli tzw. schetynówki. W tym przypad-
ku, jak wcześniej, wielokrotnie zapowiadał starosta Ry-
szard Goławski, w tym roku rozpocznie się niezwykle 
ważne zadanie drogowe w gminie Krajenka. Inwestycja 
przebudowy drogi powiatowej z Paruszki do Podróżnej 
zacznie się w tym roku od przygotowania projektu tech-
nicznego, a w perspektywie są zasadnicze, remontowe 
prace budowlane. 
Jak widać, w tym roku będzie kontynuacja długo oczeki-
wanych inwestycji drogowych, które pozwolą nie tylko na 
większy komfort jazdy , ale przede wszystkim zwiększy 
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.            
       (red.) Włodarze z powiatu złotowskiego z wizytą u wicewojewody 

Masz problem z alkoholem? Ktoś z twoich bliskich ma problem? 
To już nie jest wstyd! Pozostaniesz anonimowy. 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 

 



 

 

  BIULETYN KRAJEŃSKI                                    I N W E S T Y C J E                      19  

Przebudowa drogi w Paruszce 

N a tę drogową inwestycję mieszkańcy Paruszki 
oczekiwali od dawna. W tej sprawie są już pew-
ne decyzje. W tym roku zostanie przebudowana 
droga, biegnąca przez wieś, od leśniczówki Pa-

ruszka do wyjazdu w kierunku Sokolnej. Inwestycja zosta-
nie zrealizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczy 
odcinka od zjazdu do drogi powiatowej w kierunku do So-
kolnej. Szacowana wartość zadania wynosi ok. 171 tys. zł 
(w tej kwestii samorząd lokalny złożył wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinasowanie w kwocie 
100 tys. zł). 
- Czekamy na ostateczną decyzję z Poznania, ale mamy 
nadzieję, że nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzo-
ny i w wakacje rozpoczniemy oczekiwaną inwestycję w Paruszce – powiedział m.in. burmistrz Stefan Kitela. 
Natomiast wszystko jest jasne w przypadku II etapu zadania. We wtorek, 12 czerwca, w siedzibie Nadleśnictwa Zło-
tów zostało zawarte porozumienie pomiędzy Nadleśnictwem Złotów a Gminą i Miastem Krajenka, dotyczące dofina-
sowania zadania przez Nadleśnictwo Złotów. II etap obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania  
z drogą powiatową do leśniczówki Paruszka, w kierunku do Plecemina. Zgodnie z porozumieniem współinwestor 
dofinansuje niemal 121 tys. zł netto. Porozumienie podpisali Jerzy Jaszczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Złotów i Ste-
fan Kitela, burmistrz gminy i miasta Krajenka, przy udziale Mirosławy Leoniec, głównej księgowej nadleśnictwa i Mał-
gorzaty Krasko, skarbnika gminy.    
Jak więc widać w gminie niebawem rozpocznie się kolejna inwestycja, z dofinasowaniem z zewnątrz.         (red.) 

Podpisywanie umowy w Nadleśnictwie Złotów 

Przebudowana ulica Słowackiego… 

1  marca 2012 roku został rozstrzygnięty przetarg na 
przebudowę ulicy Słowackiego w Krajence. Złożono 
pięć ofert, z których wyłoniono wykonawcę zadania: 
firmę P.U.H. „Redon” Andrzej Trudziński z Nakła 

n.Notecią. Za kwotę brutto 399 835,18 zł firma wykonuje m.in. 
nowe chodniki, zjazdy, ścieki i pobocza utwardzane z betono-
wej kostki brukowej, asfaltową nawierzchnię jezdni, a także re-
gulację istniejących i budowę nowych wpustów kanalizacji desz-
czowej. 
Termin wykonania zadania ustalono na 31 lipca 2012 roku. 

(red.) 

… i ulica Łódzka  

P o zakończeniu przetargu, dotyczącego przebudowy 
ulicy Słowackiego w Krajence, rozstrzygnięto także 
przetarg na przebudowę ulicy Łódzkiej. Do przetargu 
stanęło 15 firm, a wygrała firma REDOM z Zakrzewa 

Przebudowie podlega nawierzchnia jezdni, zjazdy do posesji 
oraz plac postojowo-manewrowy.  
Nowa nawierzchnia o powierzchni około 330 metrów kwadrato-
wych wykonana będzie z kostki betonowej, zastępując dotych-
czasowa nawierzchnię żużlową jezdni. Wartość inwestycji wyno-
si około 112 tys. zł, a zakończenie prac zaplanowane na 
30.09.2012 r.      (red.) 

