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„Weekendowy” fes wal z kabaretonem 

P rzez minionych 26 lat w Krajence, w maju odbywał się Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej. Po zapisaniu 
długiej historii przyszedł czas na zmiany i nową formułę festiwalu. Dotychczas do konkursu mógł zgłosić się 
niemal każdy, kto chciał i umiał zaprezentować swoje talenty wokalno-muzyczne. W tym roku organizatorzy 
– Krajeński Ośrodek Kultury zaproponowali inny wymiar imprezy. Do festiwalu zaproszono więc dzieci  

i młodzież z gminy Krajenka, którzy na początku maja „rozegrali” swoją rywalizację. Podobnie było także z konkur-
sem recytatorskim, a obu imprezom patronowała „Pomocna dłoń” – symbol piosenki czerwonokrzyskiej (relacje  

z konkursów wewnątrz nr Biuletynu Krajeńskiego).  
Tym niemniej, zgodnie z tradycją festiwal kończył się galą 
i koncertem „topowych” zespołów muzycznych, czy uzna-
nych piosenkarzy. Nie inaczej było i w tym roku, a do 
Krajenki przyjechał zespół „Weekend” ze swoim wielkim 
przebojem „Ona tańczy dla mnie”. W piątek, 24 maja br. 
krajeński amfiteatr pękał w szwach, a godzinny koncert 
zespołu rozgrzał do białości niemal wszystkich, którzy 
odwiedzili wieczorem estradę krajeńską. Ogromny aplauz 
wzbudził suport – występ dzieci z Przedszkola w Krajen-
ce. Festiwalowa zabawa była przednia. Podobnie zresztą 
było i następnego dnia, kiedy to w Krajeńskim Ośrodku 

Kultury zaprezentowały się kabarety: „Smile” i „Nowaki”. Kto skusił się na kabareton (a publiczność jak zwykle dopi-
sała znakomicie) nie żałował, a prawdziwy „festiwal śmiechu” rozbawił wszystkich do łez.         (red.) 

Krajeński amfiteatr pękał w szwach „Weekend” rozgrzał publiczność do białości 

„Festiwal śmiechu” czyli kabarety „Smile” i „Nowaki”  

Rolnicy z Krajenki w Poznaniu 

T rzydziestu sześciu rolników oraz członków ich ro-
dzin z sołectwa Krajenka i trzynastu uczniów Za-
ocznej Szkoły Rolniczej „Szkoleniowiec”  
w Krajence wczesnym rankiem, 12 maja 2013 r. 

wyruszyły do Poznania na XXVII Krajową Wystawę Zwie-
rząt Hodowlanych. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zoba-
czyć nowe rasy zwierząt hodowlanych (m.in.: konie, kozy, 
trzoda chlewna, zwierzęta futerkowe, drób, a przede 
wszystkim bydło ras mlecznych i mięsnych). Na wystawie 
znalazły się także rzadko spotykane okazy, np. wielbłądy. 
Wszystkie zwierzęta były pięknie przygotowane i wręcz 
oblegane przez liczne grono przybyłych z Krajenki rolni-
ków. Był to jednocześnie niezbity dowód postępu, jakiego 
dokonała w ostatnich latach polska hodowla. Inicjatorami organizatorem wyjazdu był sołtys Franciszek Rutkowski 
oraz dyrektor Zaocznej Szkoły Rolniczej „Szkoleniowiec” w Krajence Andrzej Pietrzak.         Na pdst.: A. Kaczmarek 
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      Intensywny, wakacyjny czas 
 Lato sprzyja inwestycyjnym przedsięwzięciom i zapewne 
mieszkańcy zauważają, że oblicze naszej gminy zmienia się  
z każdym dniem. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy niemal trzy-
dzieści zadań, a w tym wykonamy ich więcej. Widać, że w wielu 
miejscowościach praca wre na kilku frontach, inwestycje realizuje-
my nie tylko jako gmina, ale na placach budów pojawili się lub po-
jawią niebawem inwestorzy z zewnątrz.  
 Do końca czerwca udało się nam wykonać niezbędne re-
monty dróg gminnych (zdewastowanych przez wyjątkowo srogą  
i długą zimę) w  wielu sołectwach. W czerwcu wykonaliśmy drogę 
asfaltową w Łońsku, a taka sama zostanie wykonana w Podróżnej. 
Każdy przyzna, że pięknie dziś wygląda plac Jana Pawła II, gdzie 
powstało nowe miejsce wypoczynku, a ul. Rynek wzbogaciła się o nowy chodnik (przy sklepie 
“Biedronka”). Chodnik został położony również na ul.  Wł. Jagiełły w Krajence i było to wspólne zada-
nie z powiatem, z którym realizujemy także długo oczekiwaną modernizację drogi powiatowej w Po-
dróżnej. Ponadto wykonano remont obiektu dawnej biblioteki w Krajence, a tuż obok trwa remont 
siedziby Krajeńskiego Ośrodka Kultury. Aktualnie trwają również prace przy budowie oświetlenia  
w Skórce, a w Paruszce zostało wykonane nowe ogrodzenie placu integracyjnego. Natomiast w Śmiar-
dowie Kraj. – Dąbrowie i w Głubczynie gmina zakupiła i ustawiła nowe wiaty przystankowe. Zakupio-
no też i ustawiono urządzenia zabawowe, na placach integracyjnych w Żeleźnicy, Pogórzu oraz  
w Czajcze-Leśnik.  Jednak to nie wszystko. Staramy się pozyskiwać również inwestorów zewnętrznych 
i tak dla przykładu w Krajence zakończył się remont mostu kolejowego na Głomi, a inwestorem było 
PKP. Kolejnym jest Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, który po rozstrzygnięciu prze-
targu niebawem rozpocznie remont mostu na Głomi i wybuduje rondo, na skrzyżowaniu ulic Bydgo-
skiej, Sienkiewicza i Domańskiego, przy cmentarzu. Oczywiście nasza lista tegorocznych zamierzeń jest 
zdecydowanie dłuższa, ale o tym  wspomnę przy okazji wydania kolejnego numeru naszego Biuletynu 
Krajeńskiego. 
 Poza inwestycyjnymi sprawami, mieszkańcy gminy “żyją” dziś “śmieciową rewolucją”. Zmiana 
prawa, uchwalonego przez Sejm RP w tym zakresie dotyczy całej Polski, wszystkich mieszkańców kraju 
bez wyjątku i nie ma odwrotu od nowych zasad odbioru i segregacji odpadów. Zgadzam się z miesz-
kańcami, którzy mówią o pewnej niesprawiedliwości społecznej, jeśli chodzi o stawki i naliczenia za 
wywóz śmieci. Nowa regulacja dotknie bowiem ludzi “najsłabszych ekonomicznie”, czyli rodziny wie-
lodzietne. Dlatego też zaproponowałem Radzie Miejskiej przyjęcie propozycji, by zwiększyć kwoty na 
dodatki mieszkaniowe, co pozwoli na odciążenie budżetu wielu gospodarstwom domowym. Jest to 
moja odpowiedź, jako burmistrza gminy i miasta na społecznie niepopularne ustawowo rozwiązania  
w sprawach nowej polityki gospodarki odpadami komunalnymi. Mówiąc krótko: chcemy pomóc naj-
bardziej potrzebującym w nowej sytuacji. 
 Na koniec nie mogę zapomnieć o zakończeniu roku szkolnego i rozpoczętych wakacjach. Dzie-
sięć miesięcy minęło w mgnieniu oka. Na letnią przerwę czekali uczniowie, nauczyciele  
i wychowawcy, którzy bez wątpienia wykonali ogrom pracy, niosący z sobą nieoceniony trud wycho-
wania młodego pokolenia. Jestem pełen szacunku i podziwu dla Was wszystkich. Życzę Wam  słonecz-
nych, radosnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Wracajcie do nas we wrześniu wypoczęci  
i zdrowi .  
                     Stefan Kitela 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 
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XXIX sesja Rady Miejskiej w Krajence 

S prawnie przebiegła przedświąteczna sesja Rady Miejskiej w Krajence, która odbyła się 28 marca br., w Kra-
jeńskim Ośrodku Kultury. Radni przyjęli m.in.: informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie działania Komisariatu Policji w Krajence za 2012 rok, którą przedstawił komendant Komisariatu 
Policji w Krajence Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski; sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożar-

nych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Krajenka 
za rok 2012 (referował Jacek Baranowski, Gminny Ko-
mendant Ochrony Przeciwpożarowej w Krajence) oraz 
sprawozdania z działalności przewodniczącego Rady 
Miejskiej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Ko-
misji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence w roku 2012. 
Ponadto, podjęto uchwały w następujących sprawach: 
uchylenia styczniowej uchwały dotyczącej wynagrodze-
nia dla burmistrza Krajenki; przystąpienia do sporządze-
nia planu miejscowego zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Głubczyn; miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Skórka; nieodpłatnego przejęcia na 
własność Gminy i Miasta Krajenka odcinka sieci kanali-
zacyjnej zlokalizowanej na kilku działkach w Żeleźnicy  
i Paruszce w Gminie Krajenka; nabycia nieruchomości do 
zasobów komunalnych i wyrażenia zgody na wyodrębnie-

nie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  
Radni podjęli także uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-
2025 oraz wprowadzili zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok.  
W czasie obrad obecny na sesji wicestarosta złotowski Tomasz Fidler przedstawił radnym aktualną sytuację  
w oświacie ponadgimnazjalnej w powiecie złotowskim, a szczegóły funkcjonowania Szkół im. Stanisława Staszica w 
Krajence (wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie) przybliżyła wicedy-
rektor szkoły Anna Baranowska. 
Wiele mówiono także o sytuacji, dotyczącej nowych zasad „polityki śmieciowej”, która zostanie wprowadzona w ży-
cie 1 lipca 2013 roku. W tej kwestii burmistrz Krajenki poinformował radnych i gości o zmianach, jakie czekają miesz-
kańców w związku z sejmową ustawą, a także o publikacjach zamieszczonych na stronie internetowej gminy i mia-
sta Krajenka i w „Biuletynie Krajeńskim” (nr 1 (8) z marca 2013r.),gdzie przedstawiono informację Związku Międzyg-
minnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile. (red.) 

Wycinka chorych,  
niebezpiecznych lip 

Z godnie z decyzją Starosty Złotowskiego, z dnia 
11 marca 2013 roku, gmina w sobotę, 6 kwietnia 
br. przystąpiła do wycinki kilku chorych drzew, 
przy Rynku w Krajence, które zagrażały bezpie-

czeństwu ludzi i ich mienia.  
Zostało więc ściętych pięć chorych i niebezpiecznych lip, 
rosnące dotychczas tuż przy sklepie „Biedronka”. W miej-
sce usuniętych drzew będą nowe nasadzenia.       (red.) 

Drzewa były chore…  

Lipy realnie zagrażały ludziom i ich mieniu 
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Krajenka kilkudniową stolicą Europy 

W  dniach  5-7  kwietnia 2013 roku w Szkołach 
im. St. Staszica w Krajence wchodzących   
w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Złotowie   odbył się 

„Weekend Międzynarodowy na sportowo”. Organizatora-
mi imprezy były CKZiU  w Złotowie w ramach projektu 
Comenius LLP pt. „Żabojad pijany jak Polak - czy to 
prawda?” , Starostwo Powiatowe w Złotowie oraz Urząd 
Gminy i Miasta w Krajence.  
W imprezie udział wzięli przedstawiciele szkół partner-
skich z Francji (francuska delegacja gościła w Krajence 
od 2 kwietnia br.), Niemiec i Rosji, uczniowie, ich rodzice 
oraz społeczność lokalna gminy i  powiatu. Natomiast  
z uczniami ze szkoły partnerskiej z Ukrainy spotykano się 
online, poprzez łącza internetowe. 
Głównymi celami przedsięwzięcia było: promowanie 
świadomości interkulturowej w edukacji szkolnej; rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich; 

promowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć samorzą-
dowych gminy i powiatu; motywowanie do międzynarodo-
wej wymiany informacji i doświadczeń; promowanie nauki 
języków obcych i rozwijanie umiejętności posługiwania się 
językami obcymi; propagowanie sportu i zdrowego stylu 
życia wśród uczniów oraz międzynarodowego charakteru 
zawodów sportowych; łamanie stereotypów i fobii narodo-
wych w duchu edukacji proeuropejskiej oraz aktywizacja 
uczniów, rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej. 
W czasie kilkudniowej imprezy odbyły się: Dzień Otwarty 
w CKZiU w Krajence - Dzień Kultury Międzynarodowej; 
spartakiada „Sport bez granic”; zwiedzanie regionu; spo-
tkania z władzami, w tym spotkanie z burmistrzem gminy  
i miasta Krajenka w Urzędzie Gminy i Miasta oraz społecz-
nością lokalną, a także spotkania integracyjne. 

red. (na pdst.: CKZiU) 

Dzień Międzynarodowy w krajeńskiej szkole 

Zwycięzców w spartakiadzie honorowały władze sa-
morządowe Krajenki (w głębi: koordynator projektu 

Anna Gola-Kleszcz z krajeńskich Szkół - CKZiU) 

Pres żowe odznaczenie dla Leokadii Baranowskiej 

P odczas uroczystego spotkania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wicewojewoda wielko-
polski Przemysław Pacia wręczył odznaczenia państwowe. Zasłużeni mieszkańcy Wielkopolski uhonorowa-
ni zostali m.in.: Krzyżami Zasługi, 
Medalami za Długoletnią Służbę oraz 

odznaką honorową Zasłużony dla Rolnictwa.  
Wśród 14 odznaczonych znalazła się także 
Leokadia Baranowska z Krajenki, doradca, 
specjalista d.s. Wiejskiego Gospodarstwa Do-
mowego - Wielkopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Poznaniu, w zespole dorad-
czym w powiecie złotowskim, w gminie Kra-
jenka. Prestiżowe wyróżnienie: Odznaka 
„Zasłużony dla Rolnictwa” trafiło do godnych 
rąk. Leokadia Baranowska pracuje w branży 
od 35 lat, a jej długoletnia praca zawodowa 
została uhonorowana. 
- Bardzo się cieszę, że doceniono mnie nie 
tylko jako osobę, ale przede wszystkim za 
swoją codzienna pracę, którą po prostu ko-
cham – powiedziała „zasłużona dla rolnictwa”, 
jako jedyna z dawnego województwa pilskie-
go. Gratulujemy!    (red.) 
  Foto: WUW - Anna Czuchra Leokadia Baranowska w gronie odznaczonych (piąta od lewej) 
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Rewolucja śmieciowa na sesji 

P rzez niemal dwie godziny, zaproszeni goście sesji Rady Miejskiej w Krajence Zygmunt Jasiecki i  Andrzej 
Gawłowski (przewodniczący i zastępca przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Re-
gion Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile) przybliżyli zasady nowego systemu gospodarki odpada-
mi. Odpowiedzieli także na wiele pytań radnych, sołtysów i mieszkańców gminy, uczestniczących w obra-

dach. Następnie radni przestąpili do realizacji porządku 
XXX sesji i przyjęli sprawozdania z działalności za 2012 
rok: Krajeńskiego Ośrodka Kultury; Komunalnego Zakła-
du Użyteczności Publicznej w Krajence; Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,  
w tym realizację zadań z zakresu wspierania rodziny; Ze-
społu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie oraz sprawozdanie z realizacji „Programu 
współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami po-
zarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego za 2012 rok.”  
Ponadto, Rada Miejska podjęła uchwały w następujących 
sprawach: zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia sta-
tutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi”; przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2013-2015; ustalenia warun-
ków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania” oraz zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.  
Radni, w formie uchwały nadali nazwę ulicy Orzechowej i ulicy Malinowej w Skórce. Rozpatrzyli też skargę na dzia-
łalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, uznając ją za nieuzasadnioną. Udzielili również pomocy finansowej 
miastu Piła (w wysokości 6.400 zł na funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Pile) i pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego oraz przyjęli zmiany budżetu gminy i miasta na 
2013 rok. Sesję zakończyły zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.  
W obradach, które odbyły się 22 maja br. w Krajeńskim Ośrodku Kultury uczestniczyła młodzież drugich klas Gimna-
zjum im. dr. Wł. Brzezińskiego w Krajence, która w ramach programu rozwojowego dla trzech gimnazjów z powiatu 
złotowskiego pt.: „Pracownia wzmacniania Kompetencji Kluczowych Uczniów” realizuje m.in. zadania „Ja w społe-
czeństwie” (zajęcia prowadzi Ewa Polańska-Ciechanowska). Głównym beneficjentem projektu jest Wyższa Szkoła 
Biznesu w Pile.                  (red.) 

