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Jak to z siecią było… 
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że lato sprzyjało inwestycyjnym 
przedsięwzięciom. Zapewne mieszkańcy zauważają, że Kra-
jenka i inne miejscowości w gminie zmieniają swoje oblicza. 
Na każdym kroku można zaobserwować budowlane ekipy wy-
konawców, którzy realizują podpisane z gminą umowy. Obec-
nie jest realizowanych ponad 30 inwestycji, dużych i małych, 
ale bardzo ważnych dla mieszkańców gminy i miasta. O tym 
wszystkim możecie Państwo przeczytać i zapoznać się z nimi 
na łamach naszego „Biuletynu Krajeńskiego”, do którego lek-
tury zapraszam. 
Tym niemniej muszę przypomnieć, że w gminie i mieście są aktualnie realizowane naj-
większe w historii przedsięwzięcia, czyli budowa kanalizacji sanitarnej w gminie oraz bu-
dowa sieci wodociągowej w Krajence i choć obie inwestycje napotykają na niespodziewa-
ne przeszkody, zadania są kontynuowane. Ostatnio wiele o tym mówiono i pisano, szcze-
gólnie w lokalnych mediach. Trudno więc nie odnieść się do tych kwestii.  
O ich realizacji wiele powiedziano też w czasie wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Kra-
jence. Dzięki temu radni mogli dowiedzieć się m.in., dlaczego plac budowy opuścił do-
tychczasowy wykonawca sieci wodociągowej. Jednak najwięcej emocji przyniosła dysku-
sja w kwestii budowy sieci kanalizacyjnej. Sam z wielką ciekawością przysłuchiwałem się 
prelekcji sekretarza gminy w tej sprawie. Myślę, że także i dla większości radnych te infor-
macje były prawdziwymi nowościami. Jak się bowiem okazało, radni z poprzedniej kaden-
cji nie byli informowani o szczegółach dotyczących przygotowań i budowy kanalizacyjnej 
sieci. Nie uczestniczyli w wyjazdach studyjnych do miejsc, w których zastosowano kon-
cepcję technologii podciśnieniowej, która jest znacznie droższa w użytkowaniu od trady-
cyjnej. Nie znali przewidywanych kosztów jednego metra sześciennego ścieków, za które 
zapłacą mieszkańcy. Nawet radny Piotr Gniot - który wraz z innymi radnymi poparł radne-
go Anatola Najmowicza, który złożył wniosek na czerwcowej sesji Rady Miejskiej, doty-
czący zaproszenia na sesję byłego burmistrza i tym samym wywołał wspólnie temat kana-
lizacji – powiedział, iż „…pojawia się coraz więcej sygnałów, także na sesji pojawiły się 
takie wątpliwości, co do sposobu i metod wyboru technologii projektowania budowy sieci 
kanalizacyjnej, przede wszystkim na obszarach wiejskich…” (www.bip.krajenka.pl przyp. 
red.). To oczywiście nie wszystkie wątpliwości, które mieli nie tylko radni. Dopiero teraz 
dowiadujemy się, jak to było naprawdę.  
Na koniec chcę wszystkich zapewnić, że budowa sieci kanalizacyjnej jest w mojej ocenie 
zadaniem pierwszoplanowym, dla dobra nas wszystkich. Od początku moje stanowisko 
jest niezmienne i powiem krótko: byłem i jestem zwolennikiem budowy sieci kanalizacyj-
nej w gminie i mieście. Nie zgadzam się natomiast z decyzjami, dotyczącymi wyboru za-
stosowanych w niej technologii. Niestety, mleko zostało już rozlane. Ale nie załamujmy 
rąk. Teraz moim zadaniem jest zminimalizowanie skutków wcześniejszych decyzji, podję-
tych sprzed kilku laty. Niebawem zaproponuję rozwiązanie tego problemu. Musimy zna-
leźć takie rozwiązanie, aby koszty zrzucanych ścieków były jak najmniejsze, a równocze-
śnie nie rujnować w ten sposób i tak już zadłużonego budżetu gminy. Przedstawię swoje 
propozycje Radzie Miejskiej, mając nadzieję, że będą one optymalne i akceptowane spo-
łecznie.  
           Stefan Kitela 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 
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Rozpoczęcie roku szkolnego 

U roczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2012/2013 w gminie Krajenka odbyło się  
3 września 2012r. w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Krajence. Na 

spotkanie z dziećmi  i gronem pedagogicznym przybyli: 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajence Bernade-
ta Kopeć, burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kite-
la oraz rodzice. Ten nowy rok szkolny rozpoczął się od 
zmian personalnych na stanowisku dyrektora szkoły. Bur-
mistrz Stefan Kitela wręczył podziękowanie i kwiaty dla 
byłego dyrektora Janusza Sendłaka, dziękując mu za 
dotychczasowa współpracę. Nowej pani dyrektor Barba-
rze Krzemińskiej życzył powodzenia w kierowaniu szkołą. 
Zastępcą dyrektora został Sławomir Wójcik.   
Po części artystycznej, w wykonaniu uczniów,  przywitani zostali pierwszoklasiści. Każdy uczeń pierwszej klasy 
otrzymał słodką niespodziankę. Po uroczystości nauczyciele wraz z  uczniami udali się do swoich klas.            (red.) 

Pierwszy apel w roku 2012-2013 

Sprzątanie świata 

J uż od dziewiętnastu lat, w każdy trzeci weekend 
września odbywa się międzynarodowa proekolo-
giczna kampania „Sprzątanie świata”. W akcji bio-
rą udział tysiące wolontariuszy z całego świata, a 

jej celem jest nie tylko usunięcie śmieci, zalegających 
poza miejscami przeznaczonymi do składowania, ale 
przede wszystkim wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców miast i wsi oraz inicjowanie działań na 
rzecz ochrony środowiska.  
W tak ogromnym przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć 

młodych mieszkańców gminy Krajenka. 14 września 
2012r. na ulicach, skwerach i placach pojawili się ucznio-
wie szkół podstawowych, gimnazjaliści i przedszkolaki, 
sprzątając i zbierając do worków wszelkie śmieci, zanie-
czyszczające środowisko. W efekcie, „antyekologiczne 
skarby” trafiły na składowisko śmieci.                       (red.) 

Gimnazjaliści na ulicy Szkolnej 

Pożegnanie lata  
w Głubczynie 

W ykorzystując jeden z ostatnich let-
nich, słonecznych dni dzieci  
z przedszkola w Głubczynie wraz  
z rodzicami i opiekunami spotkały 

się na placu zabaw na wspólnym, integracyjnym 
ognisku.  Było bardzo wesoło, maluszki bawiły 
się doskonale, a odpoczywając zajadały się upie-
czoną na ognisku kiełbaską. Spotkanie się udało, 
a dowodem na to były słowa dzieci „fajnie było!” 
oraz ich radosne twarze. Lato pożegnane, więc 
czekamy na piękną, złotą polską jesień.  