Będzie asfaltowa „podkowa” 

W  tym rok zostanie przebudowana drogi w Śmiardo-
wie Krajeńskim. Zadanie polegać będzie na poło-
żeniu mieszanki bitumicznej na powierzchni ok. 
2 460 m2 w centrum wsi przy tzw. „podkowie”. Na 

początku zostanie położona warstwa z kruszywa łamanego, 
która odpowiednio wyprofilowana będzie stanowiła podbudowę 
pod przyszły asfalt.  
Drogowa inwestycja w Śmiardowie Kraj. ma być zakończona do 
końca października 2012 roku. Wykonawcą robót będzie firma 
Pol-Dróg Piła Sp. z o.o., za kwotę ok. 385 tys. zł. 

(red) 

Trwają prace budowlane na ul. Słowackiego... 

… i na ul. Łódzkiej. 

Już niedługo grząską ulicę zastąpi  
asfaltowy dywanik 
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J ubileusz 30-lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w 
Głubczynie był okazją do imponującej uroczystości lokal-
nej społeczności. Historia polskiej szkoły w Głubczynie 
sięga czasów okresu międzywojennego. Wszystko dzięki 

ks. Maksymilianowi Grochowskiemu, dzisiejszemu patronowi. 
Stąd właśnie, głubczyńska społeczność nie obchodzi jubileuszów 
powstania placówki, ale uroczystość obchodów nadania szkole 
imienia. Jest to odpowiedni czas na wspomnienie o ks. Grochow-
skim oraz zorganizowanie prawdziwej lekcji historii i patriotyzmu.  
Uroczystości w Głubczynie rozpoczęły się od mszy świętej, w 
kościele parafialnym. Tam także patriotyczną mszę św. koncele-
browaną odprawili proboszcz ks. Mirosław Krupiński i proboszcz 
parafii w Krajence, dziekan dekanatu złotowskiego ks. Grzegorz 
Fabiszak. 
Po mszy, na grobie patrona złożono kwiaty. Następnie wszyscy przeszli pod dom, w którym funkcjonowała Szkoła 
Polska w latach 1930-1939. Złożono tam kwiaty i odśpiewano hymn szkoły. Później wszyscy uczestnicy święta,  
w tym także burmistrz Krajenki Stefan Kitela, przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk i radni, Agata 
Karpińska – uczennica Szkoły Polskiej, rodzina śp. ks. Grochowskiego, rodzina pierwszego kierownika Polskiej 
Szkoły w Głubczynie w latach 1930-1939 śp. Juliana Gliszewskiego, wicestarosta złotowski Tomasz Fidler, Emilia 
Dunal i Anna Kurowska z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Po-
znaniu, Roman Chwaliszewski – konserwator zabytków, a także wielu gości spoza gminy i powiatu wzięli udział w 
akademii, przygotowanej przez uczniów i ich nauczycieli ze szkoły w Głubczynie, szkół filialnych z Podróżnej i Śmiar-
dowa Krajeńskiego oraz z Przedszkola w Głubczynie.  

- Nasza szkoła jest specyficzna, a duch patrona można odczuć 
na każdym kroku. Pamięć i szacunek dla księdza Grochowskie-
go jest zakodowany nie tylko w dzieciach i młodzieży, ale także 
we wszystkich mieszkańcach Głubczyna i Augustowa. A dzieci i 
młodzież szkolna, na co dzień uczy się historii naszego kraju na 
podwalinach właśnie naszego patrona i mu podobnych księży i 
innych patriotach polskich. Sam osobiście odczuwam wielką 
odpowiedzialność za kierowanie tą placówką, pamiętając o 
osiągnięciach moich poprzednikach. To dla mnie nie tylko za-
szczyt, ale przede wszystkim wyzwanie do prowadzenia naszej 
szkoły i zachowania jej niezwykłego charakteru – mówił m.in. 
Bogusław Wójtowicz, dyrektor szkoły. - Bardzo się cieszę, że 
nasza szkoła jest odbierana bardzo pozytywnie przez inne spo-
łeczności szkolne i samorządowe, inne gminy i miasta. To za-
pewne po części także zasługa naszego gminnego samorządu, 
który zawsze nas wspiera. Jednak co by nie powiedzieć, nie 

byłoby takiej szkoły bez takich rodziców. To oczywiste, są to najlepsi rodzice na świecie. I dzisiejszy jubileusz też 
byłoby nam trudno zorganizować bez ich bezcennej pomocy.  
Po oficjalnej części przyszedł czas na występy artystyczne, wystawione na szkolnym boisku. Popisy dzieci zostały 
przyjęte przez publiczność entuzjastycznie, nagradzającą młodych artystów gromkimi brawami. Była także możli-
wość zwiedzenia bogatej i bardzo ciekawej wystawy, poświęconej patronowi, urządzonej w szkolnym holu.  
Święto szkoły było także okazją do uroczystego otwarcia nowe-
go miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Głubczyna. 
Prace przy zadaniu „Odnowa zagospodarowania centrum wsi 
Głubczyn” zostały zakończone w ub.r. i były realizowane przez 
Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w 
Głubczynie. W ramach tego zadania przy jeziorze w Głubczynie 
wybudowano miejsce do rekreacji i spotkań mieszkańców.  
W swoim  wystąpieniu burmistrz Krajenki podziękował ludziom, 
którzy włączyli się w cenną inicjatywę. Szczególnie podziękował 
urzędnikom z referatu inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Kra-
jence, na której czele stoi Aleksandra Sawicka. Nie zapomniał  
i podziękował głubczyńskim społecznikom: Alicji i Andrzejowi 
Pietrzakom, Joannie Wienke oraz byłemu burmistrzowi Janu-
szowi Szczerbiakowi. 
Zadanie finansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Krajenka. 
Prace wykonała firma REDOM Zakrzewo.           (red.) 