Obradom sesyjnym przysłuchiwali się gimnazjaliści 

W  sobotę,15 czerwca 2013 r. na stadionie 
w Krajence odbyły się VIII Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek 
OSP. Do rywalizacji nie przystąpili jedynie strażacy z gminy Jastrowie. Strażakom kibicowali m.in.: sa-

morządowcy - w tym m.in. Burmistrz Krajenki Stefan Kitela i radni z przewodniczącym Rady Miejskiej w Krajence 
Piotrem Jończykiem oraz Komendant Powiatowy st. bryg. Piotr Pierzyński wraz w-ce Prezesem ZOW ZOSP RP  
w Poznaniu dh Andrzejem Kacprzakiem. Nad szybkim sprawnym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała 
komisja sędziowska z KP PSP w Złotowie. Konferansjerem zawodów był st. kpt. wst. spocz. Piotr Gniot. Zawody po-
przedził koncert z paradą orkiestry OSP Krajenka wraz z zespołem mażoretek „Oleńki”. Sama rywalizacja przebiega-
ła w dwóch konkurencjach - sztafeta pożarnicza  z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Klasyfikacja końcowa: 
Grupa I - dziewcząt - 1. OSP Augustowo-Głubczyn, 2. OSP Lipka, 3. OSP Kujan, 4. OSP Święta. 
Grupa I - chłopców - 1. OSP Święta, 2. OSP Głomsk, 3. OSP Osowo, 4. OSP Śmiardowo Krajeńskie. 
Grupa C - kobiety - 1. OSP Święta, 2. OSP Podróżna, 3. OSP Głomsk, 4. Wielki Buczek. 
Grupa A - mężczyźni - 1. OSP Święta, 2. OSP Krajenka, 3. OSP Zakrzewo, 4. OSP Osówka, 5. OSP Lotyń,  
6. OSP Wlk. Buczek, 7. OSP Głomsk.               (red.) 

Strażacy na boisku i bieżni 

Strażacy ochotnicy w akcji Zwycięska ekipa OSP Augustowo-Głubczyn 
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Królowa Śniegu ze Złotymi Maskami 

X  Przegląd Teatrów Dziecięcych „Złote Maski” 
przeszedł do historii. W porównaniu do poprzed-
nich przeglądów, tegoroczny odbył się w innej 
formule. Jubileuszowy trwał dwa dni. W pierw-

szy, 24 kwietnia br. - odbył się spektakl „Teatru Promyk”, 
w przedstawieniu pt.: „Witaminowa Przygoda”, wystawio-
ny specjalnie dla dzieci z Przedszkola w Krajence. Nato-
miast w drugi dzień - Finał Przeglądu. Do rywalizacji przy-
stąpiło 8 teatrów z Wielkopolski, a powiat złotowski repre-
zentował teatr ze Szkoły Podstawowej z Okonka. Ponad-
to, poza konkursem wystąpił Teatr z Przedszkola w Kra-
jence, ze sztuką „Dwie Dorotki”. 
„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, który oceniało jury w składzie: Karol Adler – instruktor teatralny, animator kultury, dyrek-
tor Krajeńskiego Ośrodka Kultury; Andrzej Połczyński – animator kultury, dyrektor Gołanieckiego Ośrodka Kultury  
i Jan Janusz Tycner – instruktor teatralny, animator kultury z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu. Ostatecznie, komisja konkursowa zdecydowała, że „Złote Maski” pojadą ponownie do Wągrow-
ca, a dokładniej do Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Wągrowcu, za spektakl „Królowa Śniegu. Projekt 
współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.             (red.) 

Widownia była wypełniona po brzegi 

Najlepsi artyści po  ogłoszeniu werdyktu jury Spektakl przedszkolaków z Krajenki 

N o i doczekali się. To już koniec roku szkolnego. 
Zaczęły się wakacje! Z tego tytułu, w piątek,  
28 czerwca 2013 r. uczniów z naszej gminy ode-
brało świadectwa. W każdej szkole odbyły się 

uroczyste apele z okazji zakończenia roku szkolnego. Były 
nie tylko promocje ale także nagrody i wyróżnienia dla naj-
lepszych i najbardziej aktywnych uczniów.  
W czasie uroczystości w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Krajence burmistrz Krajenki Stefan Kitela życzył i gratu-
lował całej szkolnej społeczności znakomitych osiągnięć 
na wielu polach, w tym edukacyjnym, społecznym i sporto-
wym, promując tym samym gminę i miasto. Ponadto,  
w uznaniu osiągnięć młodych sportowców z PSP Krajenka, znakomitego wyniku w sportowej rywalizacji, w  Finale 
Krajowym Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi uhonorował ich dyplomami uznania i okolicznościowymi monetami 
„Skarbnica Narodowa – Krajenka”. Otrzymali je: Klaudia Przemorska, Patryk Chwiałkiewicz, Maja Smolarz, Katarzyna 
Madej, Gabriela Kilon, Monika Maniak i Miłosz Kowalski. Wyróżnienie burmistrza trafiło także do rąk trenera i wycho-
wawcy Andrzeja Wawruszaka. Podobne „nagrody” otrzymali zawodnicy - uczniowie ze Szkoły Podstawowej  
w Skórce: Eryk Lamtschek, Dawid Pryciak i Arkadiusz Eichstaedt.  
Szkolna społeczność nie zapomniały też o rodzicach i tych, którzy wspierali je w ich codzienności. Nie zabrakło też 
występów artystycznych.            (red.) 

Wreszcie wakacje! 
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Wesoło, atrakcyjnie i słodko  

O d ośmiu lat krajeńskie koło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizuje w Krajence Integracyjny Gminno-
Miejski Dzień Dziecka. Podobnie jak w ubiegłych latach dziecięca impreza rozpoczęła się o godz. 14,  
w sobotę, 1 czerwca 2013 r. w parku przy amfiteatrze, okalającym miejscowe gimnazjum. Pogoda sprzyja-
ła wszystkim chętnym, którzy tego dnia skorzystali z zaproszenia Anny Olszanowskiej, przewodniczącej 

krajeńskiego TPD. Z zaproszenia skorzystały przede 
wszystkim dzieci, z rodzicami i opiekunami z całej gminy, 
które zasmakowały wiele atrakcji. Zorganizowane zostały 
stoiska gastronomiczne z kiełbaskami z grilla, napojami, 
lodami i słodyczami (m.in. z cukrową watą), a także dmu-
chany zamek. Najmłodszym nie zabrakło innych niespodzia-
nek. Były więc gryi zabawy z animatorkami, które znakomi-
cie bawiły wszystkie dzieci, chcące rywalizować w przeróż-
nych konkursach, quizach i zabawach, a także pragnące 
śpiewać i tańczyć na trawie. Dzieci mogły też zmienić swój 
image, dzięki wizażystkom, która malowała twarze wszystki-
mi kolorami tęczy. Ale to nie wszystko. Setki upominków 
rozdawali burmistrz Krajenki Stefan Kitela, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk i Anna Olszanow-

ska. Bawiono się na euro-bandy, można też było przeje-
chać się kolorową ciuchcią, dosiąść kuców na przejażdż-
ce, czy „popływać” w powietrznych kulach w basenie,  
a wszystkie propozycje były bezpłatne. Dzieci mogły też  
z bliska poznać sprzęt strażacki, które prezentowali straża-
cy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence. Swoje stoi-
sko zorganizowały dzieci z krajeńskiej Szkoły Podstawo-
wej, które prezentowały własne hobby - zainteresowania 
wojskowe i sportowe (piłka nożna).  
Kilkugodzinna zabawa udała się znakomicie, a impreza 
mogła się odbyć dzięki darczyńcom: burmistrzowi Gminy  
i Miasta Krajenka, Zarządowi Powiatu Złotowskiego w Zło-
towie, Krajeńskiemu Ośrodkowi Kultury, Towarzystwu 
Przyjaciół Dzieci oraz prywatnym przedsiębiorcom z Kra-
jenki.              (red.) 

Wędkarski Dzień Dziecka 

W  Dzień Dziecka, o godz. 8.00, na rzece Głomia odbyły się zawody wędkarskie organizowane przez Koło 
PZW „Krajna” w Krajence. Świąteczne zawody zgromadziły pięćdziesięciu siedmiu zawodników,  
w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 10 oraz do lat 16. Atrakcją zawodów, były słodycze oraz nagro-
dy rzeczowe rozdawane już podczas zawodów. Po wędkowaniu nadszedł czas na ważenie ryb, po 

czym zawodnicy udali się na ciepły poczęstunek oraz rozdanie nagród. Z pośród wszystkich uczestników komisja 
sędziowska wytypowała osiem osób, którym zaproponowała pomoc w uzyskaniu karty wędkarskiej, ponadto zostały 
ufundowane nagrody za największą i najmniejszą rybę zawodów, następnie każdy z zawodników bez względu na 
uzyskany rezultat otrzymał wartościową nagrodę. Całe zawody przebiegły w spokojnej i miłej atmosferze. 

W imieniu Zarządu Koła oraz dzieci uczestniczących w za-
wodach wędkarskich prezes Koła PZW „Krajna” w Krajence 
Arkadiusz Michalski dziękuje sponsorom, dzięki którym 
wędkarska inicjatywa mogła się odbyć. Wśród nich są: 
Aneta Gniazdowska, Ireneusz Pozaroszczyk, Alojzy Łobo-
dziński, Urząd Gminy i Miasta Krajenka, Brzeziński Kry-
stian, Andrzej Kujawa, Piotr Kopystiański, Jarosław Kołda, 
ZPD Krajenka, Arkadiusz Kluska, Elwira Bator, Ryszard 
Bąkowski, Zbigniew Baran, Maciej Kluska, Marcin Kępiński, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Barbara Traczyk-Paszkowska, 
Marek Sosnowski, Łukasz Puzio i wielu innych. - Napraw-
dę, dzięki całej rzeszy osób dobrej woli mogliśmy zorgani-
zować wspaniałą atrakcję dla naszych najmłodszych 
mieszkańców gminy i miasta. Dziękuję serdecznie wszyst-
kim – powiedział prezes krajeńskich wędkarzy.  
               (red.: na pdst. A. Michalski)  
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„Gorące” śmieci 

S ala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta pękała 
w szwach w czasie spotkania mieszkańców gmi-
ny i miasta Krajenka z przedstawicielami Związ-
ku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi”, które odbyło się 23 maja br. 
Specjaliści, w tym m.in. przewodniczący Zarządu ZW 
PRGOK Zygmunt Jasiecki odpowiadali na pytania  
w sprawie nowej gospodarki odpadami.  
Okazało się, że sprawa śmieci i ich wywozu oraz zmian, 
jakie będą obowiązywać w tej kwestii od 1 lipca br. jest 
dla mieszkańców sprawą bardzo skomplikowaną i nieja-
sną. Ich pytania sprowadzały się w zasadzie do kwestii 
zbyt wysokich cen wywozu nieczystości, braku ulg dla 
emerytów, inwalidów, czy rodzin wieloosobowych i osób o niskich dochodach itd., a także segregacji i sposobu ich 
wywozu z poszczególnych nieruchomości. Niestety, jak się dowiedzieli, ustawodawca nie przewidział żadnych ulg. 
Na spotkaniu, które przebiegało w gorącej atmosferze, przedstawiciele Związku starali się wyjaśnić wszelkie wątpli-
wości, mimo to, wielu opuszczających zebranie nie było usatysfakcjonowanych. W czasie zebrania, jeden z miesz-
kańców Krajenki Dariusz Żurek zainicjował akcję protestu obywatelskiego, rozdając wszystkim uczestnikom spotka-
nia ulotki, zbierając również podpisy mieszkańców pod petycją - protestem w sprawie nowej „ustawy śmieciowej”, 
celem spowodowania zmian ustawowych w tym temacie. 
Jak się okazało, spotkanie było konieczne i przedstawiciele Związku zapowiedzieli kolejne zebrania, tym razem  
w sołectwach, które odbyły się w maju i czerwcu br.                (red.) 

„Złota Gęś” 

W arsztat Terapii Zajęciowej w Krajence istnie-
je ponad 6 lat i zdążył się wkomponować  
w lokalne środowisko. W ramach zmiany 
kultury obcowania z osobami niepełno-

sprawnymi uczestnicy wraz z pracownikami WTZ zaini-
cjowali cykl spotkań z najbliższym otoczeniem. W dniach 
od 3 do 7 czerwca 2013 roku uczestnicy zaprosili 
uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola  
w Krajence na przedstawienie teatralne, spektakl kukieł-
kowy pt. „Złota Gęś”, które w sumie zostało zaprezento-
wane siedem razy. Warsztatowy hol zastał zaadoptowa-
ny na salę teatralną, przybliżając sobie oraz zaproszo-
nym gościom atmosferę teatru. Całość scenografii wraz  
z kukiełkami zostały wykonane w ramach zajęć terapeu-
tycznych  przez uczestników. Przesłaniem tych spotkań 
było hasło: „ Dobro raz okazane będzie Tobie oddane”.  
- Warto zarażać swoim pomysłem innych ludzi, robić to 
pomimo ograniczeń i pokonywać dysfunkcje, żeby to, co 
chce się robić, nie odbiegało od poziomu sprawnych lu-
dzi. Inicjatywa ta jest godna naśladowania. Pozwala ni-
welować różnice i wytwarzać przyjazny klimat w społecz-
ności lokalnej do akceptacji osób niepełnosprawnych – 
powiedziała Beata Mucha, kierownik krajeńskiego WTZ. 