Na pdst. Przedszkole Głubczyn 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej na ulicy Winiary 
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- To nie jest tak, że inwestycja jest na pstryknięcie palcem – mówił. – Było kilka koncepcji, analizowaliśmy wszystkie, 
szukając najlepszych rozwiązań, biorąc pod uwagę choćby zróżnicowanie terenu. Proszę też nie mylić pojęcia kon-
cepcja z dokumentacją techniczną. Rozwiązania techniczne leżą w gestii projektantów, a nie burmistrza. 
Janusz Szczerbiak odniósł się także w kwestii liczby mieszkańców (mówił, iż w tej sprawie kryteria zmieniały się jak 
w kalejdoskopie), a także o kłopotach związanych choćby z kursami walut. Mówił także wiele o konieczności zasto-
sowania wariantu, który w efekcie jest realizowany. Swoje wystąpienie Janusz Szczerbiak oparł w większości na ma-
teriałach, publikowanych w internecie. Były burmistrz przytaczał opinie specjalistów, z tytułami naukowymi. Wydruki 
trafiły do wszystkich radnych. Janusz Szczerbiak dowodził m.in., iż w warunkach hydrogeologicznych, jakie istnieją 
choćby w Skórce i Głubczynie, zastosowanie technologii 
podciśnieniowej było jedynym wyjściem z sytuacji. Przy 
okazji podziękował zespołowi pracowników urzędu za 
zaangażowaną pracę w fazie przygotowywania i realizacji 
pierwszego etapu inwestycji.  
Tym niemniej, wszyscy oczekiwali na deklaracje wyko-
nawcy. 
- Zapewniam wszystkich, że moja firma pracuje z zaan-
gażowaniem na placu budowy, nie ma mowy o jakiejkol-
wiek fuszerce i inwestycja jest realizowana zgodnie z pla-
nem, a nawet wyprzedzamy niektóre etapy i zostanie wy-
konana bez problemu– zapewnił prezes Nowogórski. 
Do kwestii inwestycyjnych szczegółów odniósł się radny 
Zbigniew Morgulec. 
- Mieszkańców gminy nie interesuje jakie technologie są 
stosowane, kto to projektował, jakie były wersje. Ludzi 
interesuje ile będą płacić za kanalizację. Mało kto w gmi-
nie ma dochody w granicach średniej krajowej, a raczej 
na poziomie najniższego wynagrodzenia, a wzrost cen 
jest na poziomie 200-300 procent. Będzie nas drogo 
kosztowała ta kanalizacja, bo w optymistycznym wariancie będzie to ok. 12 zł za metr sześcienny ścieków, a w po-
równaniu do gminy Złotów, tam mieszkańcy płacą 8 zł – mówił radny. – Odniosę się też do byłego burmistrza. Swego 
czasu, w czasie spotkań z mieszkańcami, na ich pytania o ceny ścieków, ówczesny burmistrz mówił, że nie wie jaka 
będzie cena, co było nieprawdą, bo przecież wiedział doskonale jakie są kalkulacje. 
Radny Adam Klaryński stwierdził, że były burmistrz Krajenki omijał Skórkę „szerokim łukiem” i też okłamał mieszkań-
ców Skórki i to dwa razy. 
- Ja nie dziękuję byłemu burmistrzowi za kanalizację, mieszkańcy Skórki także, bo w efekcie będą dużo płacić za 
ścieki – powiedział radny. 
Na koniec tej części obrad sesyjnych swoje spostrzeżenia wygłosili inni radni.. 
- Chcieliśmy usłyszeć kwestie techniczne inwestycji i usłyszeliśmy je. Czy kanalizacja jest robiona? Jest, robimy ją  
i to jest chyba najważniejsze – powiedział m.in. radny Piotr Gniot. 
Podobnie mówił radny Anatol Najmowicz, wnioskujący o zaproszenie byłego burmistrza na sesyjne obrady.. 
- Nie ulega wątpliwości, że najważniejsze jest to, że mimo różnych przeszkód inwestycja jest realizowana. Dziękuję 
także przewodniczącemu rady i burmistrzowi, że zaprosili na sesję byłego burmistrza Krajenki i za dzisiejszą dysku-
sję – mówił radny.                   (red.) 

Były burmistrz został zaproszony na sesję wskutek 
wniosku radnych Anatola Najmowicza i Piotra Gniota 
(na zdjęciu), zgłoszonego podczas czerwcowej sesji 

Rady Miejskiej w Krajence 

Przebudowa mostu 

N a przełomie września i października w Krajence 
rozpoczęła się kolejna inwestycja realizowana 
przez podmiot zewnętrzny. Tym razem inwe-
storem są Polskie Koleje Państwowe, a wyko-

nawca jest firma „Taumer” z Rudy Śląskiej. Ekipa remon-
towa przebudowuje most kolejowy na Głomi, nieopodal 
przejazdu kolejowego, na ul. Bydgoskiej. Prace mają być 
zakończone do połowy listopada. 
- Obecnie realizujemy pierwszy etap prac, a w przyszłym 
roku przystąpimy do drugiego etapu – poinformował Bar-
tłomiej Przybecki z poznańskiego oddziału firmy 
„Taumer”, kierownik robót. – Wówczas, najprawdopodob-
niej będziemy musieli wyłączyć z ruchu kolejowego ten 
odcinek, a przerwa potrwa około tygodnia. Stosowana 
wówczas technologia nie pozwoli na normalny ruch po-
ciągów. 

(red.) 
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Przedszkolna akcja  

D zieci z Publicznego Przedszkola w Krajence, jak co 
roku, uczestniczyły w akcji "Sprzątanie Świata". 
Odpowiednio ubrane i z założonymi rękawiczkami, 
zbierały papierki w wyznaczonych rejonach. Małym 

wychowankom nie jest obca ekologia. Dzieci i ich rodzice 
zaangażowali się w zbieranie makulatury, nakrętek i baterii, 
które przynoszone są do przedszkola. Pieniądze za makula-
turę wzbogacą konto Rady Rodziców, natomiast baterie  
i nakrętki zostaną przekazane instytucjom zajmującym się  
recyklingiem i utylizacją tych przedmiotów.   
                 Na pdst. A. Olszanowska 

Złotowska wycieczka 

N a wycieczkę do Nadleśnictwa Złotów, 20 
września 2012r. wybrały się dzieci z klas I-IV 
ze Szkoły Podstawowej w Skórce wraz z 
opiekunami Wandą Augustyn i Krzysztofem 

Kwiatkowskim. Leśniczy opowiadał o zwierzętach żyją-
cych w naszych lasach. Uczniowie mogli obejrzeć i do-
tknąć wypchanych eksponatów oraz skóry zwierzęce. 
Zbierali żołędzie, którymi mogły nakarmić dwa oswojo-
ne dziki – Kubę i Kasię. Potem odwiedzili Zagrodę Kra-
jeńską. Na zakończenie odbył się bardzo przyjemny 
spacer promenadą wzdłuż jeziora.   
         Na pdst. SP Skórka 

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

Grupy w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence: 
AA – Anonimowy Alkoholicy  - każdy poniedziałek, od godz. 18.00 

AL.-ANON – wsparcie dla osób żyjących  w rodzinie z problemem alkoholowym  
– w każdą środę, od godz. 18.00 

PUNKT KONSULTACYJNY - dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 
 TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 

Przyjmuje w czwarty poniedziałek każdego miesiąca, w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence,  
ul. Rynek 1, w godz. od 16.00 do 20.00 

Miejsce pamięci ludzkiej 
godności 

G dy w grudniu ubiegłego roku jeden  
z mieszkańców Krajenki znalazł przypad-
kiem na wysypisku śmieci kilka macew, 
do problemu z wielka odpowiedzialnością 

podszedł samorząd lokalny. W styczniu macewy 
zostały zwiezione w jedno miejsce, a pracownicy 
Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej 
zajęli się odnową znaleziska. Następnie, przy wy-
datnej pomocy uczniów Zespołu Szkół Spożyw-
czych w Krajence uporządkowano teren, w okoli-
cach ulicy Ogrodowej, gdzie przed laty (XVII-XX w.) 
znajdował się cmentarz żydowski. Wykonano także wiele nasadzeń drzew. W sierpniu, w centralnym miejscu byłego 
kirkutu stanęły znalezione macewy, które dziś upamiętniają pośmiertną godność mieszkańców Krajenki pochodzenia 
żydowskiego.                  (red.) 
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MEDALE I ODZNACZENIA 

 
Odznaczenia Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie: 
Czesław Młodawski – Złota Odznaka z Laurem; Andrzej Martin – Dyplom Uznania  
 
Odznaczenia Zarządu Oddziału Nadnoteckiego PZChiO w Pile: 
Srebrna Odznaka Honorowa: 
Rajmund Makarewicz, Tomasz Pacyna 
 
Brązowa Odznaka Honorowa: 
Andrzej Młodawski, Kinga Stefaniak, Jarosław Waldowski, Regina Witkowicz 
 
Dyplom Uznania: 
Mikołaj Dąbrowski, Jakub Goździkowski, Elżbieta Niedźwiecka, Ewa Niedźwiecka, Maria Sendłak, Szymon Sendłak, 
Łukasz Szymański 
 
Odznaczenia strażackie: 
Złote Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” 
Rajmund Makarewicz, Piotr Młodawski, Witold Stefaniak 
 