Jubileuszowe uroczystości w Głubcznie 

Chwila zadumy nad grobem  
śp. ks.  Maksymilianem Grochowskim 

Specjalnym gościem uroczystości w Głubczynie 
była Emilia Dunal z Urzędu Marszałkowskiego  

w Poznaniu (pierwsza z prawej) 

Występy najmłodszych 

 



 

 

      BIULETYN KRAJEŃSKI                                                 O Ś W I A T A                                                      23  

Światowy Dzień Ziemi 

2 0 kwietnia 2012 roku, dzieci wraz z paniami z Pu-
blicznego Przedszkola w Skórce, wybrały się na 
spacer do lasu, aby świętować Dzień Ziemi.  
Podczas wyprawy obserwowały przyrodę i podzi-

wiały jej piękno. Z wielkim niezadowoleniem spoglądały 
na odpady, które wyrzucają ludzie do lasu. Niestety,  
a tych jest coraz więcej i na pewno nie powinny być skła-
dowane w lasach czy parkach. Od tego dnia wszystkie 
postanowiły zostać „małymi strażnikami przyrody”.   

Na pdst. PP Skórka 

Przedszkolaki w bibliotece 

P ięknego majowego dnia dzieci z przedszkola  
w Głubczynie wraz z opiekunkami Beatą Tra-
czuk i Zofią Filipiak udały się na spacer do bi-
blioteki w Augustowie. Tam przywitała je biblio-

tekarka Elżbieta Muszczek i opowiedziała, na czym pole-
ga jej praca oraz jak funkcjonuje biblioteka. Pokazała 
również gdzie znajdują się książeczki dla najmłodszych. 
Dzieci zadawały mnóstwo pytań, a pani Ela chętnie na 
nie odpowiadała. Następnie, by zachęcić maluchy do czy-
tania, przeczytała im głośno fragment książeczki. Przed-
szkolaki musiały słuchać uważnie, bo ich zadaniem było 
wykonanie ilustracji do poznanej historii. Wywiązując się 
z zadania, podziękowały pięknie pani bibliotekarce, wrę-
czyły jej laurkę i kwiaty, i pełne wrażeń wróciły do przed-
szkola.            Na pdst. Przedszkole w Głubczynie 

Polędwica czy szczaw…? 

U czniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Kow-
nackiej w Skórce wysłuchali na apelu rad doty-
czących prawidłowego odżywiania i zdrowego 
stylu życia, który odbył się 23 kwietnia br.. 

Zasady odżywiania się zostały przekazane w formie wy-
wiadu z lekarzem. Był on tak pomyślany, że w przerwach 
przedstawiono żartobliwe reklamy promujące zdrowe 
produkty żywnościowe. Były również tańce, piosenki, 
prezentacja multimedialna, ćwiczenia gimnastyczne  
i pokazy zdrowej żywności. 
Apel poprowadziła klasa III i koło „Caritas”. Nad przygo-
towaniami i przebiegiem imprezy czuwali nauczyciele: 
Wanda Augustyn i Krzysztof Kwiatkowski. 

Na pdst. SP Skórka  

Gimnazjalne egzaminy 

D nia 24, 25 i 26 kwietnia 2012r. w Gimnazjum 
im. dr. Wł. Brzezińskiego w Krajence klasy III 
przystąpiły do egzaminu gimnazjalnego. Ucz-
niowie po raz pierwszy przystąpili do nowej 

formuły egzaminu gimnazjalnego. Do egzaminu przystą-
piło 92 uczniów.  
I część egzaminu – 24 kwietnia 2012r. – uczniowie zma-
gali się z zadaniami zamkniętymi z historii i WOS-u – po 
45 minutowej przerwie z testem humanistycznym. II 
część egzaminu - uczniowie rozwiązywali zadania testu 
przyrodniczego, po przerwie - matematycznego. III część 
egzaminu – część językowa – rozwiązywali testy na po-
ziomie podstawowym z języków obcych 
(88 z j. angielskiego, a 4 z j. niemieckiego). Do części 
rozszerzonej przystąpiła mniejsza liczba uczniów (34 z j. 
angielskiego a 3 z j. niemieckiego).  
Po trzech dniach zmagań, uczniowie z niecierpliwością 
czekali na wyniki egzaminu,             Na pdst. Gimnazjum  
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Dla zdrowia i sportu 