Na pdst. WTZ w Krajence 

 
 
 

Podziękowanie   
 

W związku z kończącym się projektem Comenius  
„ Żabojad pijany jak Polak? – Czy to prawda?”  

realizowanym w CKZiU w Złotowie, 
w Szkołach im. St. Staszica w Krajence 

Zespół Projektowy w składzie: Anna Gola – Kleszcz,  
Tatiana Ostapczuk – Bednarek,  

Agnieszka Zdrenka – Gronowska i Wioletta Lis 
 

kieruje podziękowania do: 
 

Starosty Powiatu Złotowskiego Ryszarda Goławskiego, 
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Stefana Kiteli,  

Wicestarosty Tomasza Fidlera,  
Dyrektora Wydziału Współpracy i Aktywizacji Osób  

Niepełnosprawnych Przemysława Maliszewskiego,  
Dyrektora CKZ iU w Złotowie Andrzeja Hencla,  

Dyrektora Krajeńskiego Ośrodka Kultury Karola Adlera, 
Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

w Krajence Jana Waberskiego,  
pani Aleksandry Nowak i zespołu „Oleńki” oraz  
wszystkich zaangażowanych nauczycieli, rodziców  
i młodzieży za poświęcony czas, bezinteresowność, 

otwartość, wsparcie i zaangażowanie , które są przykła-
dem, że wspólnym wysiłkiem i pracą można osiągnąć 

wytyczone cele i przełamać stereotypy. 
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Przedszkolak potrafi! 

T radycją Publicznego Przedszkola w Krajence są 
spektakle artystyczne, które co roku są wystawia-
ne w Krajeńskim Ośrodku Kultury. W tym roku 
przedszkolaki dedykowały swoje wspaniałe wy-

stępy artystyczne - które odbyły się 11 i 12 kwietnia br. - 
rodzicom, dziadkom, przyjaciołom i wszystkim mieszkań-
com gminy i miasta 
Ze względu na ogromne zainteresowanie wydarzeniami, 
krajeńskie przedszkole wystawiło dwa spektakle, pod tytu-
łem: „Przedszkolak potrafi”. W czwartek zaprezentowały 
się dzieci z grup I, II i V, a w piątek – grupy II, IV i VI. Wy-

stępy przygotowały nauczycielki z poszczególnych grup 
wraz z paniami z obsługi, a ich inicjatorami była dyrekcja 
placówki.  
Podobnie jak w poprzednich latach, także i w tym roku 
występ przedszkolaków zgromadził w sali widowiskowej 
KOK-u tłumy widzów, które gorąco oklaskiwały artystycz-
ne talenty. Na widowni nie zabrakło władz samorządo-
wych, m.in.: burmistrza Stefana Kiteli, zastępcy burmi-
strza Andrzeja Szałka, przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Krajence Piotra Jończyka i wiceprzewodniczącej Berna-
dety Kopeć. 
Mimo, iż tegoroczne przedszkolne występy przeszły już 
do historii, to najmłodsi artyści na stałe wpisali się  
w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Krajence. (red.) 

Występy przedszkolaków budziły zachwyt widzów 

W zabawie uczestniczyły także władze Krajenki 

Majówka w Krajence 

I nicjatorem „Majówki na Krajnie”, która 3 maja br. od-
była się na Rynku, w Krajence było Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”. W cza-
sie imprezy mieszkańcy gminy i miasta, a także go-

ście mogli ciekawie spędzić czas pierwszego, majowego 
weekendu.  
Przez kilka godzin na Rynku prezentowały się zespoły  
i kapele ludowe, a swoje warsztaty wystawili rzemieślnicy 
z Krajny, zdradzając tajniki swojego rzemiosła. Można 
było poznać pracę m.in. tkacza sieci, kowala, garncarza, 
pszczelarza, mleczarza, malarza czy rzeźbiarza. Przy 
okazji, każdy miał tez okazję spróbować swoich sił w nie-
zwykle twórczych dziedzinach (wielu zdradziło swoje ta-

lenty w pracy na kołowrotku, uczyło się wyplatania z wikli-
ny, robótek ręcznych, artystycznego wiązania sznurków 
czy lepienia glinianych naczyń). Można też było zobaczyć, 
jak kiedyś wyglądało pranie na tarze – protoplaście pralki 
automatycznej. 
Pokoleniowa integracja połączona z przekazaniem tradycji 
związanych z popularnymi profesjami na Krajnie udała się 
znakomicie, a wieczorem odbyła się plenerowa zabawa 
ludowa, którą poprowadził zespół A2. Impreza była współ-
finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa Inwe-
stująca w Obszary Wiejskie, w ramach osi 4 LEADER Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

(red.) 

„I nie święci garnki lepią…” 

Majówka na Rynku w Krajence udała się znakomicie 
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Absolutorium dla burmistrza 

N iemal cztery godziny trwały obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Krajence, która odbyła się 27 czerwca 2013 roku, w sali 
widowiskowej OSP w Krajence. W czasie obrad radni przyjęli informację o działalności burmistrza gminy i miasta Kra-
jenka w okresie międzysesyjnym i otrzymali odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji. Ponadto 
radni rozpatrzyli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 

2012 rok i podjęli w tej sprawie odpowiednią uchwałę. W wyniku 
tej uchwały oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pile 
Raga Miejska w Krajenka jednogłośnie podjęła uchwałę w spra-
wie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Kra-
jenka za 2012 rok. Chwilę potem burmistrzowi Stefanowi Kiteli 
gratulowali zarówno przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Joń-
czyk, jak i wicestarosta złotowski Tomasz Fidler, który z tej oka-
zji złożył także gratulacje, poparte bukietem kwiatów skarbnikowi 
gminy Małgorzacie Krasko. 
Po krótkiej przerwie radni podjęli m.in. uchwały w następujących 
sprawach: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolnik na 
lata 2013-2020; zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pa-
ruszka na lata 2013-2020; zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Podróżna na lata 2013-2020; zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Śmiardowo Krajeńskie na lata 2013-
2020; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie 
ulicy Szkolnej i ulicy Młyńskiej w miejscowości Krajenka; nada-
nia nazwy ulicy Spacerowej w Skórce; zmiany budżetu gminy  
i miasta na 2013 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025 
(uchwała jest związana z planowaną modernizacją oczyszczalni 

ścieków w Krajence, która rozpocznie się jesienią tego roku, a zakończy wiosną 2014 r.) 
Radni podjęli także dwie kolejne uchwały, wokół których wywiązała się dyskusja. Jedna dotyczyła wyrażenia zgody na przyjęcie 
przez gminę darowizny udziału w nieruchomościach położonych w Krajence, przy ul. ks. B. Domańskiego i ul. St. Polańskiego 
(Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - dawny Zespół Szkół Spożywczych). Uchwała ta była efektem decyzji, którą 
dzień wcześniej podjęli radni Rady Powiatu Złotowskiego. Obie uchwały samorządów w Krajence i w Złotowie sprawią, że od 
września krajeńscy gimnazjaliści wraz z całą całym gronem pedagogicznym i pracownikami obsługi rozpoczną nowy rok szkolny  
w nowych dla siebie murach szkolnych (o tej sprawie piszemy na str.12 „BK”). 
Druga uchwała dotyczyła zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Krajenka i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków, obowiązujących na terenie gminy i miasta Krajenka. Przy 7 głosach „za”, dwóch „przeciw” i 6 głosach wstrzymujących 
się Rada Miejska zatwierdziła nowe taryfy i od 1 sierpnia 2013 roku cena 1m3 wody będzie wynosić 3,15 zł netto, a cena za od-
prowadzenie 1m3 ścieków wynosić będzie 7,96 zł netto. Trudno się dziwić, że każda podwyżka budzi emocje. Nie inaczej było  
w tym przypadku. Niektórzy radni, łącznie z tymi, którzy w poprzedniej kadencji głosowali za obecnym rozwiązaniem kanalizacyj-
nym, podnosili głos, że proponowane ceny za wodę i ścieki są za wysokie. Niestety, to decyzje podejmowane w poprzedniej ka-
dencji, skutkują obecnymi podwyżkami. Mimo świadomości, że cena zrzutu 1m3 ścieków mogła kształtować się na poziomie  
16 zł/m3, przyjęli taką a nie inną koncepcję budowy sieci kanalizacyjnej w gminie. W tej sytuacji dziwić się należy, że jeszcze  
4 lata temu byli za 16 zł/m3, a obecnie nie chcieli przyjąć stawki 7,96 zł/m3 – co zauważyli inni z radnych. 
- Takie wypowiedzi, że dziś są za wysokie ceny, są wypowiedziami pod tak zwaną publikę – skwitował radny Zbigniew Morgulec. 
Radni przyjęli także stanowisko Rady Miejskiej w sprawie sposobu naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od miesz-
kańców. Dokument, jak zapowiedział przewodniczący Rady Miejskiej zostanie przesłany do Kancelarii Rady Ministrów oraz do 
Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile. 
Sesję zakończyły się zapytania, wnioski radnych i wolne głosy.                  (red.) 

Stanowisko Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2013 roku 
w sprawie sposobu  naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców 

 
Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzone nowelizacją z dnia 1 lipca 2011 roku miały na celu 
m.in. uszczelnienie systemu gospodarki odpadami, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródeł, zmniejszenie ilości odpa-
dów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów oraz wyeliminowanie niele-
galnych składowisk odpadów.  Mając na uwadze cele ustawy oraz potrzebę ochrony środowiska, nie można jednak zapomnieć  
o skutkach wprowadzanych przepisów dla najbardziej zainteresowanych, tj. obywateli.  
Przyjęte w ustawie metody naliczania opłat za usuwanie odpadów są w odczuciu społecznym niesprawiedliwe, nie uwzględniają 
bowiem sytuacji materialnej i siły nabywczej rodzin, tym samym ilości produkowanych odpadów. Opłaty naliczane przez więk-
szość samorządów od ilości zamieszkujących osób spowodują pogorszenie i tak już trudnej sytuacji ekonomicznej rodzin wielo-
dzietnych, dotkniętych biedą i bezrobociem.  
W uzasadnieniu do ustawy czytamy wprawdzie, że nowy system gospodarki odpadami będzie w mniejszym stopniu obciążał bu-
dżet mieszkańców, ale do wyliczeń przyjęto średnie ceny dotychczas świadczonych usług, średnią ilość produkowanych odpa-
dów, jak i model rodziny 2+1. Sytuacja wygląda zgoła odmiennie w przypadku rodzin wielodzietnych, dla których koszty odbioru 
odpadów wzrosną wielokrotnie.  
Rada Miejska w Krajence wnosi o rozważenie możliwości wprowadzenia do ustawy rozwiązań uwzględniających trudną sytuację 
rodzin wielodzietnych i dotkniętych strukturalnym bezrobociem oraz naliczanie opłat od faktycznie wyprodukowanych odpadów.  

Po udzieleniu absolutorium w imieniu Rady Miejskiej  
gratulacje dla burmistrza Stefana Kiteli złożył  
przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jończyk 
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Gimnazjum do „technikum” 

W  dniu 26 czerwca 2013 roku Rada Powiatu Złotowskiego wyraziła zgodę na dokonanie darowizny  
½ części udziału w nieruchomości położonych w Krajence przy ul. ks. B. Domańskiego i ul. St. Polań-
skiego, a następnego dnia Rada Miejska przyjęła jednogłośnie darowiznę, prościej ujmując: powiat 
przekazał gminie na współwłasność budynki szkoły dawnego Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence. 

W związku z takimi decyzjami już od września tego roku 
uczniowie Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego w Krajen-
ce uczęszczać będą do nowych obiektów. Stało się to 
możliwe dzięki ścisłej i dobrej współpracy z władzami po-
wiatu. Niektórzy mówią „niemożliwe stało się możliwe”. 
Cóż do tego stanu dochodzi się tylko i wyłącznie przy 
współpracy i porozumieniu. Już w kampanii wyborczej 
obecny burmistrz za swoje motto przyjął stare dobre po-
rzekadło „współpraca buduje, niezgoda rujnuje”. Wcze-
śniej, burmistrz poprosił także o opinię w tej kwestii Radę 
Pedagogiczną krajeńskiego gimnazjum, która w tajnym 
głosowaniu poparła inicjatywę. 
Jako gmina zyskujemy majątek wart kilka milionów złotych 
i tego majątku nikt nam nie zabierze. Młodzież zyskuje po-
prawę warunków dydaktycznych poprzez pozyskanie no-
woczesnej bazy, zwiększy się poczucie bezpieczeństwa 

wśród uczniów i ich rodziców poprzez brak konieczności przemieszczania się na zajęcia z wychowania fizycznego 
przez centrum miasta, a co najważniejsze - to my jako gmina stajemy się gwarantem pozostania szkolnictwa ponad-
gimnazjalnego na terenie Krajenki. A w niepewnych czasach i nałożeniu się niżu demograficznego stabilizacja 
oświaty jest nam bardzo potrzebna.                                 (red.) 

Obiekty „technikum” są gotowe na przyjęcie gimnazjalistów 

Dzień Dziecka w OSP 

N a zaproszenie Koła Gospodyń z Augustowa  
i OSP Augustowo – Głubczyn, 2 czerwca 2013 
br. do remizy OSP przybyły dzieci z rodzicami, 
aby świętować Dzień Dziecka. Dzieci oglądały 

panoramy wsi z wysięgnika samochodu strażackiego, 
który przybył specjalnie na tę okazję z PSP w Złotowie. 
Na dzieci czekało jeszcze wiele innych niespodzianek,  
a w śród nich konkurs plastyczny prowadzony przez Jo-
lantę Kempę-Małecką, którego tematem był ,,Świat za 
sto lat” . Maluchy malowały swe twarze, lepiły babki  
z piasku, bawiły się z chustą animacyjną Klanza. Były 
też tańce i zabawy z pokazywaniem, by wreszcie popi-
sać się śpiewem lub recytacją. Starsze dzieci miały tak-
że okazję wykazać zręcznością i umiejętnościami wokal-
nymi i recytatorskimi. Był konkurs skoków na skakance, 
hula-hop, biegi z kubkiem wody, skoki w workach i taniec 
z walizką. Dla opiekunów dzieci zorganizowano konkurs: 
stepowanie na steperze sportowym. W tej konkuren-
cji ,,Zuch Dziewczyną” okazała się Agnieszka Widawska. 
      (red.) 
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K O M U N I K A T 

 
Realizowany przez Gminę i Miasto Krajenka projekt: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć  

– aglomeracja Krajenka”, polegający na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w 10  

miejscowościach na terenie gminy, zakłada przede wszystkim uzyskanie efektu ekologicznego  

w postaci przyłączenia gospodarstw do nowej sieci. Jednym z warunków otrzymania przez  

Gminę dofinasowania ze środków Unii Europejskiej jest wypełnienie obowiązku przyłączania się 

do nowej sieci sanitarnej przez poszczególne gospodarstwa domowe i rolne.  