Srebrne Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” 
Tomasz Brandenburger, Adam Młodawski, Andrzej Młodawski, Tomasz Pacyna, Regina Witkowicz 
 
Brązowe Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” 
Łukasz Gradowski, Łukasz Michoń, Bartosz Waldowski, Karol Waldowski, Marcin Waloch, Alicja Witkowicz 

Przecięcie wstęgi przy nowych bramach wjazdowych OSP 
Symboliczne przekazanie strażakom autokaru przez  

burmistrza Stefana Kitelę 

„Oleńki” są zawsze z orkiestrą…. Jubileuszowa zabawa trwała do białego rana 
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Planowana realizacja inwestycji kanalizacyjnej w gminie  

N iemal już od półtora roku trwa budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w mieście i gminie Krajenka. 
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.4 
„Gospodarka wodno - ściekowa” Schematu 1 „Budowa 
systemów kanalizacji zbiorczej” Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 
(WRPO). Wysokość dofinansowania wynosi ponad  
11 mln zl. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Wimar 
Sp. z o.o.  z Koronowa i Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Usługowe Alfa Sp. z o.o. z Bydgoszczy. 
Cena za wykonanie robót wynosi 13 488 657,15 zł.  
W ramach inwestycji wybudowanych zostanie w sumie 
ok. 28 km sieci kanalizacji sanitarnej. Całe zadanie zgod-
nie z umową zostanie wykonane do 30 maja 2013 r. W maju 2012 r. oddano do użytku sieć kanalizacji sanitarnej  
w Krajence. Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej wydaje warunki przyłączenia do sieci oraz dokonuje przełą-
czeń kolejnych nieruchomości do nowo wybudowanej sieci. W wyniku dotychczasowych pięciu odbiorów częścio-
wych stwierdzono wybudowanie ok. 19 km sieci. Oprócz samej sieci do wybudowania pozostały obiekty na rurocią-
gach tłocznych, przepompownie ścieków i pompownie przydomowe. Inwestycja odbierana jest etapami, co oznacza, 
że etapowane będzie również włączanie poszczególnych miejscowości. W bieżącym kwartale planowane jest odda-
nie do użytku wybudowanej sieci w Augustowie, Żeleźnicy i Paruszce.  
Jak zapowiedział wykonawca, inwestycja jest realizowana planowo i zostanie zakończona w planowanym terminie. 
Beneficjent Gmina i Miasto Krajenka bardzo dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy, którzy przyczyniają się do pra-
widłowej realizacji projektu, a szczególnie właścicielom działek, którzy umożliwiają wykonawcy wejście na swój teren 
w celu ułożenia sieci.                        (red.)  

Prace kanalizacyjne w Głubczynie 

Ulica Domańskiego 

D zięki zaangażowaniu burmistrza Stefana Kiteli 
i radnego Sejmiku  Województwa Wielkopol-
skiego Henryka Szopińskiego w Krajence roz-
poczęto inwestycję drogową - przebudowę 

drogi wojewódzkiej nr 188, przebiegającą przez Krajen-
kę. 26 września br. rozpoczęto modernizację, a w zasa-
dzie budowę nowej  drogi, ulicę Domańskiego.  
Na początku października doszło do wycinki drzew.  
W tym roku brukowa ulica zmieni się w asfaltową arterię, 
poprawiając znacznie bezpieczeństwo użytkowników 
drogi, a także poprawi się komfort mieszkańców z bu-
dynków usytuowanych wzdłuż drogi. Koszt inwestycji 
wyniesie około 4 mln. zł.                   (red.) 

Będą chodniki na Jagiełły 

O d wielu lat mieszkańcy Krajenki czekają na 
przebudowę ulicy Wł. Jagiełły, która jest drogą 
powiatową. O ulicy w centrum miasta mówił 
ostatnio starosta złotowski Ryszard Goławski, 

w czasie wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Krajence. 
- Dzięki bardzo dobrej współpracy powiatu z gminą Kra-
jenka, a przede wszystkim z burmistrzem, możemy w 
końcu realizować wspólne inwestycje na terenie gminy  
i miasta – powiedział m.in. starosta – Ostatnio zrobiliśmy 
wspólnie wiele inwestycji drogowych, a w tym roku zo-
staną jeszcze wykonane chodniki na ul. Jagiełły.  
Koszt inwestycji wynosi około 230 tys. zł.      
          (red.) 
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Remont świetlicy w Podróżnej 

I nwestycja realizowana przy udziale środków z Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz funduszu sołeckiego. Remont 
polega na częściowej wymianie instalacji elektrycznej, 
wymianie drzwi wewnętrznych, wymianie warstwy wykoń-

czeniowej ścian tj. malowanie i ułożenie płytek ceramicznych, 
montaż stropu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych. 
Wszystkie prace wykonywane są przez firmę TIVOLO Mieczy-
sław Gniot & Romuald Zdrenka Sp. j. z Zakrzewa. Planowany 
termin zakończenia prac 15 października 2012 roku. 

(red.) 

Oświetlone Śmiardowo  

U nijne środki pozwoliły na budowę 5 słupów oświetle-
niowych od bloków mieszkalnych w stronę "Placu 500
-lecia Śmiardowa Krajeńskiego", zlokalizowanego 
przy szkole podstawowej, w tym jednego słupa z po-

dwójną oprawą na placu. Projekt pod nazwą „Budowa oświetle-
nia ulicznego we wsi Śmiardowo Krajeńskie” był współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.  
Podobnie będzie wyglądać oświetleniowa inwestycja w Skórce, 
gdzie planuje się postawienie 8 lamp przy ul. Słonecznej, 5 
lamp przy ul. Klonowej i ul. Bukowej. Przewidywany termin realizacji 2012/2013 r. Obecnie trwa weryfikacja wniosku 
o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.          (red.) 

Wielkopolska Odnowa Wsi  

P od koniec lutego, br. Urząd Gminy i Miasta w Kra-
jence uzyskał pozwolenie na budowę placów spor-
towo-rekreacyjnych, w ramach Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi”. Dzięki temu, w tym 

roku zrealizowano trzy inwestycje: w Podróżnej, Paruszce 
oraz Śmiardowie Krajeńskim, gdzie powstały miejsce rekrea-
cji i wypoczynku, a pierwszy został otwarty 7 października 
br., w Paruszce.  
W każdej miejscowości wybudowano wiaty drewniane, wy-
znaczono mini boiska sportowe oraz obiekty małej architek-
tury, jak i urządzeń placów zabaw. Na trawiastych boiskach 
dla piłki siatkowej i mini koszykówki znalazły się też stoły do 

tenisa stołowego. Przy budowach wiele pracy włożyli mieszkańcy poszczególnych miejscowości.          (red.)  

Remont KOK-u 

W  Krajeńskim Ośrodku Kultury trwają prace re-
montowe sali widowiskowej i holu na piętrze. 
Prowadzona jest także wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej w całym budynku oraz 

pokrycia dachu. Ostatnio zostały wyszpachlowane ściany, 
zdemontowano sufit i wykonano sufit podwieszany oraz 

wymieniono okna. Pra-
ce mają zakończyć się 
do 9 listopada 2012 
roku. Remont Krajeń-
skiego Ośrodka Kultury 
jest dofinansowywany 
ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.      Na pdst. KOK 
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Wystawa makramy 

W  Krajeńskim Ośrodku Kultury odbyło się podsu-
mowanie rocznej pracy dzieci, które uczęszczały 
na zajęcia z makramy w KOK, prowadzone przez 
Jolantę Surmę. Przy tej okazji uroczyście została 

otwarta „Wystawa Makramy”. Dyrektor Krajeńskiego Ośrodka 
Kultury przywitał serdecznie wszystkie dzieci oraz gości, któ-
rzy przybyli na otwarcie wystawy, a inicjatorka wydarzenia 
podziękowała dzieciom za wytrwałą pracę przez cały rok, wrę-
czając drobne upominki. Jak zapewniła dyrektor Aldona Cha-
marczuk z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie zajęcia z makramy w Krajence będą kontynuowa-
ne.                  KOK 