P iątek, 27.04.2012 r. był szczególnym dniem  
w szkole filialnej w Dolniku. Zorganizowany został 
tam Dzień Zdrowia i Sportu. Na początek rodzice 
mieli okazję poznać poziom wiedzy swoich po-

ciech na zajęciach otwartych. Potem wspólnie z dziećmi 
przygotowywali zdrowy posiłek, a na koniec spędzili czas, 
bawiąc się na świeżym powietrzu.  
Miła niespodziankę dnia były obchody urodzin jednego  
z ojców, który swego czasu uczęszczał do tamtejszego 
przedszkola. 
Na pdst. Szkoła filialna w Dolniku 

3 Maja w Skórce 

K lasa V Szkoły Podstawowej im. Marii Kow-
nackiej  
w Skórce przygotowała apel z okazji 221 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ucz-

niowie opowiedzieli o znaczeniu dla Polski pierwszej w 
Europie konstytucji.  Warto wiedzieć , że jak podają 
źródła Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak 
liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozo-
stawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli ze-
chciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez 
zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić 
wszystkie podjęte przez sejm uchwały. 
Z pewnością była to ciekawa lekcja historii. Kolorytu 
występowi dodały piękne biało-czerwone kotyliony 
symbolizujące radosny, współczesny patriotyzm. 
Dzieci do apelu przygotowała Stanisława Machnow-
ska.                                                Na pdst. SP Skórka 

Noc Świętojańska w Głubczynie 

W  sobotę, 23 czerwca, w Głubczynie odbyła 
się Noc Świętojańska. W zabawie uczestni-
czyli nie tylko mieszkańcy Głubczyna, ale 
także okolicznych miejscowości. W imprezie 

uczestniczyły również władze samorządowe gminy: bur-
mistrz Krajenki Stefan Kitela i radni Piotr Jończyk 
(przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence) oraz Zbi-
gniew Morgulec ze Śmiardowa Kraj. 
Organizatorami imprezy byli: Krajeński Ośrodek Kultury, 
Urząd Gminy i Miasta w Krajence oraz sołectwo Głubczyn 
na czele z sołtysem Ewą Chromiec, dzięki której lokalna 
społeczność zyskała nową, atrakcyjną imprezę.  

W programie artystycznym wystąpili m.in. Orkiestra Dęta 
OSP Krajenka, Zespół „Lotos” oraz grupa „Taniec Ognia” 
z Krajeńskiego Ośrodka Kultury. Kulminacyjnym punktem 
Sobótki było puszczanie wianków na tafli jeziora.  
Pyszna zabawa trwała do białego rana, następnego dnia. 
Dziś, wszyscy czekają już na kolejną Noc Świętojańska, 
która za rok znów zaimponuje każdemu swoim rozma-
chem i niezapomnianą atmosferą zabawy. 

(red.) 

Głubczyńskie Świtezianki - od lewej: Elżbieta Masion, 
Marlena Gronowska, Renata Burniewicz,  

Marlena Wicik, Halina Kozieł, Grażyna Bocheńska  
i sołtys Ewa Chromiec 

Zabawa w Głubczynie trwała do rana 
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O kolicznościowa msza św., odprawiona w ko-
ściele pw. św. Józefa w Krajence rozpoczęła 
obchody Święto Szkoły - Gimnazjum im. dr. 
Władysława Brzezińskiego. Po wspólnej modli-

twie, uczniowie i ich rodzice, grono pedagogiczne oraz 
pracownicy szkoły przeszli do amfiteatru, gdzie zorgani-
zowano główne uroczystości z okazji Święta Szkoły.  
Święto społeczności szkolnej tradycyjnie od wielu lat po-
święcone jest w szczególności pamięci jej patrona dr. 
Władysława Brzezińskiego. Mówił o tym zarówno dyrek-
tor Andrzej Pietrzak, jak i burmistrz Krajenki Stefan Kitela, 
który obok przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence 
Piotra Jończyka był specjalnym gościem uroczystości. 
Gratulacje, życzenia i upominki przekazali uczniom także 
wicedyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence 
Ewa Polańska-Ciechanowska i dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Krajence Janusz Sendłak. 
Natomiast w szkole przygotowano specjalną prezentację 
multimedialną, dotyczącą dotychczasowego dorobku gim-
nazjum, a także przypomniano historię placówki, uwiecz-
nioną na stronach szkolnych kronik.  
Święto szkoły było nie tylko okazją do wolnego dnia od 
zajęć, ale także do uhonorowania najbardziej aktywnych 
uczniów, wykazujących się wiedzą i talentem, zaprezen-
towanymi w wielu konkursach, odbywających się w minio-
nym roku szkolnym. Oto wyniki konkursów: 
„ Czy znasz postać patrona naszego gimnazjum dr. 
Władysława Brzezińskiego?” 
1. Paulina Domisz kl. Ia 
2. Agnieszka Bień kl. Ic 
3. Angelika Stecyk kl. Ia 
„ Czy znasz słownictwo krajniackie?” 
1. Patrycja Block kl. IIa, Joanna Barabasz kl.IId, Paulina 
Michalska kl. IIa, Roksana Bicz kl.IIc 