W związku z powyższym  
Gmina i Miasto Krajenka przypomina o obowiązku wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy   

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie 
prosi i zachęca mieszkańców Krajenki, Augustowa, Żeleźnicy, Paruszki, Głubczyna,  

Głubczyna-Letniska, Głubczyna-Rogownicy, Śmiardowa Kraj., Podróżnej i Skórki), aby na 
podstawie warunków przyłączenia wydanych przez Komunalny Zakład Użyteczności  

Publicznej w Krajence, przyłączali swoje nieruchomości do nowej sieci  
(KZUP: tel. 067 263 85 83). 

 
 

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY,  
A W SZCZEGÓLNOŚCI GŁUBCZYNA WIEŚ I SKÓRKI 

 
W Głubczynie Wsi i Skórce przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano technologię 

podciśnieniową, dlatego prosi się w szczególności mieszkańców  

ww. miejscowości o korzystanie z sieci kanalizacyjnej zgodnie z przeznaczeniem.  

Do sieci sanitarnej winne być odprowadzane jedynie nieczystości płynne.  
W nieczystościach nie powinny znajdować się inne materiały i przedmioty.  

W przypadku wprowadzenia do sieci kanalizacji sanitarnej dodatkowych zanieczyszczeń 
(np.: wykałaczki, folie, artykuły higieny osobistej, itp.) dojdzie do awarii sieci.  

Warto wiedzieć, że jedna awaria, w jednym choćby gospodarstwie domowym spowoduje 
awarię całej sieci kanalizacyjnej. 

W przypadku nie zastosowania się do powyższych zasad, koszty napraw będą ponosić  

użytkownicy sieci. 
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Będzie rondo i remont mostu 

W  poniedziałek, 13 maja br. w Krajence odbyło się spotkanie samorządowców z powiatu złotowskiego  
z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem, który w sejmiku woje-
wództwa wielkopolskiego odpowiada za pracę Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Celem 
spotkania było podsumowanie ubiegłorocz-

nych zadań drogowych, prowadzonych przez WZDW,  
w tym modernizacji i remontu ulicy Domańskiego w Kra-
jence. Wizyta wicemarszałka w Krajence była znakomitą 
okazją do przeprowadzenia kolejnych rozmów, w kwestii 
kontynuacji robót drogowych w gminie. Burmistrz Stefan 
Kitela zabiegał i wciąż zabiega o kolejne inwestycje. Pod-
czas poniedziałkowego spotkania wielokrotnie uzasadniał 
potrzebę dalszej modernizacji drogi nr 188 w Krajence,  
w szczególności remont mostu na Głomi oraz budowę 
ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 188 i 190, 
przy cmentarzu w Krajence. Jak się okazało, zabiegi bur-
mistrza Krajenki zakończyły się ogromnym sukcesem i 21 
czerwca br, w WZDW w Poznaniu wybrano ofertę firmy 
Pol-Dróg w Pile, która wykona rozbudowę wspomnianej 
drogi, za kwotę 4.215.097,27 zł (na pdst. www.wzdw.pl) z 
uwzględnieniem potrzeb, wskazywanych przez burmi-
strza Stefana Kitelę. Tak więc Krajenka wzbogaci się niebawem o długo oczekiwaną, drogową inwestycję.       (red.) 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  
Wojciech Jankowski z burmistrzem Stefanem Kitelą podczas 

wizji lokalnej w Krajence 

Droga w Łońsku w  czerwcu br. rozpoczęła się przebudowa 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 
Łońsku (w dalszej kolejności zostanie wy-
konany podobny remont drogi gminnej  

w Podróżnej). Zadania w obu miejscowościach  współfi-
nansowane są z dotacji celowej z Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu w wysokości 187,5 tys. zł. Zakres 
robót w Łońsku obejmował długość ok. 400 m drogi,  
w tym wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  
i ułożenie dwóch warstw bitumicznych.        (red.) 

Remonty dróg w gminie 

N a wiosnę czekali wszyscy. Także samorząd 
lokalny, który rozpoczął już tegoroczny sezon 
inwestycyjny. Wyjątkowo długa i uciążliwa zi-
ma wyrządziła wiele szkód, szczególne na dro-

gach gruntowych. Od początku kwietnia trwały tam re-
monty. Naprawiono drogi m.in.: w sołectwie Wąsoszki, 
Krajenka Wybudowanie, Barankowo, Czajcze-Leśnik, 
Głubczyn, Pogórze, Skórka, Łońsko i Dolnik. 
Prace polegały na profilowaniu i zagęszczaniu dróg 
gruntowych, a odcinki szczególnie zdewastowane zosta-
ły wzmocnione geowłókniną i kruszywem.     (red.) 

Tak wyglądały drogi gminne po srogiej zimie... 

Systematycznie poprawia się infrastruktura drogowa 

Żużlową drogę w Łońsku zastąpiła….. 

...asfaltowa arteria wraz z utwardzonymi poboczami 
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„Europejskie” alejki na Placu im. Jana Pawła II 

K rajenka zmienia swoje oblicze. W środę, 22 maja br. odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykona-
niem nowego miejsca rekreacji i wypoczynku w Krajence. Na Placu Jana Pawła II (przy ul. Winiary) powsta-
ły polbrukowe alejki, przy których zostaną niebawem ustawione ławeczki. Wykonawcą zadania był Zakład 
Ogólnobudowlany Zbigniew Plak ze Złotowa. Koszt inwestycji wyniósł ok. 38 tys. zł i jest współfinansowana 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.                (red.) 

Budowa drogi w Podróżnej 

W  poniedziałek, 6 maja br. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotowie doszło do podpisania umowy, doty-
czącej remontu drogi powiatowej w Podróżnej (I etap modernizacji drogi z Podróżnej do Paruszki). Do-
kument podpisali m.in. dyrektor PZD w Złotowie Mirosław Jaskólski oraz wykonawca inwestycji firma 
„Pol-Dróg” w Pile (Ryszard Wołyński i Dariusz Czyżewski). Przy podpisywaniu umowy obecni byli także 

starosta złotowski Ryszard Goławski i Stefan Kitela, burmistrz gminy i miasta Krajenka, która także partycypuje  
w zadaniu. W czerwcu rozpoczęły się prace, w tym m.in. budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej oraz chodni-
ków. W dalszej kolejności wykonano nową nawierzchnię bitumiczną drogi, na długości 1,3 km.               (red.) 

Droga powiatowa w Podróżnej przed remontem 
Dzięki współpracy gminy z powiatem powstaje długo 

oczekiwana przez mieszkańców inwestycja  

Chodnik na ul. Władysła-
wa Jagiełły w Krajence 

P owiatowe inwestycje na dobre zagościły w Kra-
jence. Po dokończeniu zadania na ul. 30-go 
Stycznia, Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie 
zrealizował przebudowę chodników przy ul. Wł. 

Jagiełły. Zadanie było rozpoczęte już w ubiegłym roku, 
ale wykonawca musiał przerwać prace ze względu na 
zimową aurę. Po przerwie, ekipa budowlana zakończyła 
prace na wiosnę. Koszt inwestycji wyniósł ponad 210 tys. 
zł. W inwestycji udział wzięła także gmina i miasto Kra-
jenka. Samorząd krajeński dofinansował zadanie w wy-
sokości 80 tys. zł.     (red.) 

Plac Jana Pawła II w kwietniu 2013 r. …. … i w czerwcu 2013 r. 



 

 

Nowy chodnik w centrum miasta 

R ealizując decyzję Starosty Złotowskiego, 6 kwietnia 2013 roku wycięto kilka chorych drzew, przy Rynku  
w Krajence, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi i ich mienia.  
15 maja br. doszło do realizacji kolejnego etapu zadania: frezowania pniaków, czyli likwidacji pozostałości 
po wyciętych drzewach. Po użyciu specjalistycznego sprzętu, po metrowych pniakach, wystających do-

tychczas z chodnika, pozostały jedynie trociny. Frezowanie przeprowadziła firma „Drwal” Marcin Borzych z Buntowa. 
Kolejnym etapem zadania było budowa nowego chodnika, który wykonał Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Plak ze 
Złotowa. Po dwóch tygodniach prac, 29 maja br. doszło do odbioru końcowego inwestycji, która kosztowała niemal 
34 tys. zł. Ponadto, w miejsce wyciętych lip, zostaną posadzone nowe sadzonki drzew.    
                 (red.) 
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Remont „biblioteki” 

N a remont obiektu Krajeńskiego Ośrodka Kultu-
ry, w którym mieściła się biblioteka czekano od 
dawna. W czerwcu br. złotowska firma Bud-
Max wykonała: wymianę pokrycia dachowego, 

wymianę stolarki drzwiowej, remont zadaszenia nad wej-
ściem do budynku, a także wykonała termoizolację ścian 
zewnętrznych i nową elewację. Koszt inwestycji wyniósł 
ok. 96 tys. zł. Tym samem, dawna biblioteka zmieni się  
w niedalekiej przyszłości w salę wielofunkcyjną, w której 
będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, czy w salę konfe-
rencyjną. Natomiast Biblioteka Miejska została przenie-
siona do obiektu zasadniczego KOK-u.    
        (red.) 

Remont KOK-u 

O d pewnego czasu Krajeński Ośrodek Kultury 
zmienia swoje oblicze. W ubiegłym roku wyre-
montowano i zmodernizowano pomieszczenia 
wewnątrz obiektu, a sala widowiskowa  przy-

brała zupełnie inny wymiar, jest przestronna, funkcjonal-
na i wygląda dziś jak nowa. Ubiegłoroczną inwestycję 
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  
W połowie czerwca br., wokół KOK-u zamontowano rusz-
towania. Zgodnie z umową, zawartą przez gminę 
23.05.2013 r. z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługo-
we „CER-BUD” z Chojnic, wykonawca wykona docieple-
nie ścian budynku wraz z elewacją, przebudowę kon-

strukcji dachu wieży, wzmocnienie fundamentów, rampę dla osób niepełnosprawnych oraz schody wejściowe. Koszt 
robót wyniesie ok. 216 tys. zł, a termin zakończenia prac zaplanowano na koniec września br.  (red.) 

Widok ulicy Rynek z marca 2013 r. 
Na nowym chodniku przygotowano miejsce na 

nowe nasadzenia drzew 
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Oświetlenie Skórki 

S pośród wielu inwestycji w gminie, zaplanowa-
nych w tym roku, inwestycje zagoszczą w Skór-
ce. Obecnie trwają tam prace przy budowie 
oświetlenia. Zakres robót obejmuje m.in.: budo-

wę linii kablowej i 13 słupów oświetleniowych z oprawa-
mi (8 lamp na ul. Słonecznej, 5 lamp na ul. Klonowej i ul. 
Bukowej). Wartość inwestycji szacowana jest na około 
43 tys. zł. Przewidywany termin realizacji: 31 lipca 2013 
r. Wykonawcą zadania jest Usługowy Zakłąd Instalator-
stwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski ze Złotowa. In-
westycja jest współfinansowana w ramach PROW na 
lata 2007-2013.         (red.) 

Ogrodzenie w Paruszce 

W  kwietniu br. w Paruszce wykonano ogro-
dzenie placu zabaw. Inwestycja została sfi-
nansowana z funduszu sołeckiego,  
a koszt wyniósł 10 tys. zł. Wykonawca, fir-

ma Andrzej Skiba ze Złotowa wykonała m.in. nową 
część ogrodzenia, furtkę oraz bramę wjazdową na plac. 

Integracyjne wiaty 

W  ubiegłym roku w sołectwa Czajcze-Leśnik, 
Pogórze i Żeleźnica powstały miejsca inte-
gracyjne. Wybudowano tam wiaty, gdzie 
mieszkańcy organizują swoje spotkania.  

W czerwcu 2013 r., gmina zakupiła i zamontowała urzą-
dzenia zabawowe.  
W Czajcze-Leśnik postawiono m.in. huśtawkę wagową, 
huśtawkę wahadłową (podwójną) oraz słupki i siatki do 
siatkówki (koszt: ok. 5,5 tys. zł); w Żeleźnicy: huśtawkę 
wagową i zestaw zabawowy dla dzieci (koszt: ok. 6,1 tys. 
zł), a w Pogórzu: huśtawkę wagową i huśtawkę wahadło-
wą, warte ok. 2,8 tys. zł. Ponadto w Dolniku, z funduszu 
sołeckiego zakupiono i zamontowano na tamtejszym 
placu zabaw huśtawkę wagową.    
           (red.) 

Nowe wiaty  
przystankowe w gminie 

W  maju br. gmina zakupiła i zamontowała 
dwie wiaty przystankowe w Śmiardowie 
Krajeńskim – Dąbrowie i Głubczynie. Wiaty 
służą już pasażerom, szczególnie dzieciom 

i młodzieży dojeżdżającym do szkół. Ponadto - co ma 

ogromne znaczenie - ustawione wiaty zapewniają kom-
fort i przede wszystkim większe bezpieczeństwo podróż-
nym. Zadanie kosztowało ponad 9 tys. zł.              (red.) 

Wiata w Głubczynie 

Wiata w Śmiardowie Kraj. - Dąbrowie 

(red.) 
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Most jak nowy 

W  ubiegłym roku, w październiku, rozpoczęła 
się inwestycja w Krajence, realizowana 
przez podmiot zewnętrzny. Tym razem in-
westorem były Polskie Koleje Państwowe,  

a wykonawcą była firma „Taumer” z Rudy Śląskiej. Ekipa 
remontowa przebudowała most kolejowy na Głomi, nieo-
podal przejazdu kolejowego, na ul. Bydgoskiej. Po prze-
rwie zimowej, wykonawca powrócił na plac budowy i za-
kończył zadanie, a 21 maja br. ruch na trasie Krajenka – 
Lipka został przywrócony. Obecnie most jest nie tylko 
pięknie odnowiony, ale przede wszystkim bezpieczny dla 
ruchu kolejowego i jego pasażerów.          (red.) Zewnętrzna inwestycja zakończyła się w maju br. 