Sołtysówka na Krajnie 

D wóch reprezentantów Gminy Krajenka Ewa Chromiec i Wal-
demar Gugała 23 września br. rywalizowali w Łobżenicy o 
miano „Najlepszego Sołtysa na Krajnie”. Konkurs przyniósł 
wiele emocji wszystkim zawodnikom. Niestety, naszym repre-

zentantom nie udało się zająć miejsca na podium. Oprócz konkurencji 
między sołtysami przedstawiciele gmin z powiatu pilskiego i złotowskie-
go, należących do LGD „Krajana nad Notecią”, przygotowali stanowiska 
promujące swoje gminy. Gmina Krajenka również miała swoje promują-
ce stanowisko. Oprócz sołtysów Krajenkę reprezentował członek zarzą-
du LGD „Krajna Nad Notecią” Karol Adler. „Sołtysówkę na Krajnie” za-
kończyła biesiada krajeńska.            Na pdst. KOK  Ewa Chromiec w akcji 

Historia Skórki - konkurs 

P odczas zawodów konnych w Skórce 22 września 2012 roku 
zostały ogłoszone wyniki konkursu "Historia wsi Skórka". Po 
zapoznaniu się z pracami, i analizie zebranych dokumentów 
jury, w składzie: Jan Babut - Sołtys wsi Skórka, Krzysztof 

Waberski - geograf, miłośnik historii i Krystyna Rajewska zdecydowało 
o wartości prac i przyznała: I nagroda - Dawid Plebanik; II nagroda  
- Oliwia Szpakowska, Sandra Świniarska, Kinga Gmiter; III nagroda  
- Wiktor Ochal. Organizatorami konkursu byli Rada Sołecka wsi Skór-
ka i Krajeński Ośrodek Kultury.     Na pdst. KOK 

 

Występy zespołów KOK: 
 

Zespół Ludowy Dzwon: Wyróżnienie podczas Gali  
Nagród Powiatu Złotowskiego, Dożynki Powiatowe  
w Brzeźnicy, Dożynki Gminne w Podróżnej, Turniej  
o Topór Danaborskiego w Śmiardowie Krajeńskim-  

Kapela Mysomtacy: Turniej o Topór Danaborskiego  
w Skórce, Dożynki Gminne w Podróżnej-  

Zespół „Oleńki”: V Powiatowy Konkurs Tańca w Złoto-
wie 2012 ( I miejsce), Przegląd Orkiestr Dętych  
w Szamocinie, 50-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Złotowie, Turniej o Topór Danaborskiego w Śmiar-
dowie Krajeńskim, Dożynki Gminne w Podróżnej –  

Mix Dance: V Powiatowy Konkurs Tańca w Zlotowie 
2012, Turniej o Topór Danaborskiego w Agustowie, 
Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych  
w Krajence 

The Bluesod C: koncert na zlocie motocyklowym Płoną-
cych Wałów, koncert w Magazyn Cafe, koncert  
w Szkole Podstawowej w Sławianowie,.Turniej  
o Topór Danaborskiego w Augustowie, Dożynki 
Gminne w Podróznej,  

Taniec Ognia: Turniej o Topór Danaborskiego w Agusto-
wie 

 

Firma LARGO oraz Burmistrz Krajenki 
ZAPRASZAJĄ MIESZKANKI  
MIASTA I GMINY KRAJENKA 

na badania profilaktyczne finansowane przez NFZ  
MAMMOGRAFIA bezpłatnych dla Pań w wieku 50 – 69 lat 
(roczniki od, 1943 do 1962), które nie odbywały tego typu  
badań w ciągu ostatnich 2 lat lub w roku 2011 (w ramach  

Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania 
powtórnych badań po upływie 12 miesięcy. Na badania należy 

zgłosić się z dowodem osobistym i zdjęciem mammograficznym 
z ostatniego badania. 

Badania będą prowadzone w ambulansie medycznym 
w dniu 14 listopada 2012 r. (środa) przy  

Krajeńskim Ośrodku Kultury ul. Rynek 1  
w godz. 9.00 – 17.00 

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) 
W celu uniknięcia kolejki jest konieczna rejestracja, która  
prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 

16.00, pod nr: 61 44 81 384 
Dla Pań, powyżej 35 roku, niespełniających kryteriów badań 

bezpłatnych, koszt mammografii wynosi 120 zł. do badań  
płatnych niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego  

lub lekarza specjalisty (ginekolog, onkolog). 

Laureaci konkursu z organizatorami 
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Turniej o Topór Danaborskiego 
W pogoni za Głubczynem 

P o Augustowie i Śmiardowie Krajeńskim 
Turniej o Topór Danaborskiego zawitał 
do Podróżnej. W sobotę, 4 sierpnia br. 
na tamtejszym boisku sportowym roze-

grano już trzecie zawody z turniejowego cyklu. 
Zanim rozpoczęły się zasadnicze konkurencje 
turnieju, zawodnicy z ośmiu sołectw gminy Kra-
jenka (do Podróżnej nie dotarła ekipa Skórki, 
która tym samym nie powiększyła swojego do-
robku punktowego, zaprzepaszczając tym sa-
mym szansę na miejsce na podium w finałowej 
rozgrywce) musieli dokończyć zawody z ubie-
głotygodniowej imprezy w Śmiardowie Kraj. 
Wówczas imprezę przerwała burza. W tej po-
wtórnej potyczce zwyciężył Głubczyn, powięk-
szając dystans do pozostałych ekip, ubiegają-
cych się o ostateczne zwycięstwo w całym tur-
nieju. Następnie poszczególne drużyny rywali-
zowały w biegach w workach i kolejnej sprinter-
skiej konkurencji: biegu w workach, połączonym z biegiem z jajkiem na łyżeczce. Tym niemniej najwięcej punktów 
można było zdobyć, rozwiązując bezbłędnie test wiedzy o gminie. Po zakończeniu i podsumowaniu wszystkich kon-
kurencji okazało się, że liderem turnieju pozostaje Głubczyn (41 pkt.), wyprzedzając Pogórze (38 pkt.) oraz Śmiardo-
wo Krajeńskie i Wąsoszki (po 33 pkt). Jak widać, do ostatecznego zwycięstwa w Turnieju o Topór Danaborskiego 
póki co pretendowały cztery zespoły - choć zapewne pozostałe ekipy jeszcze nie złożyły broni. Dzięki temu czwarte 
zawody, które odbyły się 11 sierpnia br. w Skórce (osobna relacja - przyp. red.) zapowiadały się ekscytująco.  
Imprezę w Podróżnej uświetniły występy orkiestry OSP Krajenka, a całość zakończyła się zabawą taneczną, którą 
poprowadził zespół „Lotos” z Krajenki. 
                                    (red.) 

Przebijanie balona na piersi „Naczelnego sołtysa gminy”  
kontynuowano z imprezy w Śmiardowie Kraj. 

Finał w Skórce - Głubczyn z Toporem Danaborskiego 

W  ciągu czterech tygodni, dziewięć sołectw z gminy Krajenka rywalizowało w Turnieju o Topór Danabor-
skiego, który ostatecznie trafił 11 sierpnia br. do Skórki, gdzie rozegrano finałowe zawody. Tym razem 
do konkursu nie przystąpiła ekipa Podróżnej, która tym samym zaprzepaściła ewentualne zwycięstwo  
w całym turnieju. Czwarta edycja rozgrywek rozpoczęła się od konkurencji integracyjnej, w której za-

wodnicy ze wszystkich drużyn ułożyli z literek hasło: Turniej o Topór Danaborskiego, za które wszyscy otrzymali po  
2 pkt. Potem doszło do ostatecznych rozstrzygnięć. Lidera z Głubczyna goniły jeszcze trzy drużyny, mające realne 
szanse na ostateczny triumf. Po dwóch kolejnych konkurencjach: slalomowym wyścigu taczek i rzutach ziemniakami 
do celu, Głubczyn wciąż prowadził w klasyfikacji, ale o wszystkim decydowało ostatnie starcie, czyli test wiedzy  
o gminie. W poprzednich trzech zawodach, w tej konkurencji lider wypadał znakomicie i tym razem nie dał większych 
nadziei rywalom i uzyskał 7 pkt., tyle samo co Augustowo, Paruszka, Skórka i Śmiardowo Krajeńskie.  
W efekcie Turniej o Topór Danaborskiego zdobył Głubczyn – 54 pkt., pokonując w kolejności: Pogórze  
– 48, Śmiardowo Kraj. – 45, Wąsoszki – 44, Paruszkę  
i Augustowo – po 43 pkt., Czajcze-Leśnik – 41, Skór-
kę – 31 i Podróżną – 30. Zwycięzcy otrzymali herbo-
wy topór Danaborskiego i 3 tys. zł, srebra drużyna 
zdobyła 2 tys. zł, a brązowi – 1 tys. zł.  
Imprezę w Skórce uświetnił koncert kapeli “Mysomtacy”, 
a dla dzieci przygotowano zajęcia z animatorem kultury  
i urządzono mały plac zabaw. Wszystko zakończyło się 
integracyjną zabawą taneczną z udziałem zespołu “AS”.  
Cały projekt był realizowany ze środków Unii Europejskiej 
PROW w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” na lata 2007-2013, Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie oraz z projektu w ramach 
osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.     (red.)  
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Krajenka najlepsza 