2. Cyryla Majda IIb, Jagoda Kużniarowska kl.IIb, Natalia 
Depta IId 
3. Jeremiasz Urbański kl. IIc 
„ Gazetka o patronie”.  
1. Klasa IIIA 
2. Klasa IIIC 
3. Klasa IIID 
Wyróżnienie - klasa IIIb 
Konkurs na rozprawkę, pt.: „Uzasadnij trafność słów 
Zbigniewa Zielonki - Świat potrzebuje ludzi pięknych. 
Gdy ich ubywa, staje się brzydszy, smutniejszy, po 
prostu gorszy. Odnieś się do naszego patrona szko-
ły.” Nagrodę otrzymał Bartek Dmuchowski z kl. III b.  
Jak co roku w dniu Święta Szkoły uczniowie naszego 
gimnazjum zmagają się z niełatwym dyktandem. Walczą 
o „Pióro Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka”. Tym 
razem do pisania przystąpiło 24 uczniów. Zwyciężyli:  
1. Jędrzej Żujew IIId 
2. Jagoda Kuźniarowska IIb 
3. Aleksandra Matysiak IIb        (red.) 

Święto gimnazjum 

Wreszcie wakacje!!! 

N o i doczekali się. To już koniec roku szkolnego. Zaczęły się wakacje! Z tego tytułu, w piątek, 29 czerwca 
uczniowie z naszej gminy odebrało świadectwa. W każdej szkole odbyły się uroczyste apele z okazji za-
kończenia roku szkolnego. Były nie tylko promocje, ale także nagrody i wyróżnienia dla najlepszych i naj-
bardziej aktywnych uczniów, laureatów konkursów i olimpiad, a także zawodów sportowych. Szkolna spo-

łeczność nie zapomniały też o rodzicach i tych, którzy wspierali je w ich codzienności. Nie zabrakło też występów 
artystycznych. 
Teraz, wszyscy jak jeden mąż odłożyli w kąt książki i zeszyty. Koniec z kartkówkami, klasówkami, sprawdzianami, 
testami i egzaminami. Skończyło się poranne wstawanie, przynajmniej przez kolejne dni, aż do 3 września. Teraz 
przyszedł czas na odpoczynek i prawdziwą labę.           (red.) 

Zakończenie roku szkolnego  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence Zakończenie roku szkolnego - Gimnazjum w Krajence 
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Ś 
więto Konstytucji 3-go Maja zostało uczczone w 
Krajence dzięki inicjatywy Krajeńskiego Ośrodka 
Kultury, który zaprosił w swoje gościnne progi 
Janusza Justynę – dziennikarza i kolekcjonera 

zdjęć i Krzysztofa Waberskiego – komentatora wydarzeń 

historycznych. Goście zaprezentowali publiczności spe-
cjalny pokaz zdjęciowy, pt.: „Diaporama – Krajenka, ja-
kiej nie znacie”. Niemal trzygodzinne spotkanie przynio-
sło wiele wspomnień, opartych na archiwalnych zdję-
ciach z Krajenki.          (red.) 

Zdjęciowe wspomnienia z Krajenki 

Pochód 1-majowy - lata 60-te, XX w. 

Niezwykły festyn przedszkolaków 

S łoneczna, majowa pogoda towarzyszyła dzieciom, rodzicom i przyjaciołom Przedszkola w Krajence, gdzie 
odbył się Festyn Rodzinny, w której udział wzięli m.in. burmistrz Krajenki Stefan Kitela i przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk. Impreza, z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca oraz Dnia Dziecka zorga-
nizowana została po raz dziewiąty. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci, nauczycieli, rodziców, a tak-

że wielu przyjaciół i darczyńców Rodzinny Festyn rozpo-
czął się do występów artystycznych przedszkolaków,  
a w chwilę potem wszyscy bawili się znakomicie podczas 
licznych konkursów i zabaw, korzystając z wielu stoisk ma-
łej gastronomii, zorganizowanej przez rodziców. Nie zabra-
kło także innych atrakcji, choćby przejażdżki kucykiem, czy 
zabawy w dmuchanym zamku.  

Natomiast gwoździem programu imprezy był teatralny 
spektakl, pt. „Nie ma tego złego”, w wykonaniu rodziców 
przedszkolaków. Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria 
fantowa, w której każdy los wygrywał. Beztroski i przyjem-
ny czas przyniósł także wymierne korzyści, a zebrane fun-
dusze pomogą w zakupie sprzętu i urządzeń na plac za-
baw krajeńskiego przedszkola.          (red.) 

S zkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skór-
ce corocznie organizuje „Gminny Konkurs Orto-
graficzny” dla uczniów klas III. Tym razem, 23 
maja br., dzieci zmagały się z ortografią i inter-

punkcją. Dyktando dotyczyło Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej „Euro 2012”. Do konkursu przystąpiło ośmioro 
uczniów z trzech placówek naszej gminy: z Krajenki, Po-
dróżnej i Skórki. Komisja konkursowa w składzie: Anna 
Sell, Agnieszka Warzewska oraz Barbara Szkudlarek 
wyłoniła zwycięzców, którymi zostali: - I miejsce Marcin 
Spychalski – Krajenka; - II miejsce Kajetan Sadłowski – 
Podróżna; - III miejsce Martyna Popa – Krajenka. 

Na pdst. SP Skórka 

Gminny Konkurs Ortograficzny 

Zwycięzcy konkursu 
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M otto Tove Janssona, autora m.in. bestselera 
„Lato Muminków”: „Teatr to nie jest ani salon, 
ani też przystań dla statków. Teatr jest naj-
ważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam poka-

zuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby 
być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są" towarzyszyło 
aktorom i publiczności tegorocznych Spotkań Teatralnych 
„Złote Maski”, cyklicznie organizowanych przez Krajeński 
Ośrodek Kultury. Dziewiąta edycja imprezy odbyła się 25 
kwietnia, a do teatralnej rywalizacji przystąpiło 10 teatrów 
dziecięcych z województwa wielkopolskiego.  
„Złote Maski” to nie tylko konkurs, ale przede wszystkim 
okazja do sprawdzenia talentów i możliwości scenicznych 
młodych adeptów trudnej sztuki aktorskiej. To także zna-
komity warsztat zawodowy. Tak też było i w tym roku,  
a publiczność, wśród której nie zbrakło burmistrza Krajen-
ki Stefana Kiteli i przewodniczącego rady Miejskiej  
w Krajence Piotra Jończyka aplauzem nagradzała akto-
rów niecodziennego teatralnego wydarzenia, bowiem 
podobały się wszystkie spektakle.  
Ostatecznie, komisja konkursowa, w składzie: dr Krzysz-
tof Skibski, Jan Janusz Tycner i Ewelina Warzykowska, 
postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 
I miejsce i „Złote maski”  
Teatr „My i …” - Szkoła Podstawowa nr3 im. M. Koperni-
ka w Wągrowcu, z przedstawieniem „Tajemniczy ogród” 
 

II miejsce i „Srebrne maski”  
Teatr „Ado” - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
nr 2 w Kaliszu, z przedstawieniem „Esse Perfectus” 
III miejsce i „Brązowe maski”  
Teatr „Hak” - Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wyso-
kiej, ze spektaklem „Zaczarowani” 
Wyróżnienie:  
Teatr „Małe pinezki” - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. 
z przedstawieniem „Taniec planet” 
Nagrody aktorskie 
- Zuzanna Strzelecka – Teatr Pinokio „O kłopotach kra-
snoludków i pewnej królewny” 
- Edyta Barańczyk – Teatr Hak „Zaczarowani” 
- Olga Ziuzia- Teatr Pinokio „Aksamitka, córka diabła, 
albo … zakochany Pajac” 
- Zuzanna Muszyńska - Teatr Pinokio „Aksamitka, córka 
diabła, albo … zakochany Pajac” 
- Julia Sokołowska – Teatr My i … „Tajemniczy ogród” 
- Maciej Grzechowiak – Teatr My i …. „Tajemniczy ogród” 
- Małgorzata Roth – Teatr My i …. „Tajemniczy ogród”  
Nagroda za scenografię: 
- Anna Dróbka – Teatr Hak  
- Jolanta Hinc – Teatr Hak 
- Agata Drążkiewicz – Teatr My i … 
 - Danuta Strzelecka – Teatr My i …. 
Nagroda za scenariusz: 
- Agata Drążkiewicz – Teatr My i … 
- wyróżnienie: Marzena Rączkowska – Teatr Szkolaczki 
Nagroda za reżyserię: 
- Agata Drążkiewicz – Teatr My i … 
- Danuta Strzelecka – Teatr My i … 
- Majka Graf – Teatr Ado 
- Agnieszka Wypych – Teatr Ado 
Nagroda za kostium: 
- Majka Graf – Teatr Ado 
- Agnieszka Wypych – Teatr Ado 
- Mariola Kostrzewa – Teatr Pinokio 

(red.) 