Łatwiej do Orlika 

P o wykonaniu w ubiegłym roku placu parkingo-
wego wraz z ciągami pieszo-jezdnymi przy  
ul. Bydgoskiej, w Krajence, w czerwcu 2013 
roku została wykonana polbrukowa droga dojaz-

dowa od parkingu do kompleksu sportowego „Orlik 
2012”. Wykonawcą zadania była firma Team-Bud Woj-
ciech Maciaszczyk z Piły.         (red.) 

Cierpienia do remontu 

N iebawem, w Krajence rozpocznie się kolejna 
inwestycja drogowa. Gmina 6 czerwca 2013 
roku ogłosiła przetarg nieograniczony, dotyczą-
cy przebudowy ulicy Cierpienie. Zadanie będzie 

polegało na przebudowie drogi o długości ok 70 m, w za-
kresie przebudowy nawierzchni częściowo utwardzonej 
na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej oraz w za-
kresie budowy oświetlenia ulicznego. Zaplanowano także 
wymianę wpustów kanalizacji deszczowej oraz budowę 
muru oporowego wzdłuż ulicy. Inwestycja powinna być 
zakończona w październiku br.        (red.) 

Kolorowy wizerunek miasta 

Z  każdym dniem Krajenki pięknieje. Potwierdzi to każdy. Spośród wielu inwestycji, prowadzonych przez kra-
jeński samorząd, na inwestycyjnym polu pojawiły się inicjatywy społeczne. Kolorowe elewacje przyciągają 
wzrok przechodniów i gości, odwiedzających miasteczko. W tym roku podobne inwestycje wykonali członko-
wie spółdzielni mieszkaniowej i mieszkańcy bloków mieszkalnych, przy ul. Złotowskiej i ul. Floriańskiej  

(w ub.r. mieszkańcy odnowili swoje domy i bloki mieszkaniowe przy ul. Bydgoskiej i ul. Wł. Jagiełły).  
- Bardzo cieszą mnie takie inicjatywy – powiedział burmistrz Stefan Kitela. – Dziękuję tym wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w te przedsięwzięcia, które pokazują, że Krajenka opiera się kryzysowi i swego rodzaju marazmowi spo-
łecznemu. Ich działania poprawiają wizerunek Krajenki, promując nasze miasto.            (red.) 

Nowe elewacje bloków 
na ul Złotowskiej 

Prace przy elewacjach domów na ul. Floriańskiej 

Nowa droga dojazdowa łączy „Orlik” z nowym parkingiem 

Ulica Cierpienie „czeka” cierpliwie na przebudowę 
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SPECJALNIE DLA CIEBIE 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie  

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w roku szkolnym 2013 / 2014 

PROPONUJE BEZPŁATNE FORMY KSZTAŁCENIA OSÓB DOROSŁYCH 
 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
   

kwalifikacyjne kursy zawodowe - nową formę uzupełniania wykształcenia  dla dorosłych  
w następujących kwalifikacjach i zawodach: 

– produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń  
   (zawód: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego) 

– prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik) 
– sporządzanie potraw i napojów (zawód: kucharz) 

- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów  
   samochodowych  (zawód: technik pojazdów samochodowych) 

 - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 
   (zawód: technik pojazdów samochodowych)  

eksploatacja maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych (zawód: technik elektryk) 
 

 Liceum Ogólnokształcące i kursy są formą bezpłatną !!!!!!! 
 

Wzór podania oraz więcej informacji można uzyskać na stronie www:ckziu-zlotow.pl bądź osobiście  
w Biurze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Krajence, ul. St. Polańskiego 3, 77-430 Krajenka,  

tel. 67 2638 178, 606 632 388; 
adres e-mail:cku@ckziu-zlotow.pl 

 
PRZYJDŹ, CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!! 

 
Podróżna - 29 czerwca 2013 roku 

 
Śmiardowo Kraj. - 20 lipca 2013 roku 

 
Skórka - 27 lipca 2013 ropku 

 
Augustowo - 03 sierpnia 2013 roku 
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„Pomocna dłoń” 

8  maja w Krajeńskim Ośrodku Kultury odbył się 
Gminny Festiwal Piosenki "Pomocna Dłoń". Na 
scenie wystąpiło 16 uczestników w trzech katego-
riach: klasy podstawowe I-III i IV-VI oraz katego-

ria: gimnazjum. Na scenie zaprezentowali się artyści - 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krajence, Podróżnej, 
Śmiardowa Krajeńskiego oraz z Gimnazjum w Krajence. 
Festiwal oceniała komisja w składzie: Karolina Rosocka - 
przewodnicząca jury (Bolesławiec), Violetta Michalska 
(Krajenka) oraz Joanna Łodkowska (Krajenka). 
Kategoria klas I-III 
I miejsce: Martyna Żak w utworze: "Dorosłe Rady"; II 
miejsce (ex aequo): Olivia Madej w utworze: "Zatańcz" oraz Agata Kostecka w utworze "Przyjacielu"; III miejsce (ex 
aequo): Stanisław Sendłak w utworze: "Eldorado" oraz Szymon Łosoś w utworze: "Poranny trylek". Wyróżnienia: 
Julia Bartenowska, Oliwia Arendt, Jesica Wagner, Adrian Wojtczak, Natalia Pankanin, Julia Brzezińska, Kornelia 
Bąkowska 
Kategoria klas IV-VI 
I miejsce: Iga Kornaś w utworze: "W stronę słońca"; II miejsce: Paulina Łomińska - "Najlepsza koleżanka";  
III miejsce: Paulina Bartenowska - "Daj mi rękę tato" 
Kategoria gimnazjum 
I miejsce - Sonia Madej w utworze "Dłoń"            Na pdst.: KOK 

Laureaci festiwalu w pełnej krasie 

Teatralne warsztaty 

P rzez trzy dni, od 6-go do 8-go maja br. w Krajeń-
skim Ośrodku Kultury trwały Warsztaty Teatralne 
"Legendy-ReAnimacja". W projekcie udział wzięło 
11 osób. Zajęcia prowadziła instruktor Karolina 

Rosocka z Bolesławca. Krajeńskie warsztaty teatralne były 
oparte na legendach o Krajence. Efektem warsztatów będą 
etiudy prezentowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.   
     Na pdst.: KOK  

Fes walowe recytacje 

W  środę, 15 maja 2013 w Krajeńskim 
Ośrodku Kultury jak co roku odbył się 
Miejsko-Gminny Konkurs Recytator-
ski, w ramach projektu "Pomocna 

Dłoń". W konkursie wzięło udział 44 uczestników w 
trzech kategoriach: szkoły podstawowe klas I-III  
i klas IV-VI oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimna-
zjalne. Z roku na rok poziom uczestników jest co-
raz wyższy, z czego cieszą się nie tylko uczestnicy 
konkursu, publiczność, ale także organizatorzy 
inicjatywy.  
Tegoroczny konkurs oceniała komisja w składzie: 

Agnieszka Głyżewska-Klofik, Karolina Kozłowska i Joanna Łodkowska, która postanowiła przyznać następujące na-
grody i wyróżnienia: 
W kategorii szkół podstawowych klas I-III 
Wyróżnienia: Anna Pączek Lee (Skórka); Zofia Pietrzak (Głubczyn); Gabriela Kilon (Krajenka); Oliwia Grudzień 
(Śmiardowo Krajeńskie); Marek Wruk (Krajenka); Agata Barylska (Głubczyn) 
Miejsca: I – Olivia Madej (Śmiardowo Kraj.); II – Miłosz Wysz (Skórka); III – Jesica Wagner (Śmiardowo Kraj.) 
W kategorii szkół podstawowych klas IV-VI 
Wyróżnienia: Franciszek Kozłowski (Skórka); Hanna Bieńkowska (Krajenka); Kajetan Sadłowski (Głubczyn) 
Miejsca: I – Paulina Marlewska (Głubczyn); II – Monika Powalisz (Głubczyn); III – Paulina Łomińska (Krajenka) 
W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
Wyróżnienia: Jakub Goździkowski; Maja Owczarek; Roksana Kalla;  
Miejsca: I - Maria Rogowska; II – Cyryla Majda; III – Maria Sendłak      
            Na pdst.: KOK 
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Załatwianie spraw w urzędzie gminy przez Internet ? – dlaczego nie! 
Postęp technologiczny, rozwój i dostępność najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych powoduje, że w każdej 
dziedzinie życia powszechnie stosuje się urządzenia ułatwiające komunikację i dostęp do informacji, dostęp do usług świadczo-
nych z wykorzystaniem sieci Internet. Przykłady można mnożyć – poczynając od powszechnego korzystania z telefonii bezprze-
wodowej (liczba telefonów komórkowych zdecydowanie przekracza liczbę mieszkańców, nie wyłączając niemowląt), telewizji 
przez Internet, bankowości elektronicznej, dokonywania zakupów czy coraz powszechniejszego uczestniczenia w portalach spo-
łecznościowych. 
W kontekście przytoczonych przykładów dosyć skromnie przedstawia się pozycja Polski (trzecia dziesiątka) wśród krajów Unii 
Europejskiej w rankingu dotyczącym korzystania z usług e-administracji.Każda gmina dysponuje własnym portalem interneto-
wym, pełniącym rolę publikatora informacyjnego, na którym zamieszczane są informacje z życia lokalnej społeczności a także 
te, zaliczane do kategorii informacji publicznej, które gmina musi zamieszczać z mocy prawa. Dla zapewnienia możliwości 
„zdalnego” kontaktu mieszkańca z urzędem administracji publicznej, w 2008 roku zobligowano urzędy do uruchomienia elek-
tronicznej skrzynki podawczej za pomocą której można przesłać do urzędu pisma inicjujące sprawę urzędową. Skrzynka ta wy-
syła elektroniczne potwierdzenie poświadczające fakt, że dokument dotarł do urzędu. Co więcej, w ramach przedsięwzięć ogól-
nopolskich została uruchomiona elektroniczna pla orma usług administracji publicznej (ePUAP), która ma ułatwiać załatwianie 
spraw z wykorzystaniem Internetu. Dla potwierdzania tożsamości obywatela podczas elektronicznych kontaktów z administra-
cją wprowadzono nieodpłatny mechanizm profilu zaufanego. Wykorzystując ów profil obywatel może załatwić sprawy admini-
stracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. 
Jednak pomimo takich udogodnień relatywnie niewielu mieszkańców gmin próbuje załatwiać sprawy przez Internet. Nie można 
tego tłumaczyć brakiem komputera, czy brakiem dostępu do Internetu. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego z końca 
2012 roku wynika, że w Polsce 73.4% gospodarstw domowych korzysta z komputera a 70.5% ma dostęp do Internetu. 
Dla zmiany tej sytuacji Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych opracował projekt pn. Podniesienie jakości  
i dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w 12 gminach północnej Wielkopolski. Zyskał on akceptację 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz środki finansowe z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. 
W przedsięwzięciu uczestniczą gminy: 
Powiat Chodzieski: Gmina Chodzież, Gmina Budzyń, Miasto i Gmina Szamocin 
Powiat Złotowski: Miasto Złotów, Gmina i Miasto Jastrowie, Gmina i Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Okonek 
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki: Miasto Czarnków, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Gmina Połajewo  
Powiat Pilski: Miasto i Gmina Łobżenica. 
Celem projektu jest przygotowanie gmin północnej Wielkopolski do wdrażania nowoczesnych narzędzi informatycznych, dla 
podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług publicznych oczekiwanych przez mieszkańców, firmy i instytucje. 
By to było możliwe, konieczne będzie podniesienie kompetencji pracowników samorządowych - kadry zarządzającej, kadry kie-
rowniczej i administratorów systemów informatycznych w zakresie oferowania i uruchamiania e-usług publicznych. Dlatego 
zaplanowano cykl zajęć wykładowych i warsztatowych oraz zapoznanie się z „dobrymi praktykami” z obszaru e-administracji.  
Dla zdefiniowania oczekiwań mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych odnośnie świadczenia przez samorządy 
usług publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, zostaną przeprowadzone badania i analizy. Wy-
nikiem ich będzie opracowanie  pn. Raport o jakości i dostępności usług publicznych w 12 gminach północnej Wielkopolski.  
Już teraz zachęcam Państwa do wyrażenia swej opinii na temat katalogu spraw, które mogłyby być realizowane przez Internet.  
Praktycznym wymiarem projektu będzie wprowadzenie kilku nowych usług (wybranych z katalogu spraw wskazanych podczas 
badań), które będą świadczone drogą elektroniczną. Jednym z ważnych rezultatów projektu będzie Strategia rozwoju e-urzędu 
w 12 gminach północnej Wielkopolski, która określi na najbliższe lata, strategiczne działania usprawniające funkcjonowanie 
urzędów z wykorzystaniem najnowszych technologii. 
Ważnym czynnikiem popularyzacji nowego sposobu załatwiania spraw jest dotarcie do jak najszerszego kręgu osób z informacją 
o pojawiających się możliwościach. Będzie to realizowane w ramach działań promocyjnych i edukacyjnych adresowanych do 
szerokiego grona osób, poczynając od młodzieży gimnazjalnej po osoby dorosłe. Już teraz w urzędzie gminy są dostępne ulotki 
informacyjne, bieżące informacje można znaleźć na stronie WWW projektu pod adresem: www.pmrr.wokiss.pl   
Zachęcam do zaglądania na tę stronę a także wyrażania swoich opinii – można je przesyłać na adres: projekt_mrr@wokiss.pl 
Uwagi te pozwolą na pełniejsze dostosowanie przyjętych rozwiązań do Państwa oczekiwań.  

Marek Bigosiński 
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Jubileuszowe święto gimnazjalistów 

D eszczowa aura przerwała obchody Jubileuszu 10-lecia nadania imienia Gimnazjum w Krajence dr. Włady-
sława Brzezińskiego, które odbyły się 14 czerwca 2013 r. Święto szkoły rozpoczęła msza św., odprawiona 
w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Krajence przez proboszcza ks. Grzegorza Fabiszaka. 
 Po wspólnej modlitwie, uczniowie i ich rodzice, grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły przeszli do 

amfiteatru, gdzie zorganizowano główne uroczystości. 
Święto społeczności szkolnej tradycyjnie od 10 lat po-
święcone jest w szczególności pamięci jej patrona dr. 
Władysława Brzezińskiego.  W obchodach udział wzięli 
także m.in. Jadwiga Brzezińska - wdowa po patronie, 
burmistrz gminy i miasta Stefan Kitela, jego zastępca 
Andrzej Szałek, radni Rady Miejskiej i zaproszeni go-
ści. 
Podczas spotkania w krajeńskim amfiteatrze, życzenia  
i gratulacje całej szkolnej społeczności złożyli dyrektor 
szkoły Andrzej Pietrzak oraz burmistrz Krajenki, wrę-
czając Jadwidze Brzezińskiej kwiaty, a uczniowie poda-
rowali żonie patrona wykonane „zdjęcie” – wyklejanka 
Władysława Brzezińskiego, wykonane z miniaturek 
zdjęć, z gimnazjalnego archiwum. Autorem misternego 
rękodzieła był Mikołaj Kurcin, uczeń kl. II B. 
Ze względu na wspomnianą pogodę, uroczystości zdą-
żył uświetnić jedynie występ zespołu ludowego 
„Dzwon” z Podróżnej, który zakończył oficjalne jubileu-

szowe obchody, a gimnazjalne święto kontynuowano w murach szkolnych.          (red.) 