W  dniu 11 września br. odbył się na Orliku w 
Krajence „Turniej Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska”. Prowadzony był przez ani-
matora Romana Michalskiego przy współ-

pracy: Andrzeja Wawruszaka, Bogdana Wójtowicza i Elż-
biety Leciejewskiej. W turnieju wzięło udział 80 dzieci z 
gminy Krajenka. Burmistrz Gminy i Miasta Krajenki przy-
gotował dla wszystkich uczestników turnieju nagrody: 
słodycze i napoje, a organizatorzy turnieju przygotowali 
dla chłopców i dziewcząt pamiątkowe koszulki i dyplomy. 
Wyniki: 
Dziewczęta: 
Krajenka - UKS Krajenka – 1:0; Skórka - Głubczyn – 0:0; 
Skórka – Krajenka – 0:1; Głubczyn - UKS Krajenka – 1:0; 
UKS Krajenka – Skórka- 0:1; Krajenka – Głubczyn – 3:0 
 
Klasyfikacja: 
1 miejsce – Krajenka – 9pkt. 
2 miejsce – Skórka – 4 pkt.  
3 miejsce - Głubczyn – 4 pkt. 
4 miejsce – UKS Krajenka – 0 pkt. 

Chłopcy: 
Krajenka – UKS Krajenka – 6:1; Skórka – Głubczyn – 2:0; 
Krajenka – Skórka – 1:1; Głubczyn – UKS Krajenka – 5:0; 
UKS Krajenka – Skórka – 0:7; Głubczyn – Krajenka – 1:5 
Klasyfikacja: 
1 miejsce – Krajenka – 7pkt.  
2 miejsce – Skórka – 7 pkt. 
3 miejsce – Głubczyn – 3 pkt. 
4 miejsce – UKS Krajenka – 0 pkt. 
Gminę Krajenka w eliminacjach powiatowych reprezento-
wać będą, zarówno wśród chłopców i dziewcząt zespoły 
ze Szkoły Podstawowej w Krajence.   (red.) 

Srebrni Michał i Patryk 

D nia 15.09.2012 przy niezbyt sprzyjające 
pogodzie na stadionie TS Olimpia odbyły 
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików w Lekkiej atletyce. Bardzo dobrze w 

tych zawodach spisała się dwójka zawodników z 
Gminy Krajenka. Michał Lamtschek ze Skórki i Patryk 
Murach z Krajenki startowali w skoku wzwyż. Oby-
dwaj skoczkowie pokonali poprzeczkę na wysokości 
177cm. Wyżej, bo 180cm skoczył zawodnik z Wrze-
śni Ernest Hampel. Michał i Patryk do 177cm skakali 
bezbłędnie nie mając żadnej zrzutki w związku, z 
czym doszło do rzadko spotykanej sytuacji przyzna-
nia II miejsca na podium dla obydwu skoczków. Uzy-
skane wyniki przyczyniły się do powołania obydwu 
zawodników na zawody w Niemczech i na Mistrzo-
stwa Polski Młodzików, które odbędą się w Słubi-
cach. 

Na pdst. A. Wawruszak 
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Piłkarskie Szóstki - I tura  

N a obiektach „Orlik 2012” w Krajence zakończy-
ła się I runda rozgrywek Krajeńskiej Ligi Szó-
stek Piłkarskich w kategoriach „open” i „do lat 
14”. W sumie rozegrano 70 meczów w obu 

grupach wiekowych. Piłkarze do lat 14 rozegrali cztery 
turnieje, z udziałem trzech drużyn. Po zakończeniu roz-
grywek tabela przedstawia się następująco: 
1. FC Winer Team  10 pkt. 46-18 
2. Team Krajenka  13 pkt. 51-23   
3. KKS Krajenka   3 pkt. 10-51 
Najskuteczniejszymi piłkarzami są: Mirosław Szczepanik 
(32 gole) i Kamil Sromała (21 goli) 
W kategorii „open” w rozgrywkach bierze udział 10 dru-
żyn (z zawodów w trakcie rozgrywek wycofała się ekipa 
MOS I). Rozegrano 55 meczów. Tabelę po I rundzie: 
1.Iskierki  27 112-35 
2. Klan   27 107-33 
3. Krajna  21   65-47 
4. Podróżna  18   48-30 
5. Stalowe Wątroby 18   71-77 
6. Bezimienni  18   73-52 
7. Nygusy  18   73-56 
8. FC Bydgoska   7   38-81 
9. Spółdzielnia   7   41-91 
10.MOS II   1   42-134 
Najskuteczniejszymi snajperami są: Paweł Madej (36 
goli) i Krzysztof Wiedro (34 gole). 
Druga runda KLSP zostanie rozegrana na przełomie 
września i października. Imprezę przygotowuje i prowa-
dzi animator sportu Roman Michalski.   (red.) 

Międzynarodowy  
srebrny medal  

Bartka Chwiałkiewicza 

B ardzo dobrze spisał się Bartek Chwiałkiewicz 
podczas VII Międzynarodowych Zawodów Lek-
koatletycznych, które odbyły się 9.09.2012 r. w 
Warszawie. Bartek po wakacyjnej przerwie, po 

kilku treningach podczas tych zawodów zajął II miejsce. 
Prawo startu w tych zawodach wywalczył zajmując pierw-
sze miejsce w czerwcowym finale krajowym czwartków 
lekkoatletycznych rozegranych w Łodzi.  
Warszawskie zawody odbyły się na stadionie Orła przy 
pięknej pogodzie. Od początku konkurs zdominowało 
dwóch zawodników. Polak i Litwin wyraźnie odbiegli po-
ziomem wyszkolenia od pozostałych rywali. Ostatecznie 
rywalizacja zakończyła się na wysokości 161 cm. Bartek 
pomimo dużo niższego wzrostu toczył zaciętą walkę o 
pierwsze miejsce. O drugim miejscu zawodnika z Krajen-
ki zadecydowało pokonanie tej wysokości w trzeciej pró-
bie (Litwin zaliczył tę wysokość w pierwszej próbie). Trze-
cie miejsce zajął zawodnik z Łotwy, zaliczając 145 cm. 
Zawodnicy, którzy reprezentowali w zawodach Polskę w 
nagrodę pojechali na tygodniową wycieczkę do Paryża. 