Złote Maski pojechały do Wągrowca 

Teatr „SMYKI” ze Skórki 

Festiwal recytacji w KOK-u 

T radycyjnie, od kilku lat w Krajeńskim Ośrodku Kultury odbywają się Miejsko-Gminne Konkursy Recytator-
skie. Nie inaczej było w tym roku, kiedy 27 marca odbyła się kolejna edycja konkursu, w którym wzięło udział 
aż 38 uczestników w trzech kategoriach. Jury, w składzie: Karol Adler, dyrektor KOK-u i Jacek Grzesiak – 
animator kultury postanowiła przyznać  

w kategorii: szkół podstawowych klas I-III: I miejsce - Mi-
łosz Wysz (Skórka), II miejsce - Oliwia Madej (Śmiardowo 
Krajeńskie), III miejsce - Kajetan Sadłowski (Podróżna), 
wyróżnienia - Wiktoria Borysłowska (Skórka), Anna Pą-
czek-Lee (Skórka), Oliwia Gallus (Krajenka). W kat. szkół 
podstawowych klas IV-VI: I miejsce - Maria Rogowska 
(Krajenka), II miejsce - Monika Powalisz (Głubczyn),  
III miejsce - Angelika Dobber (Głubczyn), wyróżnienia: 
Jana Owsianna (Skórka), Zuzanna Przanowska (Skórka);  
w kat. gimnazja: I miejsce - Maja Owczarek, II miejsce - 
Maria Sendłak, III miejsce - Zuzanna Michoń, wyróżnie-
nia: Jagoda Kuźnierowska, Aleksandra Czerwińska 
(wszyscy Krajenka), Krzysztof Bystroń (MOS Krajenka). 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy ponow-
nie za rok!        Na pdst. KOK 
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W śród 140.000 uczestników w tegorocznej edycji piłkarskiego turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku” – największych piłkarskich rozgrywkach dla dziesięciolatków w Europie znaleźli się najmłod-
si futboliści z gminy Krajenka. We wtorek, 15 maja 2012 r., na obiektach „Orlik 2012” w Krajence odbyły 
się gminne eliminacje turnieju. W systemie „każdy z każdym” w kategorii chłopców zwyciężyła ekipa 

Szkoły Podstawowej w Skórce, która wyprzedziła zespół SP 
Krajenka I (chłopcy 10-letni) oraz SP Krajenka II 
(dziewięciolatkowie). Zwycięska ekipa będzie reprezento-
wać gminę i miasto Krajenka w turnieju powiatowym. 
Natomiast w kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna SP 
Krajenka II (dziewczęta 9-letnie), pokonując w kolejności: 
SP Głubczyn, SP Skórka i SP Krajenka I (dziewczęta 10-
letnie). Zwyciężczyni zakwalifikowały się tym samym bezpo-
średnio na turniej wojewódzki, w wyniku braku rywalizacji na 
szczeblu powiatowym. 
Puchary medalistów wręczał burmistrz Krajenki Stefan Kite-
la, który gratulował wszystkim sportowej rywalizacji, zapew-
niając o kibicowaniu krajeńskim reprezentacjom na kolej-
nych szczeblach ogólnopolskiego turnieju.             (red.) 

Turniej Tymbarku w Krajence 

Medale krajeńskich lekkoatletów 

S ezon lekkoatletyczny rozpoczęli zawodnicy w kate-
gorii juniora młodszego - rocznik 1995- 1996. 
Pierwszym startem krajeńskich sportowców były Mi-
strzostwach Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej  

w Lekkiej Atletyce w Żerkowie. W zawodach udanie wystarto-
wali Angelika Smolarz zdobywając II miejsce  
w biegu na 800m, również drugie miejsce zajął w skoku 
wzwyż Szymon Smolarz, uzyskując 185cm, co jest nowym 
jego rekordem życiowym, Natomiast trzecie miejsce  
w pchnięciu kulą uzyskała Wioletta Śliga. 
Kolejnym startem były Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów  
w lekkiej atletyce rozegrane 12-13.05.20012, na stadionie 
poznańskiej Olimpii. Przy bardzo niesprzyjającej pogodzie  

o medale postarali się Angelika Smolarz, która startując po raz pierwszy w biegu na 2000 m przez przeszkody, zdo-
była srebrny medal uzyskując wynik 7,48,91 min, a Szymon Smolarz przy padającym deszczu skoczył 180 cm, czym 
zapewnił sobie miejsce na drugim stopniu podium. W biegu na 800 m wystartowała juniorka Martyna Skrzypczyńska, 
która zajęła czwarte miejsce uzyskując rezultat 2,27,10 min.    Na pdst. A. Wawruszak 

Festiwalowe wędkowanie 

O d samego rana, w sobotę, 26 maja br nad rzeką Głomią gromadzili się amatorzy wędkowania, którzy wzięli 
udział w Zawodach Wędkarskich o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Zawody zorganizowało 
koło PZW „Krajna” w Krajence z okazji Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej, Przez kilka godzin wędka-
rze rywalizowali o miano najlepszego, którym okazał się Alojzy Łobodziński, pokonując Piotra Jabłońskie-

go (II miejsce) i Krystiana Surmę (III miejsce). Natomiast największą rybę złowił Jan Macios. 
Puchary zostały wręczony przez burmistrza Stefana Kitelę i przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence Piotra 
Jończyka w amfiteatrze, w czasie gali laureatów krajeńskiego festiwalu. UGiM 