Misterne „zdjęcie” śp. Patrona autorstwa Mikołaja  
Kurcina trafiło do rąk wdowy Jadwigi Brzezińskiej 

Wyprawy przedszkolaków 

W czesnym rankiem - w niedzielę 9 czerwca 2013 
r. „Pajacyki” z przedszkola w Krajence wraz  
z rodzicami i innymi opiekunami wybrali się na 
wycieczkę do Family Parku w Bydgoszczy. Na 

nudy nie było czasu, bo na dzieci czekało mnóstwo niespo-
dzianek: figloraj, wielopoziomowy labirynt, dmuchana mega 
zjeżdżalnia, kręgielnia, mini gokarty, wystrzałowe armatki, 
malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną, ścianka 
wspinaczkowa (dla starszych dzieci). 
Do Bydgoszczy wyprawiły się przedszkolaki z Głubczyna. Ale 
nie tylko tam, po ponad dwóch godzinach zabawy nadszedł 
czas na kolejny punkt programu, czyli wizytę w Myślęcinku. 
Obejrzawszy zwierzęta w mini zoo, przedszkolaki kolejką 
udały się do „Zaginionego świata”. Tam do woli korzystały z placu zabaw oraz znajdującego się obok wesołego mia-
steczka. 
Natomiast „Tygrysy"" z Publicznego Przedszkola w Krajence pojechały na nietypową wycieczkę do „Parku Owadów". 
W Lubnicy, w gminie Okonek powstał niezwykły park owadów. Wrażenie robiły wielkości owadów, które przypomina-
ły erę dinozaurów. Dzieci poznały sposób życia mrówki, ważki pszczoły, muchy itp. Po oglądaniu dzieci miały czas 
na dowolną zabawę. Wiele wrażeń dostarczyła dzieciom  także wycieczka grupy „Skrzatów” do ZOO w Człuchowie 
oraz wyprawa grupy Biedronek” (obie grupy z Przedszkola w Krajenka), którzy odwiedzili Park Dinozaurów w Solcu 
Kujawskim.                      (opr. red.) 

Przedszkolaki z Głubczyna na wycieczce 

„Biedronki” z Krajenki w Parku Dinozaurów „Tygrysy” z Krajenki odwiedziły Park Owadów 
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„Małe matury” 

D nia 23, 24 i 25 kwietnia 2013 r. uczniowie klas 
III z Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego 
w Krajence przystąpili do egzaminu gimnazjal-
nego, po raz drugi - do nowej formuły tego eg-

zaminu.  
Do egzaminu przystąpiło 75 uczniów naszego gimnazjum.  
W I części egzaminu – 24 kwietnia - 75 uczniów zmagało 
się z zadaniami zamkniętymi z historii i WOS-u i po 45 
minutowej przerwie z testem humanistycznym. Kolejnego 
dnia, w II części egzaminu rozwiązywali testy przyrodni-
cze i matematyczne. Wreszcie w III części egzaminu – 26 
kwietnia – część językowa (testy na poziomie podstawo-
wym) z  języków obcych (42 z j. angielskiego, a 33 z j. niemieckiego). Do części rozszerzonej przystąpiła mniejsza 
liczba uczniów - 13 z j. angielskiego oraz 32 z j. niemieckiego.       Na pdst.: Gimnazjum w Krajence 

Rocznica nadania szkole imienia w Skórce 

7  czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórce obchodzono trzecią rocznicę nada-
nia imienia i ufundowania sztandaru. Świętowano również 67 rocznicę istnienia szkoły i 52. rocznicę oddania 
do użytku budynku szkolnego. „Święto szkoły” udało się znakomicie, a obchody rozpoczęto mszą świętą ce-
lebrowaną przez ks. proboszcza, Mirosława Krupińskiego, a później odbyła się część oficjalna. Przedstawi-

ciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców złoży-
li kwiaty w kąciku patronki. 
Później nastąpiło podsumowanie dwóch konkursów. 
Pierwszy, przeprowadzony na przełomie maja i czerw-
ca, polegał na pięknej recytacji utworów poetyckich Ma-
rii Kownackiej. Laureatami zostali: Franciszek Szpako-
wicz (kl.I), Kinga Ciura (kl. II), Lena Kiedrowicz (kl. III), 
Wiktoria Świniarska (kl. IV), Marcin Bogacz (kl. V) i Kac-
per Jerzak (kl. VI). W drugim, poświęconym znajomości 
treści książek pisarki, wzięli udział uczniowie kl. III i IV. 
Zwycięzcami zostali: kl. III – Lena Kiedrowicz (I miej-
sce), Nikola Michałek (II miejsce) i Wiktoria Panasiewicz 
(III miejsce); kl. IV – Dawid Kusa ( I miejsce), Franciszek 
Kozłowski, Dawid Pryciak i Wiktoria Świniarska (ex 
aequo II miejsce), III miejsca nie przyznano. Kolejnym 
punktem obchodów był spektakl teatralny pt. „Zagubiony 
czas”, przygotowany przez Annę Sell wraz z grupą tea-
tralną złożoną z uczniów III klasy. Część artystyczna 
zakończyła się wspaniałym pokazem 3 nowoczesnych 

tańców dziewcząt, które uczestniczą w zajęciach grupy „Hajdasz”. 
Uczniowie uczestniczyli również w przygotowanych przez Samorząd Uczniowski wraz z Krzysztofem Kwiatkowskim 
zmaganiach pt. „Mam talent”. Każdy chętny mógł popisać się swoimi umiejętnościami. Dzieci prezentowały w swoim 
wykonaniu tańce, piosenki, grę na gitarze i żonglerkę piłką.           Na pdst.: SP w Skórce 

Kupała w Głubczynie 

T o już pewna tradycja. W sobotę, 22 czerwca 2013 
roku, w Głubczynie odbyła się Noc Świętojańska. 
Organizatorami imprezy byli: Krajeński Ośrodek 
Kultury, Urząd Gminy i Miasta w Krajence oraz 

sołectwo Głubczyn W zabawie uczestniczyli nie tylko 
mieszkańcy Głubczyna, ale także okolicznych miejscowo-
ści. W imprezie uczestniczyły również władze samorządo-
we gminy: burmistrz Krajenki Stefan Kitela oraz radni  
i przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Joń-
czyk. W programie artystycznym wystąpili m.in. Orkiestra 
Dęta OSP Krajenka, Zespół „Lotos” oraz grupa „Taniec 
Ognia Burn da Babylon” z Krajeńskiego Ośrodka Kultury. Kulminacyjnym punktem Sobótki było puszczanie wianków 
na jeziorze, a potem niemal do białego rana trwała już świętojańska zabawa taneczna.                 (red.) 
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Gminny konkurs czytania 

6  czerwca 2013r. w Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Krajence odbyła się druga edycja 
gminnego konkursu czytania ze zrozumieniem. Ce-
lem konkursu była popularyzacja czytania tekstów  

o różnej tematyce, rozwijanie zainteresowań czytelniczych  
i  umiejętności czytania ze zrozumieniem.  Konkurs składał 
się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie czytali tekst 
popularnonaukowy dotyczący ochrony środowiska i odpo-
wiadali na pytania związane z tekstem, w drugim etapie 
zapoznawali się z tekstem przez 15 minut i po oddaniu go, 
odpowiadali na pytania.  Uczestnikami konkursu byli ucz-
niowie klas drugich i trzecich z terenu gminy Krajenka. 
Wyniki konkursu: 
Kl. III: 1. Zofia Pietrzak- SP Głubczyn; 2. Marta Dąbrowska
- PSP Krajenka; 3. Kornelia Kurowska- SP Śmiardowo Kraj. Kl.II: 1. Przemysław Wiśniewski – PSP Krajenka;  
2. Anna Domagalska – PSP Krajenka; 3. Julia Brzezińska-SP Podróżna i Miłosz Janicki – SP Śmiardowo Kraj. 
W konkursie uczestniczyli również: Anna Traczyk i Gabriela Kilon – Krajenka, Marta Marlewska- Podróżna, Patrycja 
Jasiak – Głubczyn.             Na pdst.: PSP Krajenka  

Rodzice dzieciom 

Z  okazji Dnia Dziecka, rodzice z grupy „Skrzatów”, 
wspomagani przez nauczycielki z Publicznego 
Przedszkola w Krajence wystawili przedstawienie 
teatralne pt. „Nie ma tego złego”.  

Przedstawienie dedykowane było dla dzieci z przedszkoli  
z terenu gminy. Ponadto spektakl obejrzały również młod-
sze dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krajence oraz z Głub-
czyna. Rodzicielskie widowisko zostało przyjęte ogromnym 
aplauzem widowni, a wielogodzinny czas poświęcony na 
próby i przygotowanie przedstawienia został nagrodzony 
gromkimi brawami, szczerym uśmiechem na twarzach 
dzieci oraz dumą, która rozpierała przedszkolaki oglądają-

ce swoich rodziców jako aktorów. Po zakończeniu spektaklu aktorzy przyjęli gratulacje od dyrektora Krajeńskiego 
Ośrodka Kultury oraz dyrektorów szkół i przedszkoli.                   (red.) 

TAKI DZIEŃ… Przedszkole w Skórce zamieniło się  
w Dzień Dziecka w magiczną krainę przepełnioną dzie-
cięcym śmiechem i gwarem! Czary to chyba sprawiły, że 
nad przedszkole wiatr przywiał miliony kolorowych ba-
niek mydlanych! Wymalowały na twarzach dzieci koloro-
we wzory, by za chwilę zachęcić ich do radosnej goni-
twy, by którąś z nich uchwycić! Ale za nic nie chciały dać 
się złapać! Mieniły się barwami i wodziły ich za nosy, 
żeby za chwilę zamienić się w morze kolorowych kulek, 
wśród których nurkowali zawzięcie! Był też bajkowy za-
mek, który nie dawał chwili wytchnienia każąc im skakać 
ile sił …    Na pdst. Przedszkole w Skórce 

PODKUŁY KOZIOŁKA. W środę 15.05.2013 r do dzieci  
z Publicznego Przedszkola zawitał niezwykły gość - Koziołek 
Matołek, postać z książki Kornela Makuszyńskiego. Opowie-
dział o swoich przygodach, o tym ,że idzie do Pacanowa. Nau-
czył dzieci paru przysłów związanych z kozami oraz ich znacze-
niem np. : "gdyby kózka nie skakała to by nóżki nie złamała", 
"przyszła koza do woza”. Poprosił również, aby dzieci go pod-
kuły. Po tych wszystkich czynnościach , każde dziecko zostało 
zapisane do klubu Koziołka Matołka i otrzymało pieczątkę na 
rękę. Zabawa była przednia , a koziołek pochwalił dzieci za to, 
że były takie grzeczne i szybko nauczyły się przysłów.  

Na pdst.: A.Olszanowska  
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Najlepiej czytali 

W  Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence 
odbył się Szkolny Konkurs Czytania ze zro-
zumieniem dla klas II, III. Uczniowie kl. II 
mieli tekst do przeczytania, a następnie od-

powiadali na pytania dotyczące materiału przeczytanego, 
z uwzględnieniem m.in.: ortografii i części mowy. Podob-
nie wyglądały zadania, choć uczniowie kl. III odpowiadali 
na pytania do tekstu na podstawie tego co zapamiętali. 
Na wykonanie zadania uczniowie mieli 60 minut.  
Wyniki konkursu: 
Klasy II: 1. Przemysław Wiśniewski kl. II b; 2. Domagal-
ska Anna kl. II c; 3. Traczyk Anna kl. II c.  
Klasy III: 1. Kilon Gabriela kl. III a; 2. Dąbrowska Marta kl. III b; 3. Kulasek Maja kl. III a.  
Nagrody dla uczniów sponsorowała Rada Rodziców PSP Krajenka, Hurtownia "Kama" Złotów oraz Krystyna Adam-
czak.                Na pdst.: PSP Krajenka  

Gimnazjalni laureaci 

W  kwietniu br. uczniowie Gimnazjum im. dr. Wła-
dysława Brzezińskiego w Krajence uczestniczy-
li w kilku konkursach. 12 kwietnia odbyła się III 
edycja międzynarodowego konkursu „Młodzież 

w lasach Europy”. W Zespole Szkół Samorządowych  
nr 1 w Złotowie uczniowie przystąpili do rozwiązania testu 
składającego się z 50 pytań dotyczących lasów w krajach 
Europy. W eliminacjach wzięło udział 13 zespołów w tym  
5 ekip z krajeńskiego gimnazjum – łącznie 15 uczniów. Naj-
lepszy wynik uzyskał zespół w składzie: Błażej Urbański, 
Roksana Bicz, Cyryla Majda, zajmując trzecie miejsce. Na-
tomiast następne miejsce uzyskał zespół w składzie: Kata-

rzyna Żurek, Aleksandra Matysiak, Hubert Stejbach. Reprezen-
tantów do konkursu przygotowywała Dorota Sawa. 
Dwa tygodnie później, 25 kwietnia, w Nadleśnictwie w Złotowie 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie pt. "Jan Pa-
weł II - miłośnik przyrody". Organizatorami rywalizacji byli: Ze-
spół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, Nadle-
śnictwo w Złotowie oraz parafia św. Rocha w Złotowie. 
W uroczystości wzięli udział również uczniowie Gimnazjum im. 
dr. Władysława Brzezińskiego w Krajence. Pierwsze miejsce 
zajęła Alicja Maciejewska z klasy IA, która wykonała prezentację 
multimedialną. Dodatkowo wyróżnione zostały: Sandra Jarosz  
i Patrycja Miłoch z klasy IIC za prace plastyczne ukazujące syl-
wetkę Jana Pawła II na tle przyrody. 
              Na pdst.: Gimnazjum w Krajence  Alicja Maciejewska odbiera zasłużoną nagrodę 

Gimnazjaliści z Krajenki znają europejskie lasy 

Święto Konstytucji  
3-go Maja w Skórce 

U czniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
w Skórce spotkali się na apelu poświęconym 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Z montażu słowno-muzycznego najbardziej 

bliskie dzieciom były utwory o zgodzie i obietnicy oraz 
pieśń patriotyczna pt. „Trzeci Maj”, przepięknie zaśpiewa-
na przez występujących - członków kółka historycznego 
prowadzonego przez nauczyciela Krzysztofa Kwiatkow-
skiego.    Na pdst.: SP w Skórce 

Uczniowie patriotycznie uczcili majowe święto 
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Spotkanie integracyjne 

P ięciolatki i sześciolatki z przedszkola w Skórce 
odwiedziły 27 marca br. tamtejszą szkołę - swo-
je przyszłe miejsce nauki. Gospodarzami spo-
tkania byli pierwszoklasiści. Uczniowie zapre-

zentowali swoje umiejętności w kilku scenkach z baśnio-
wymi postaciami. Zachęcali do nauki czytania, zarażając 
tym samym młodszych kolegów miłością do książek. Na 
zakończenie spotkania odbył się słodki poczęstunek. 
Przedszkolaki na pewno z przyjemnością i bez obawy 
przyjdą do szkoły we wrześniu. Spotkanie przygotowała 
Wanda Augustyn, wychowawczyni klasy pierwszej. 