Na pdst. Andrzej Wawruszak 

Michał i Patryk  
w Mistrzostwach Polski 

w Słubicach 

T egoroczne Mistrzostwa Polski Młodzików (Mały 
Memoriał J. Kusocińskiego) odbyły się w dniach 
29-30 września, w Słubicach. Podczas uroczy-
stego otwarcia prezes PZLA Jerzy Skucha ser-

decznie powitał młodych zawodników życząc im uzyska-
nia w Słubicach jak najlepszych rezultatów. Przed zawo-
dami zgromadzonej na stadionie publiczności zaprezen-
towali się lubuscy paraolimpijczycy m.in. Mirosław Pych 
(utytułowany paraolimpijczyk kilka dni temu ogłosił za-
kończenie kariery) i Maciej Lepiato. Wśród gości zawo-
dów był także Paweł Czapiewski, nasz znakomity śred-
niodystansowiec, dla którego sezon 2012 był ostatnim  
w karierze. Na trybunach stadionu zasiadł także Edward 
Czernik – czołowy polski skoczek wzwyż lat 60-tych. 
Dobrze w tych zawodach spisali się skoczkowie z gminy 
Krajenka potwierdzając uzyskanymi wynikami przyna-
leżność do czołówki kraju w tej konkurencji lekkoatle-
tycznej. Michał Lamtschek skoczył 185 cm, co dało mu 
szóste miejsce w Polsce. Gdyby Michał wyrównał swój 
rekord życiowy 188 cm zdobyłby medal. Za udany swój 
występ może uznać Patryk Murach, który poprawił do-
tychczasowy swój rekord życiowy o 2 cm, zaliczając 
179cm, co dało mu 11 miejsce w Polsce. Zwyciężył Igor 
Kopala (CWKS Resovia Rzeszów) wynikiem 191 cm 
ustanawiając rekord życiowy. 
    Na pdst. A.Wawruszak  

 



 

 

Najpiękniejszy z Dolnika 

W  tym roku dożynki gminne odbyły się w Po-
dróżnej 1 września 2012r. Organizatorami 
byli: Urząd Gminy i Miasta Krajenka, Krajeń-
ski Ośrodek Kultury, sołectwo Podróżna. 

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od odprawienia 
mszy św. w Podróżnej, którą celebrował ksiądz Zbigniew 
Zimniewicz. Po mszy świętej wszyscy goście oraz miesz-
kańcy wsi Podróżna w korowodzie dożynkowym przy 
pięknie przystrojonej wsi udali się na boisko szkolne. Ko-
rowód otwierał zespół „Oleńki” wraz z Orkiestrą OSP Kra-
jenka, starostowie dożynek, władze gminy i zaproszeni 
goście.  

W tegorocznych dożynkach uczestniczyli: burmistrz Gmi-
ny i Miasta Krajenka Stefan Kitela wraz z żoną, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk, wice-
starosta złotowski Tomasz Fidler oraz ks. dziekan Grze-
gorz Fabiszak. 
Po oficjalnych przemówieniach i życzeniach burmistrza  
i starosty złotowskiego rozpoczęto obrzędy dożynkowe. 
Pierwszy wystąpił zespół „Dzwon”, następnie został prze-
kazany dożynkowy chleb dla włodarza gminy od starości-
ny i starosty dożynek. Zgodnie z tradycją chlebem z tego-
rocznych zbiorów zostali poczęstowani uczestnicy doży-
nek przez burmistrza, sołtysów i radnych. 
Kolejnym punktem programu była ocena wieńców dożyn-
kowych, które, jak co roku przygotowały sołectwa. Komi-
sja konkursowa w składzie: Ryszard Pełko, Wojciech 
Karczewski oraz Wioletta Brzezińska oceniła, iż najpięk-
niejszym tegorocznym wieńcem dożynkowym został wie-

niec wsi Dolnik (nagroda ufundowana przez starostę zło-
towskiego), II miejsce – wieniec wsi Pogórze oraz III miej-
sce – wieniec wsi Wąsoszki (nagrody ufundowane przez 
burmistrza Gminy i Miasta Krajenka). 
W części artystycznej wystąpili: Kapela Mysomtacy, Or-
kiestra OSP Krajenka wraz z zespołem „Oleńki”, wokali-
ści z Krajeńskiego Ośrodka Kultury, Zespół Rodlanie  
z Zakrzewa, Chór Biedronka z Podróżnej. 
Odbyły się też konkursy i zawody sprawnościowe: rzut 
jajkiem w kukłę „ sołtysa”, rywalizacja pomiędzy repre-
zentacją sołtysów a mieszkańców Podróżnej. Dryżyny 
brały udział w trzech konkurencjach: bieg w worku z łyżką 
i jajkiem, wbijanie gwoździ oraz rzut kaloszem. W dwóch 
pierwszych konkurencjach wygrali sołtysi, natomiast  
w rzucie kaloszem Podróżna. Rywalizację wygrali sołtysi, 
którzy otrzymali nagrodę ufundowana przez Gościeniec 
Krajeński.  

Po zakończeniu występów artystycznych rozpoczęła się 
dożynkowa zabawa z gwiazdą wieczoru – JORRGUS, 
następnie wystąpił zespół The Bluesod C działający przy 
Krajeńskim Ośrodku Kultury. Po koncercie rozpoczęła się 
zabawa taneczna z zespołem VOICE do białego rana.  
Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe i rzeczowe 
burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka, staroście złotow-
skiemu, Spółdzielczemu Bankowi Ludowemu w Złotowie, 
Gościńcowi Krajeńskiemu oraz za użyczenie prądu pań-
stwu Jędrzejczykom z Podróżnej. 
Dziękujemy również mieszkańcom Podróżnej za prze-
piękne udekorowanie wsi oraz OSP Podróżna za pomoc 
organizacyjną i techniczną, a OSP Augustowo za wspar-
cie ochrony i pomoc techniczną. 
Dziękujemy uczestnikom i artystom za wspaniałą zaba-
wę.                          Na pdst. Krajeński Ośrodek Kultury  
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Wieńce były piękne, ale najpiękniejszy był z Dolnika 

Podróżna była pięknie udekorowana 

Jak Dożynki - to i świetna zabawa 

Burmistrz Stefan Kitela zapewnił, że chleb będzie 
dzielony sprawiedliwie  
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Wieści lekkoatletyczne 

M łodzi sportowcy z Gminy Krajenka wystartowali w wakacyjnym mi-
tyngu w Białogardzie 13.07.2012. Każdy ze startujących miał inne 
cele, Angelika Smolarz i Szymon Smolarz przygotowali się do star-
tu w mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Angelika w biegu 

na 800m uzyskała czas2,26,30 min., a Szymon pokonał poprzeczkę na wyso-
kości 185cm. Młodzicy po okresie roztrenowania zaczęli przygotowania do 
Mistrzostw Międzywojewódzkich, które są eliminacjami do finału krajowego 
rozgrywanego w ramach Małego Memoriału Janusza Kusocińskiego. Najwięk-
sze szanse na wystartowanie mają w skoku wzwyż Michał Lamtschek  
i Patryk Murach, którzy skoczyli po 170 cm. Pierwszy raz w zawodach klubo-

wych wystartował Paweł Ciura, spraw-
dzając swoje umiejętności  
w rzucie dyskiem 1kg – 21,85 m i rzu-
cie oszczepem 600g – 27,67 m.  
W kategorii dzieci wystartowali uczest-
nicy zawodów finałowych czwartków lekkoatletycznych w skoku wzwyż. Bar-
dzo dobrze spisała się Klaudia Przemorska, która poprawiła swój rekord ży-
ciowy uzyskany w Łodzi o 2cm, pokonując wysokość 135 cm, natomiast Pa-
tryk Mikuś skoczył 145 cm. 
 
MPJM w ramach OOM – Kraków: 20-22.07.2012 
Udanie reprezentowali się lekkoatleci z Krajenki w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów Młodszych rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w Sportach Letnich odbywających się na terenie Małopolski. Lekkoat-
leci startowali w dniach 20-22.07.2012 w Krakowie. Na obiektach AWF 
pierwszego dnia, jako pierwsza wystartowała Angelika Smolarz w biegu na 
2km z przeszkodami, poprawiając rekord życiowy o ponad 3sekundy zajęła 
10miejsce uzyskując rezultat 7,44,33min. Po niej w eliminacjach o wejście do 
finału konkursu w skoku wzwyż wystartował Szymon Smolarz, który aby wy-

walczyć kwalifikacje do finału musiał poprawić swój rekord życiowy o 2 cm, uzyskując 187 cm. Następnego dnia  
w finale skoczył 185 cm, co dało mu 10 miejsce w Polsce.         
           Na pdst. A. Wawruszak  

Piłkarski pojedynek Północ-Południe 

W e wtorek 3 lipca br. na Stadionie Miejskim w Krajence odbyło się spotkanie integracyjne pomiędzy re-
prezentacjami piłkarskimi OZPN z północy i południa regionu pilskiego. Spotkanie piłkarzy w Krajence 
było też okazja do podsumowania plebiscytu portalu piłkarskiego Mariogoola na najpopularniejszego 
piłkarza w 2012r.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz Krajenki 

Stefan Kitela, burmistrz Jastrowia Piotr Wojtiuk i przewodniczący rady Gminy i Miasta Krajenka Piotr Jończyk. Mecz 
zakończył się remisem 4:4. Drużynę Północy prowadził trener Ryszard Ludewicz, a Południa - Szymon Szweda.  
W reprezentacjach obu drużyn wystąpili także laureaci konkursu.            (red.) 