Największe branie miały jazie Najlepsi wędkarze w czasie festiwalowej gali 

Piłkarze w akcji 

Skok Szymona Smolarza 
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N a obiektach Szkoły Podstawowej w Krajence 
odbyły się już po raz jedenasty zawody w 
czwórboju lekkoatletycznym, którego organiza-
torem była PSP w Krajence i UKS Krajna Kra-

jenka. W zawodach uczestniczyli uczniowie ze szkół w 
Głubczynie, Skórce i z Krajenki. Do rywalizacji o miano 

najlepszych i najwszechstronniejszych zawodników przy-
stąpiło 27 chłopców i 20 dziewcząt.  
Uczniowie startowali w klasyfikacji indywidualnej i druży-
nowej. Zawody zorganizowali nauczyciele w – f: Jadwiga 
Najmowicz i Andrzej Wawruszak, oraz w sprawnym prze-
prowadzeniu poszczególnych konkurencji pomagali Miro-
sław Sobczak i Bogusław Wójtowicz.  
W zawodach padło kilka bardzo dobrych wyników, szcze-
gólnie rezultat uzyskany przez Klaudie Przemorską z kla-
sy IV (skok wzwyż - 135cm) gwarantują walkę o najwyż-
sze miejsca w finale krajowym czwartków lekkoatletycz-
nych w Łodzi. Natomiast u chłopców wyniki na poziomie 
krajowym uzyskali bracia Chwiałkiewicz. Bartosz skacząc 
160cm uzyskał wynik gorszy o 1cm od nieoficjalnego re-
kordu Polski 12-latków, uzyskany przez absolwenta szko-
ły w Krajence Artura Starszewskiego, Patryk skoczył 
145cm. Wartościowe rezultaty uzyskali również ucznio-
wie klasy VI Kamil Bąbiński - 155cm, Kacper Kopeć i Pa-
tryk Mikuś -150cm. Medale dla najlepszych zawodników  
i puchary dla drużyn zostały zakupione ze środków Rady 
Rodziców przy PSP w Krajence i UKS Krajna Krajenka 
Najlepszymi wieloboistami lekkoatletycznymi zostali: 
Dziewczęta  
1. Płucisz Ewelina – Głubczyn - 228 punktów 
2. Rogowska Maria – Krajenka – 218 punkty 
3. Krohn Klaudia – Krajenka – 210 punktów 
Chłopcy 
1. Bąbiński Kamil – Krajenka –263 punktów 
2. Chwiałkiewicz Bartosz –Krajenka - 251 punktów 
3. Mikuś Patryk - Skórka – 236 punktów 
Klasyfikacja drużynowa 
Dziewczęta 
1. Krajenka – 935 punktów 
2. Głubczyn – 805 punktów 
3. Skórka – 635 punktów 
Chłopcy 
1. Krajenka – 1023 punktów 
2. Głubczyn – 779punktów 
3. Skórka– 756 punktów  

Chłopcy bieg – 60m 
1. Maciejewski Aleksander – 8,46s – Głubczyn 
Dziewczęta – bieg 60 
1. Rogowska Maria - 9, 18s – Krajenka 
Chłopcy - rzut piłeczka palantową 
1. Chwiałkiewicz Bartosz – 46m – Krajenka 
Dziewczęta - rzut piłeczka palantową 
1. Michałek Patrycja – 36m – Krajenka 
Chłopcy - skok wzwyż 
1. Chwiałkiewicz Bartosz – 160cm - Krajenka 
Dziewczęta - skok wzwyż 
1. Przemorska Klaudia – 135cm – Krajenka 
Chłopcy - skok w dal  
1. Maciejewski Aleksander – 4, 40m – Głubczyn 
Dziewczęta – skok w dal 
1. Płucisz Ewelina – 4, 20m - Głubczyn  
Chłopcy - bieg - 1000m 
1. Bąbiński Kamil – 3, 25, 24min – Krajenka  
Dziewczęta – bieg 600m 
1. Rogowska Maria – 2, 09, 04min – Krajenka 

Na pdst.: Andrzej Wawruszak 

Mistrzostwa Gminny w Czwórboju Lekkoatletycznym 

Medaliści  drużynowo dziewcząt 

Z OSTATNIEJ CHWILI: 
Mistrz Polski z Krajenki!!! 

W  dniach 22-24 czerwca 2012r., odbył się  
w Łodzi XVIII Ogólnopolski Finał Czwartków 
Lekkoatletycznych. Uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Krajence osiągnęli ogromny sukces plasując się na 
czołowych miejscach. Jednakże na najwyższe uznanie  
i podziw zasłużył nowy Mistrz Polski: Bartosz  
Chwałkiewicz, który w konkurencji skoku wzwyż z nowym 
rekordem kraju w swojej kategorii wiekowej (wynik 162 
cm) zdobył złoty medal!!!    (red.) 

Bartosz Chwałkiewicz - MISTRZ POLSKI!!! 

 