Na pdst.: SP w Skórce 

Inspektorzy w szkole 

I nspektorzy pracy Zbigniew Ćwikła i Beata Procyszyn, 
pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Pozna-
niu Oddział w Pile przeprowadzili w szkole w Skórce 
pogadankę z prezentacją na temat „ Bezpieczeństwo 

dzieci w gospodarstwie rolnym”. W spotkaniu uczestniczy-
li uczniowie klas piątej i szóstej. 
Podsumowaniem profilaktycznego szkolenia był konkurs 
plastyczny o zagrożeniach w gospodarstwie rolnym. 
Wszyscy uczestnicy zmagań zostali nagrodzeni płytami 
DVD oraz książkami. Komisja wyłoniła pięciu laureatów, 
którymi zostali: Malwina Saloch (I miejsce), Jana Owsian-
na (II miejsce), Agata Frąckowiak (III miejsce),Julia Wrób-
lewska (IV miejsce), Dawid Szczepaniak (V miejsce). Na-

grody ufundował Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.             Na pdst.: SP w Skórce 

„Zimowy” zajączek  

Ś 
niegu po kolana, mróz szczypał w nos… Ale to 
żadna przeszkoda dla wielkanocnego zajączka!! 
Postanowił przedrzeć się przez  zaspy i odwie-
dzić dzieci z Publicznego Przedszkola w Skórce. 

Widocznie dzieci były bardzo grzeczne, bo zajączek 
przygotował dla nich świąteczną niespodziankę. Ileż to 
było śmiechu i radości, podczas poszukiwań podarun-
ków, które ukryte były gdzieś w ogrodzie…Dzieci podzię-
kowały gościowi piosenką. 

Na pdst.: Przedszkole w Skórce 

Szkolny konkurs 

D nia 22.03.2013 r. w Szkole Filialnej w Śmiardo-
wie Krajeńskim odbył się Szkolny Konkurs Re-
cytatorski. Swoje umiejętności zaprezentowali 
uczniowie z klas I-III. 

Olivia Madej recytując wiersz Juliana Tuwima „ Zosia 
Samosia” zapewniła sobie zwycięstwo. II miejsce zajęła 
Kornelia Kurowska, a na III miejscu uplasowały się Alek-
sandra Baron i Oliwia Grudzień. Jessica Wagner i Jakub 
Witkowski zostali wyróżnieni. Wszyscy recytatorzy, 
uczestnicy konkursu, zasłużyli na ogromne brawa. 

Na pdst.: FSP Śmiardowo Kraj. 
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„Czadowy” konkurs 

T emat XV edycji konkursu plastycznego dla dzieci 
i młodzieży pod hasłem: “Twoja wiedza i czujka 
czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi 
nikomu” związany jest z zagrożeniem występo-

wania tlenku węgla. Czad jest gazem silnie trującym, bez-
barwnym i bezwonnym – przez to tak bardzo niebez-
piecznym, zwanym „cichym zabójcą”. Tragedie ludzkie są 
często następstwem niewiedzy, co może się stać, gdy nie 
przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa  
w naszych domach. Bardzo ważne jest więc uczenie wła-
ściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od 
najmłodszych lat. Konkurs plastyczny jest dobrą okazją 
do zainteresowania tematem dzieci i młodzieży, których 
właściwa postawa oraz świadomość zagrożenia, jakie 
niesie tlenek węgla, mogą uratować życie i zdrowie najbliższych.  
Kształtowaniu właściwych postaw ma służyć akcja społeczno-edukacyjna „Nie dla czadu!”, w ramach której rozpo-
wszechniane są ulotki zawierające porady, jak ustrzec się przed tym niebezpieczeństwem. Do akcji aktywnie włączy-
li się politycy, urzędnicy, strażacy, lekarze, kominiarze, nauczyciele i księża, a także ogólnopolskie i regionalne środ-
ki masowego przekazu. 
W dniu 10 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Złotowie miało miejsce rozstrzygniecie eliminacji powiatowych XV 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i wręczenie nagród. Sukces osiągnęła uczennica klasy II A, PSP  
w Krajence Monika Rymon. Rysunek wykonany przez Monikę został wyróżniony III miejscem.  Na pdst.: S. Wójcik 

Laureaci konkursu z przewodniczącą Rady Powiatu 
Złotowskiego Jadwigą Harbuzińską-Turek 

Pasowani na czytelnika w Głubczynie 

W  tradycję szkolną w Głubczynie na stałe zapisała się uroczystość pasowania na czytelnika szkolnej bi-
blioteki. 
Uczniowie klasy pierwszej, kiedy już poznają litery, by móc samodzielnie czytać, zostają uroczyście  
przyjęci w poczet czytelników… W tym roku taką uroczystość, która odbyła się 25 marca przygotowała 

klasa trzecia pod kierunkiem Teresy Łomińskiej. Niespo-
dzianką była inscenizacja pt.: „W krainie książek”.  
Uczniowie dowiedzieli się z niej, kto pisze książki, jak je 
szanować oraz jakie zasady obowiązują w wypożyczal-
ni. Na koniec uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, 
że będą szanować i wypożyczać książki i zostali paso-
wani na czytelników, otrzymali dyplomy i zakładki do 
książek.  
Na uroczystość przybyli rodzice, a jedna z mam przygo-
towała tort. Rodzice otrzymali listy od bibliotekarek,  
w których zostały opisane korzyści codziennego  czyta-
nia, zostali w nich także poproszeni o codzienne głośne 
czytanie dziecku. 

Na pdst.: PSP w Głubczynie 

Baśniowa wyprawa przedszkolaków  

D zieci z Publicznego Przedszkola w Podróżnej poje-
chały 18 marca br. do Regionalnego Centrum Kul-
tury w Pile. Obejrzały baśń muzyczną pt. "W tajem-
niczej Krainie Krasnali". Była to pełna wrażeń opo-

wieść o skrzatach malutkich, smerfach wesolutkich, krasno-
ludkach ubogich, króliczkach pełnych trwogi, złośliwym trolu 
szczerbolu, złej czarownicy złośnicy i niedźwiadku miodojad-
ku. Nie zabrakło też sympatycznego Gargamela. Baśń mu-
zyczną zaprezentował Teatr Dzieci i Młodzieży Agencji Pol-
Koncert z Łodzi. 
Były też konkursy i nagrody. Dzieci nie tylko świetnie się ba-
wiły siedząc, ale tańczyły wraz z aktorami. Wróciły do przed-
szkola zadowolone i pełne wrażeń. 
       Na pdst: Przedszkole w Podróżnej 
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Dzień Dziecka 

G rupa dzieci z PSP Krajenka brała udział 25 ma-
ja 2013 r. w Festynie z okazji Dnia Dziecka, 
który odbył się w Myślęcinku , koło Bydgosz-
czy. Dzieci otrzymały karnety – bilety na korzy-

stanie z różnych atrakcji, m.in.: zamki dmuchane, zjeż-
dżalnie , rzuty do celu, walki kogutów, sumo. Każde 
dziecko miało możliwość skorzystania z 15 różnych atrak-
cji. Dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach plastycz-
nych. Każde dziecko otrzymało również w prezencie torbę 
ze słodyczami i piciem. Na poczęstunek była pizza, zupa, 
ciasto. Pogoda nie dopisała, ale humory tak. Uczestnicy 
świetnie się bawili. W drodze powrotnej wycieczka zatrzy-
mała się na przystanku: w Mc Donaldzie.  
Wyjazd sponsorował Caritas oraz Urząd Miast i Gminy 
Krajenka.     Na pdst.: K. Adamczak  

Rodzinnie w Głubczynie 

P rzedszkolaki z Głubczyna wraz z rodzeństwem, 
rodzicami i dziadkami stawiły się licznie na pla-
cu zabaw w centrum wsi, by wziąć udział  
w organizowanym przez przedszkole Festynie 

Rodzinnym. Rozpoczęto od programu artystycznego, 
skierowanego do rodziców. Maluszki tańczyły, śpiewały, 
przedstawiły krótki skecz, a na koniec wręczyły rodzicom 
piękne, wykonane własnoręcznie upominki. Rodzice byli 
wzruszeni i szczęśliwi. Następnie dzieci poczęstowały 
zebranych upieczonym przez siebie w przedszkolu cia-
stem (oczywiście przygotowane pod czujnym okiem pani 
Zosi). Było bardzo smaczne i proszono o dokładkę! 

Chętni mogli wziąć udział w konkursach i zawodach 
sportowych np. bieg w worku, przeciąganie linii. Wesoło 
było również przy ognisku, gdzie niesłabnącym zaintere-
sowaniem cieszyły się pieczone kiełbaski. Zajęli się tym 
głównie dorośli. Dzieci w tym czasie bawiły się razem 
korzystając z zabawek znajdujących się na placu zabaw.  
Mimo, że deszcz popsuł szyki i zabawa została skróco-
na, to dwie spędzone w parku godziny wystarczyły dzie-
ciom, by nacieszyć się swoim towarzystwem. Rodzinny 
nastrój, wesoła zabawa i przyjemna atmosfera sprawiły, 
że popołudnie było wyjątkowe, a przedszkolaki wróciły 
do domów zadowolone.            Na pdst.: M.Bator 

Remonty rodziców 

C hcąc sprawić przyjemność przedszkolakom  
z Głubczyna ich rodzice postanowili odświeżyć 
zabawki na placu zabaw obok przedszkola. 
Uzbrojeni w narzędzia spędzili popołudnie,  

16 maja br. na czyszczeniu, malowaniu i konserwowa-
niu. Odnowione, kolorowe huśtawki, piaskownica i inne 
zabawki czekają na maluszki, by nadal mogły się nimi 
cieszyć.            Na pdst.: M. Bator 

DZIEŃ MATKI jest świętem szczególnym. Przedszkolaki 
z Publicznego Przedszkola w Krajence uczciły ten dzień 
zapraszając swoje mamy do przedszkola. Laurki, pre-
zenty i programy artystyczne były podziękowaniem za 
dotychczasowy trud wychowania. Przy cieście i kawie 
wspólnie bawiły się z dziećmi w przygotowanych przez 
nauczycielki zabawach i pląsach.           
         Na pdst.: A. Olszanowska 
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Czwórbój w Krajence 

W zorem ubiegłych lat Szkoła Podstawowa  
w Krajence była organizatorem międzygmin-
nych zawodów w czwórboju lekkoatletycz-
nym szkół podstawowych, które odbyły się 

22 kwietnia br.  
Najlepszymi, a zarazem najwszechstronniejszymi zawod-
nikami w rywalizacji czwórbojowej zostali wśród dziew-
cząt Barbara Piosik z Wysokiej – 228 pkt, a u chłopców 
najlepszy był Wojciech Szczepanik z Krajenki - 224 pkt. 
Natomiast w klasyfikacji szkół w kategorii dziewcząt zwy-
ciężyła szkoła z Wysokiej - 722 pkt., a wśród chłopców 
najlepsi byli uczniowie z Krajenki - 934 pkt. Najlepsze 
trójki zawodników w poszczególnych konkurencjach otrzymały medale, a szkoły puchary.      Na pdst.: A. Wawruszak 

Turniej Tymbarku w Krajence 

W śród ponad 100 tysięcy uczestników, w tegorocznej edycji piłkarskiego Turnieju „Z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku” – największych piłkarskich rozgrywkach dla dziesięciolatków w Europie udział 
wzięli najmłodsi futboliści z gminy Krajenka. W piątek, 17 maja 2013 r., na obiektach „Orlik 2012” w Kra-
jence odbyły się gminne eliminacje turnieju. W systemie „każdy z każdym” w kategorii chłopców zwycię-

żyła ekipa Szkoły Podstawowej kl. III B w Krajence, która wyprzedziła zespół SP Skórka oraz SP Krajenka III A. Iden-
tyczna tabela wyglądała w przypadku rywalizacji dziewcząt. 
Puchary medalistów wręczał burmistrz Krajenki Stefan Kitela, który gratulował wszystkim sportowej rywalizacji, za-
pewniając o kibicowaniu krajeńskim reprezentacjom na kolejnych szczeblach ogólnopolskiego turnieju.         (red.) 