Angelika Smolarz 

Szymon Smolarz 

Piłkarze „meczu roku” z organizatorami imprezy i gospodarzami - władzami  Krajenki 
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Twórczo w Skórce i w Paruszce 

N a  przełomie czerwca i lipca br. Krajeński Ośrodek Kultury zorganizował Warsztaty Twórcze we wsi Skórka 
oraz Paruszka, realizowane w ramach projektu „Interpretacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – 
Skórka i Paruszka – promocja aktywnego trybu życia poprzez organizację twórczych zajęć warsztatowych, 
których celem jest  promowanie i organizacja aktywności mieszkańców wsi Paruszka i Skórka”. W obu 

miejscowościach odbywały się przez 39 dni  warsztaty, w których uczestniczył 178 . Warsztaty przeprowadzili spe-
cjalnie do tego przygotowani instruktorzy m.in. tańca, teatru, śpiewu, plastyki i rękodzieła. Na koniec wszystkich 
warsztatów zorganizowane zostały dwa spektakle teatralne dla dzieci: w Skórce - „Baśń o księciu Bolku i smoku 
Wartusiu”, a w Paruszce „O Koziołkach z Poznańskiego Ratusza” które wspaniale zagrał Teatr Promyk z Poznania. 
Na koniec również można było obejrzeć wystawę wszystkich prac warsztatowych. Projekt został zrealizowany ze 

środków Unii Europejskiej - PROW w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na lata 2007-
2013        Na pdst. KOK 

Warsztaty Twórcze w Paruszce... … i w Skórce 

Chór Biedronki z Podróżnej w Gniewie 

M iędzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel to jeden z największych festiwali muzyki chrześcijańskiej. Od lat 
zrzesza wokół siebie tysiące muzyków i słuchaczy z całego świata - w tym roku dzieci i młodzież. 
Pięć dni ciężkiej pracy podczas warsztatów 
muzycznych i trzy wspaniałe dni festiwalowych 

koncertów, a Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel 
„Camp Meeting" przeszedł do historii.  
Wielkie wydarzenie rozpoczęło się w środę 15 sierpnia. 
Do Gniewu zjechały setki osób z całej Polski i zagranicy, 
które uczestniczyły w warsztatach wokalnych, w tym Chór 
Biedronka z Podróżnej (16 osób). 
Trzy kolejne dni minęły pod znakiem warsztatów wokal-
nych, egzegetyczno-biblijnych oraz plastycznych dla dzieci 
i młodzieży, jakie odbywały się na Wzgórzu Zamkowym  
i w kościele św. Mikołaja w Gniewie. Zajęcia wokalne pro-
wadziła kompozytorka i wokalistka Gabriela Gąsior oraz 
muzyk, dyrygent i pedagog Piotr Pawlicki. Uczestnicy mo-
gli obserwować także warsztaty ze starszymi uczestnika-
mi, które prowadzili Bruce David Stevens z Atlanty w stanie Georgia - Stany Zjednoczone, Ruth Waldron z Anglii 

oraz Pater Steinvig z Danii. 
Niedziela, 19 sierpnia była ostatnim dniem koncertów 
festiwalowych. Cztery dni wspaniałej zabawy i ciężkiej 
pracy zostały nagrodzone. Na ogromnej scenie zaprezen-
tował się Chór Biedronka, uczestniczący w warsztatach 
wokalnych. Młodzi artyści z Podróżnej wykonali wraz  
z prowadzącymi warsztaty muzykami 8 utworów gospel w 
języku polskim i angielskim. Niesamowite wrażenia, tłum 
widowni, gromkie brawa, łzy radości to coś, czego nie da 
się opisać.  
Biedronki z Podróżnej dziękują wszystkim ludziom z Po-
dróżnej, Krajenki i Wysokiej, którzy przyczynili się do 
umożliwienia wyjazdu do Gniewu, zdobycia tak wspania-
łych doświadczeń i przeżyć.  
Na pdst. Agnieszka Warzewska i Małgorzata Marlewska  

Biedronki z Podróżnej w całej krasie 

Chór Biedronki w czasie koncertu 
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Turniej o Topór Danaborskiego 
Pierwsze cięcia topora - Augustowo 

P rzez miesiąc w gminie Krajenka trwała cykliczna impreza: Turniej o Topór Danaborskiego, czyli zmagania 
kulturalno-sportowe mieszkańców wsi Krajenka. Turniej obejmuje cztery imprezy, a pierwszy z niech odbył 
się 21 lipca br. w Augustowie. Do Turnieju zgłosiło się dziewięć sołectw: Augustowo, Czajcze-
Leśnik,  Głubczyn, Paruszka, Podróżna, Pogórze, Skórka, Śmiardowo Krajeńskie i Wąsoszki.  

W Augustowie reprezentacje poszczególnych sołectw ry-
walizowały w kategoriach: znajomości miasta i gminy, 
strzelanie piłeczek do mini-bramek oraz ubieranie stroju 
ludowego. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji oka-
zało się, ze w zawodach zwyciężyła ekipa Głubczyna, wy-
przedzając Pogórze (tyle samo punktów, co zwycięzcy), 
Czajcze-Leśnik, Śmiardowo Krajeńskie, Wąsoszki, Podróż-
ną, Augustowo, Paruszkę i Skórkę. 

Sołectwa walczyły w całym turnieju o nagrody pieniężne: 
I miejsce 3 tys. zł, II miejsce - 2tys. zł, III miejsce - 1tys. 
zł. W czasie imprezy oprócz zmagań sołectw w konkur-
sach wystąpiły także Zespół Taneczny MIX DANCE i 
zespół The Bluesod C, a późnym wieczorem Taniec 
Ognia - wszystkie z Krajeńskiego Ośrodka Kultury. O 
godz. 20 rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem 
Calvados. Przygotowano też atrakcję specjalnie dla dzie-
ci – malowanie twarzy. Projekt został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej - PROW w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie oraz z projektu w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013.             (red.) 

Imprezę prowadził dyrektor KOK-u Karol Adler 

Po sportowych zmaganiach przyszła czas na zabawę 

Burzliwy topór - Śmiardowo Krajeńskie 

T ydzień po inauguracji w Augustowie, przyszedł czas na drugi etap Turnieju o Topór Danaborskiego, który  
w sobotę, 28 lipca br. odbył się w Śmiardowie Krajeńskim.  
Atak na pozycje liderów zapowiadały pozostałe ekipy i od pierwszej konkurencji widać było, że rywalizacja 
będzie zacięta. Mimo to, drużyna Głubczyna odparła skutecznie napór rywali, zwyciężając w teście wiedzy o 

gminie, powiększając dystans dzielących ich od pozostałych drużyn. W drugiej konkurencji „Budowanie zamku” sytu-
acja się nie zmieniła, gdyż była ona typową „rywalizacją pokojową”, a przy wznoszeniu warownego zamku ze słomia-
nych kloców, pracowali wspólnie reprezentacje wszystkich ekip. Integracyjna rywalizacja zakończyła się remisem. 