Łódzkie medale 

W  dniach 21- 23. 06. 2013 r.  odbył się Finał 
Krajowy Czwartków Lekkoatletycznych  
w Łodzi.  W skład reprezentacji powiatu 
złotowskiego wchodziła 11-osobowa grupa 

sportowców z gminy Krajenka. W doborowej stawce re-
welacyjnie spisali się skoczkowie wzwyż zdobywając 
cztery miejsca na podium. Najbardziej zadowolony ze 
startu jest uczeń szkoły ze Skórki Eryk Lamtschek, który 
zwyciężył wśród czwartoklasistów ustanawiając rekord 
życiowy 147 cm, drugie miejsce na podium zajął jego 
kolega ze szkoły Dawid Pryciak pokonując poprzeczkę 
na wysokości 140 cm. Brązowe medale zdobyli ucznio-
wie ze szkoły w Krajence. Klaudia Przemorska - 145 cm 
i Patryk Chwiałkiewicz -155 cm. Eryk zwyciężając w fi-
nale krajowym uzyska prawo reprezentowania Polski w zawodach międzynarodowych dla dzieci. 
Pozostali zawodnicy z Gminy Krajenka  wywalczyli następujące miejsca (w różnych kategoriach wiekowych): 5. Ar-
kadiusz Eichstaedt – 125 cm; 7. Maja Smolarz - 120 cm, 8. Szpakowicz Filip – 135 cm, 10. Miłosz Kowalski – 145 
cm, 12. Katarzyna Madej – 120 cm.          Na pdst.: A. Wawruszak 

Medaliści z gminy Krajenka w komplecie z trenerem 
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Mistrzostwa Powiatu  
w skoku wzwyż 

D nia 20.03.2013 w sali sportowej PSP w Krajen-
ce odbyły się Halowe Mistrzostwa Powiatu  
w Skoku Wzwyż. Do rywalizacji stanęło 68 za-
wodników. Rewelacyjny wynik osiągnął Eryk 

Lamtschek, który pokonując poprzeczkę na wysokości 
145cm poprawił swój rekord życiowy o 5cm.Uzyskany 
wynik przez uczenia klasy IV ze Skórki jest najlepszym 
rezultatem w Polsce w tej kategorii wiekowej. Swoje aspi-
racje do walki o podium w finałach krajowych czwartków 
LA potwierdziła Klaudia Przemorska uczennica klasy V, 
która skoczyła 135cm. Bardzo wartościowy wynik uzy-

skała uczennica klasy III Maja Smolarz, która skacząc 
125cm pokonała koleżanki z klasy IV. Oto wyniki uzyska-
ne w poszczególnych kategoriach wiekowych: 
KLASA VI ROCZNIK 2000 
Chłopcy 
I miejsce - Chwiałkiewicz Patryk – Krajenka  – 145cm  
II miejsce – Wietrzykowski Jakub  - Krajenka – 130cm  
III miejsce – Jastrzębski Jakub – Krajenka – 130cm  
Dziewczęta 
I miejsce – Zartt Anna – Bądecz – 135cm  
II miejsce – Dróbka Daria – Bądecz – 125cm 
III miejsce – Musiał Barbara – Krajenka -  125cm 
ROCZNIK KLASA V 2001 
Chłopcy 
I miejsce -  Masion Artur  – Skórka  – 120cm 
II miejsce – Goździkowski Kamil - Krajenka – 120cm 
III miejsce – Block Szymon  – Krajenka – 120cm  
Dziewczęta 
I miejsce – Przemorska Klaudia – Krajenka – 135cm  
II miejsce – Mikuś Patryk – Skórka – 125cm  
III miejsce – Ambryszewska Wiktoria  – Krajenka - 120cm 
ROCZNIK KLASA IV 2002 I MŁODSI 
Chłopcy   
I miejsce - Lamtschek Eryk  – Skórka  – 145cm 
II miejsce – Pryciak Dawid - Skórka – 120cm  
III miejsce – Kowalik Krzysztof  – Krajenka – 115cm  
Dziewczęta 
I miejsce – Smolarz Maja – Krajenka – 125cm  
II miejsce – Madej Katarzyna  – Krajenka  – 115cm 
III miejsce – Kilon Gabriela  – Krajenka -  110cm 

Na pdst.: A. Wawruszak 

Mistrzowskie przełaje 

O rganizatorem Mistrzostwa Powiatu Złotowskie-
go w Indywidualnych Biegach Przełajowych 
Szkolnego Związku Sportowego była Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Krajence. Zawody 

odbyły się 9.04.2013r. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogo-
dy i znajdujących się pozostałości po zimie wystartowało 
120 osób w 8 biegach. Wyniki uzyskane w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych: 
XIV IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
Chłopcy 2001 i młodsi – 1200m 
1.Dziuba Filip - Okonek 
2.Rybak Jan – Okonek 
3.Świniarski Jakub – Skórka 
Chłopcy 2000– 1200m 
1.Małecki Dominik - Okonek 
2.Owczarek Bartłomiej – Okonek 
3.Wietrzykowski Jakub – Krajenka 
Dziewczęta - 2001 i młodsze – 1200m 
1.Patrycja Mikuś - Skórka 
2.Agata Sajnaj – Okonek 
3. Witkowska Weronika – Krajenka 
Dziewczęta- 2000 – 1200m 
1.Sielicka Karolina – Okonek 
2.Brodecka Alicja – Krajenka 
3.Sielicka Agnieszka - Okonek 
XIV GIMNAZJADA  
Chłopcy 1999 – 1998 – 2000m 
1.Witkowski Wiktor –Gimnazjum nr 1 Złotów 
2.Piotr Argasiński – Okonek 

3.Wiśniewski Michał – Krajenka 
Chłopcy 1997– 2000m 
1.Olejniczak Jakub – NG Jastrowie  
2.Amernik Kacper – nr 1 Złotów 
3.Radke Krzysztof – Zakrzewo 
Dziewczęta 1999 – 1998 – 1500m 
1.Adamek Patrycja – Zakrzewo 
2.Adamek Klaudia – Zakrzewo 
3.Brożek Kinga- Zakrzewo 
Dziewczęta 1997 - – 1200m 
1.Kuźemska Martyna – Krajenka 
2.Grabowska Julia – N.G. Jastrowie 
3.Grygiel Klaudia - Krajenka 

Na pdst.: A. Wawruszak 

Mistrzyni Patrycja Mikuś ze Skórki  
i „brązowa” Weronika Witkowska z Krajenki 
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Medalowe żniwo  
krajeńskich karateków 

T rzynaście medali przywieźli do domu młodzi 
sportowcy z Krajenki – zawodnicy Stowarzysze-
nia „Satori” w Jastrowiu, reprezentując barwy 
Polski. W dniach 16-19 maja 2013 r. w Caorle 

Venezia we Włoszech odbyły się Mistrzostwa Europy  
w Karate Fudokan - Shotokan Kadetów, Juniorów, Mło-
dzieżowców i Seniorów oraz Puchar Europy Dzieci. Mi-
strzostwa zakończyły się ogromnym sukcesem Polaków,  
a znakomicie na tatami zaprezentowali się karatecy  
z Krajenki, trenujący na co dzień przez sensei Mariusza 
Gawlika. Polska powtórzyła sukces z zeszłorocznych Mi-
strzostw i zajęła 1. miejsce w ogólnej klasyfikacji medalo-
wej, zdobywając 137 medali, w tym 36 złotych (18 medali 
wywalczyli zawodnicy Stowarzyszenia Satori). W pucha-
rze Europy Dzieci Polska zajęła 3. miejsce zdobywając 
13 medali (z czego aż 10 to medale zawodników Stowa-
rzyszenia Satori).  

W Mistrzostwach wzięło udział 22 zawodników Stowarzy-
szenia Satori, w tym 5 pochodzących z gminy i miasta 
Krajenka: Król Paulina, Król Joanna, Król Krystyna, Ka-
szewska Alicja i  Serwan Julia. W ogólnej klasyfikacji Mi-
strzostw Europy zawodnicy Stowarzyszenia zdobyli  

18 medali ( 3 złote, 6 srebrnych, 9 brązowych i 1 czwarte 
miejsce) zaś w klasyfikacji Pucharu Europy Dzieci 10 me-
dali (2 złote, 5 srebrnych, 3 brązowe i 1 czwarte miejsce). 
Krajeńscy zawodnicy zdobyli następujące medale: 
MISTRZOSTWA EUROPY 
Król Krystyna (kategoria: Youths Age 19-21 Years) 
Złoty medal – Individual Kata Kobudo Women 
Srebrny medal - Team Shobu-Ippon-Kumite Women 
Srebrny medal - Team Free Style Kumite Women 
Brązowy medal – Individual Fuku-Go Women 
Brązowy medal - Individual Shobu-Ippon-Kumite Women 
Brązowy medal - Individual Free Style Kumite Women  
Król Paulina (kategoria: Cadets Age 14-15 Years) 
Złoty medal - Team Free Style Kumite Women 
Srebrny medal - Individual Kata Kobudo Women 
Srebrny medal – team Ko-Go-Kumite Women 
Brązowy medal - Individual Free Style Kumite Women 
PUCHAR EUROPY DZIECI 
Kaszewska Alicja (kategoria: Children I Age 10-12 Ye-
ars) 
Srebrny medal – Team Free Style Kumite Girls 
4 miejsce – Team Kata Girls 
Serwan Julia 
Srebrny medal – Team Ko-Go-Kumite Girls 
Srebrny medal – Team Free Style Kumite Girls 
4 miejsce – Team Kata Girls 

(red.) 

Multimedalistka Krysia Król na najwyższym podium 

Paulina Król, Alicja Kaszewska i Julia Serwan  
ze swoim trenerem - sensei Mariuszem Gawlikiem 

Sportowe osiągnięcia gimnazjalistów 

O statnia dekada maja obfitowała w imprezy sporto-
we różnego stopnia. Uczestniczyli w tych zmaga-
niach również uczniowie krajeńskiego Gimnazjum. 
22 maja br. na stadionie przy ulicy Wioślarskiej  

w Złotowie odbyły się Eliminacje Rejonowe Indywidualnych 
Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce „XIV Gim-
nazjada”. W zawodach udział wzięli reprezentanci wszystkich 
gimnazjów powiatu złotowskiego. Gimnazjum krajeńskie re-
prezentowało 19 sportowców. Czworgu z nich udało się 
awansować. Są to: Lamtschek Michał – skok wzwyż; Gonsior 
Klaudia – chód; Hyl Angelika skok oraz Murach Patryk – skok 
wzwyż i z uczniami innych gimnazjów będą reprezentować 
powiat złotowski na zawodach wojewódzkich w Poznaniu.  
Natomiast we wtorek 28 maja w Poznaniu odbyły się XIV 
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Swoją wysoką 
formę potwierdzili skoczkowie wzwyż. W skoku wzwyż zwyciężył Michał Lamtschek, a Patryk Murach zajął IV miej-
sce. Chodziarka Klaudia Gonsior uplasowała się na IX miejscu , natomiast Angelika Hyl była XIV. 

Na pdst.: Gimnazjum w Krajence 

Michał Lamtschek wygrywa kolejne zawody 



 

 

32             P A R A F I A D A  2 0 1 3  

Parafiada z odsieczą św. Józefowi 

T radycyjnie od kilkunastu lat w Krajence odbywa się rodzinna, masowa impreza spod znaku muzyki, rozrywki, 
sportu i dobrej zabawy. Na czternastą już Parafiadę, 23 czerwca 2013 roku zaprosił wszystkich mieszkań-
ców gminy i miasta proboszcz parafii pw. św. Anny w Krajence ks. Grzegorz Fabiszak. Na placu, przy Szko-
le Podstawowej oraz na Orliku trwały rywalizacje w wielu konkurencjach rekreacyjnych. Wszystko zaczęło 

się od I Krajeńskiego Biegu Rodzinnego (dystans 1,6 km) 
oraz Minimaratonu (dystans 42,195 m) dla najmłodszych, 
w których wzięły udział całe rodziny, a przedszkolaki mia-
ły okazję rozpocząć swoje kariery lekkoatletyczne. Wiele 
emocji przysporzyła kibicom konkurencja „Super Ojciec” 
czyli przeciąganie liny, którą wygrała ekipa „Ojców”  
z OSP Podróżna. Podobnie było w przypadku Rodzinne-
go Toru Przeszkód, który pokonywały rodzinne drużyny. 
Równocześnie, w czasie trwania Parafiady, swoje umie-
jętności strzeleckie mogli zaprezentować wszyscy, którzy 
odwiedzili strzelnicę, strzelając z wiatrówek do niewielkich 
tarcz. Dużo zabawy przyniósł także konkurs rzutów kar-
nych, który rozegrali mieszkańcy (w większości najmłod-
si) gminy i „najważniejsze” osoby gminy i powiatu, w tym 
burmistrz Krajenki Stefan Kitela, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk, radni powiatowi, ko-

mendanci i zastępcy Komendy Powiatowej Policji w Złotowie i Komisariatu w Krajence, proboszcz ks. Grzegorz Fabi-
szak i dwaj wikariusze krajeńskiej parafii ks. Dominik Krawczak i ks. Łukasz Polasik. 
W czasie imprezy uczestnicy Parafiady mogli także zbadać sobie ciśnienie, poziom cukru i cholesterolu w organi-
zmie, odwiedzając specjalny punt medyczny. Ponadto, 
atrakcjami niedzielnej imprezy były m.in. pokazy sprzętu 
policyjnego oraz strażackiego oraz „przejażdżka do nie-
ba” – czyli wycieczka na kilkunastu metrowym podnośni-
ku strażackim i możliwość oglądania „z góry” panoramy 
Krajenki. 
Ogrom emocji przyniosły przede wszystkim pokazy kara-
teków, z krajeńskiej sekcji karate Stowarzyszenia 
„Satori”, którzy niedawno odnieśli ogromny sukces w cza-
sie Mistrzostw Europy we Włoszech. Po pokazie bur-
mistrz Stefan Kitela pogratulował młodym sportowcom, 
trenerom i wolontariuszom i podziękował im za znakomitą 
promocję gminy i miasta Krajenka, wręczając im specjal-
ne dyplomy i okolicznościowe monety „Skarbiec Polski – 
Krajenka”. W rewanżu karatecy podziękowali burmistrzo-
wi za codzienne wsparcie gminy i wręczyli specjalnie wy-
konany tabloid, na którym znaleźli się krajeńscy medaliści z imprez mistrzowskich. 
Imprezę uświetniły też występy kapeli „Mysomtacy”, zespołu mażoretek „Oleńki”, laureaci festiwalu piosenki 
„Pomocna dłoń” oraz zespołu tańca „Hajdasz”, a wokół szkolnego boiska, stoiska gastronomiczne oferowały pyszne 
smakołyki i napoje.  
Jednym z punktów programu Parafiady była licytacja plakatu Jerzego Dudka, byłego bramkarza reprezentacji Polski 
w piłce nożnej z jego autografem i białoczerwonej koszulki reprezentacyjnej z autografami kadry piłkarskiej. Tym nie-

mniej wszyscy, którzy uczestniczyli w rodzinnym świę-
cie czekali na rozstrzygnięcie loterii fantowej, na której 
znalazło się 2013 fantów, a w nim m.in. wyprawione 
skóry dzika, telewizor, kino domowe czy też taczka  
i rower. 
Cały dochód z niezwykle udanej imprezy zasilił prace 
przy wymianie okien w kościele pw. św. Józefa Robot-
nika, a jeśli pozwolą środki, także i na zamontowanie  
w świątyni optymalnej, funkcjonalnej wentylacji obiektu. 
Krajeńska XIV Parafiada była nie tylko znakomitą im-
prezą rekreacyjną, ale także charytatywna, w którą włą-
czyli się wolontariusze, ludzie dobrej woli i wielkiego 
serca. Przeszła już do historii, ale już dziś organizatorzy 
myślą i planują kolejną imprezę w przyszłym roku, na 
którą czekają mieszkańcy.    (red.) 

Najlepszym biegaczom gratulowały krajeńskie  
władze samorządowe i parafialne 

Loterię fantową i licytację prowadził proboszcz,  
ks. Grzegorz Fabiszak 

Karatecy, ich trenerzy i wolontariusze - „żywa  
wizytówka” Krajenki z burmistrzem Stefanem Kitelą 