Wiele emocji przyniosła trzecia konkurencja, która polega-
ła na podejściu z zawiązanymi oczami kilku metrów do 
„Naczelnego Sołtysa” gminy Krajenka (kukła, ubrana  
w tradycyjny, krajeński strój ludowy) i przekłuciu balona, 
zawieszonego przy surducie, a zawody na czas wzbudziły 
żywiołowy doping kibiców. Niestety emocjonująca rywali-
zacja została przerwana przez gwałtowny i porywający 
wiatr, przynosząc przy okazji potężną burzę. W efekcie 
turniej został przerwany i organizator musiał ogłosić za-
kończenie imprezy, a dokończenie II tury turnieju zostało 
przeprowadzona w czasie trzeciej edycji, która odbyła się 
4 sierpnia, w Podróżnej. 
W czasie turnieju swoje umiejętności i talenty zaprezento-
wały zespoły z Krajeńskiego Ośrodka Kultury: zespół 
„Oleńki” i zespół ludowy „Dzwon” z Podróżnej. Aura nie 
pozwoliła na występ kapeli „Mysomtacy”, który nie zdążył  
z występem przed burzą. Gwałtowna pogoda nie prze-

szkodziła natomiast w zorganizowaniu zabawy tanecznej, która odbyła się w sali gimnastycznej, kończąc imprezę, a 
do tańca przygrywał Dariusz Płonka.                              (red.) 

Impreza na placu przy Szkole Podstawowej 
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Trzylatki z Głubczyna 
Misiu, ty śpiochu, wstawaj szybko, bo spóźnimy się do przedszkola! - Do przedszkola? - zapytał zdziwiony 

Niebieski Miś i przetarł łapką zaspane oczy. 

P ierwszy dzień w przedszkolu to jeden z najważniejszych dni dla najmłodszych dzieci. Szczególnie dla tych, 
którzy spędzą w nim pierwszy rok. Są niepewni, troszkę zdziwieni i wystraszeni, ale jednocześnie zadowo-
leni, że będą ciekawie spędzać czas w gronie kolegów. W przedszkolu w Głubczynie, na rozpoczęcie roku 
szkolnego 2012-2013 trzylatki powitały dyrektor Beata Traczuk i Zofia Filipiak oraz starsi koledzy i koleżan-

ki. Ponieważ wszyscy byli mili, życzliwi i uśmiechnięci to 
od razu zrobiło się jaśniej i weselej.  W takim gronie będą 
się bawić i uczyć dzieci w przedszkolu w Głubczynie: Mi-
łosz Bińkowski, Zuzanna Pietrzak, Julianna Gronowska, 
Jakub Rutkowski, Tymoteusz Barylski, Błażej Barylski, 
Mikołaj Chojnacki, Michalina Chojnacka, Zuzanna 
Szczutkowska, Jan Pietrzak, Szymon Wróblewski, Julia 
Widawska, Przemysław Widawski, Filip Widawski, Adam 
Serwan, Igor Bator, Anna Kozieł, Aleksandra Rataj, Gra-
cjan Rataj, Hanna Gryczka, Rafał Szmagliński, Filip Pie-
chowski, Anna Jasiak, Aleksandra Sygnowska, Laura 
Kozłowska. 

Na pdst. M. Bator 

Festyn charytatywny dla Krzysia 

K rzyś Sygnowski wraz z rodzicami i siostrą mieszka w Głubczynie. Ma sześć lat. Choruje na mózgowe pora-
żenie dziecięce i epilepsję. Jest pod stałą opieką neurologa, logopedy i psychologa. Jednak, mimo starań 
rodziców, chłopiec nie mówi, nie chodzi, nie chwyta nic w rączki, jest opóźniony psychoruchowo. Dodatko-
wo jego rozwój uniemożliwiają codzienne napady padaczki. W miarę swoich możliwości finansowych i dzię-

ki pomocy dobrych ludzi rodzice zapewniają Krzysiowi rehabili-
tację w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2. Tam dziecko 
ma kompleksową opiekę, a podczas turnusów rehabilitacyj-
nych jest uśmiechnięty, energiczny i zadowolony.  
Mieszkańcy Głubczyna postanowili wspomóc finansowo reha-
bilitację Krzysia i wzięli udział w zorganizowanej przez Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz Sołectwo Głubczyna zabawie chary-
tatywnej. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na 
rehabilitację chłopca. Podczas zabawy, która odbyła się na 
placu zabaw w centrum wsi, nie zabrakło atrakcji zarówno dla 
najmłodszych jak i dla starszych mieszkańców. Były losy, za-
bawy i konkurencje sportowe dla dzieci, punkt gdzie można 
było zmierzyć ciśnienie oraz poziom cukru, pokaz strażacki,  
a dzieci biegały po placu z twarzami pomalowanymi przez 

starsze, uzdolnione koleżanki. Nie zabrakło również pyszności, które można było kupić w punkcie gastronomicznym. 
Dużo emocji wzbudziła licytacja różnych przedmiotów, którą prowadziła radna Joanna Wienke i sołtys Ewa Chro-
miec.  Od godziny 20.00 dorośli mieszkańcy Głubczyna bawili się świetnie na zabawie tanecznej.  
Sołtys Głubczyna Ewa Chromiec dziękuje wszystkim spon-
sorom. Wśród których znaleźli się: firma „Bemo” Benedykt 
Banach z Podróżnej, sklep „Eldom” Złotów, Piekarnia 
„Chrupek” ze Złotowa, Sołectwo Augustowo, Sklep Ogólno-
przemysłowy Piotr Górniak z Krajenki, uczestnicy Terapii 
Zajęciowej z Krajenki, proboszcz parafii Głubczyn ks. Miro-
sław Krupiński, Leszek Szpakowicz ze Skórki, Państwo Eu-
geniusz i Marzena Kozieł, Helga Fiszer, Firma „Agrosat”  
z Rogownicy, Ewa Przytuła, Państwo Beata i Andrzej Tra-
czukowie, Agnieszka Gryczka i Edyta Zagrodnik, Bronisław 
Smolarz, Państwo Marlena i Zbigniew Wicik.  
Dzięki nim oraz oczywiście mieszkańcom Głubczyna i oko-
licznych miejscowości udało się zebrać kwotę 3340 zł.  
Jeśli ktoś chciałby wspomóc finansowo rehabilitację Krzysia może wpłacać pieniądze na konto: SBL Zakrzewo  
25 8944 0003 0002 7430 2000 0010 lub: BGŻ Złotów 58 2030 0045 1110 0000 0222 6860 z dopiskiem  
DLA KRZYSZTOFA SYGNOWSKIEGO.            
            Na pdst. M. Bator  

Krzyś Sygnowski spełnia swoje marzenia... 

Licytację prowadziły Joanna Wienke i Ewa Chromiec 
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Wodociąg kontynuowany 

P rzez kilkanaście miesięcy w Krajence trwała budowa nowego wodociągu w Krajence, a prace prowadził 
Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ze Złotowa. Niestety nagle zaczęły się kłopo-
ty i 30 kwietnia br. gmina odstąpiła od umowy m.in. ze względu na niski procent wykonania prac i trudności 
w sprawnej realizacji niezwykle ważnej inwestycji dla mieszkańców miasta (pomimo, że umowa została 

podpisana w sierpniu ub.r.. do połowy kwietnia br. nie 
oddano nawet 30 proc. zadania). W połowie maja, wyko-
nawca zaproponował gminie ponowne wejście na plac 
budowy, zapewniając równocześnie, że wodociąg zosta-
nie wykonany w planowanym terminie. Doszło do porozu-
mienia i prace ruszyły ponownie. Gdy wydawało się, że 
zadanie zostanie zrealizowane, 3 września br., do Urzę-
du Gminy i Miasta Krajenka wpłynęło pismo od wykonaw-
cy (dokument przyniósł do urzędu pracownik ZRI-I),  
w której złotowska firma poinformowała gminę o odstą-
pieniu od umowy i opuściła plac budowy (kwestia była 
przedmiotem jednego z punktów obrad wrześniowej sesji 
Rady Miejskiej w Krajence).  
Obecnie inwestycja jest wykonana w 80 proc. Mimo tych 
trudności gmina podjęła działania, celem dokończenia 
unijnej inwestycji swoimi siłami, oddania jej do użytkowa-
nia mieszkańcom i rozliczenia zadanie.    
         (red.) 

Pracownicy KZUP wykonują przyłącza wodociągowe 
do budynków przy ul. Wł. Jagiełły 

Nowa droga w Paruszce 

W  październiku 2012 roku mieszkańcy Pa-
ruszki zyskali nową inwestycję drogową. 
Przebudowano bowiem drogę, biegnąca 
przez wieś, od leśniczówki do wyjazdu  

w kierunku do Sokolnej. Inwestycję zrealizowano  
w dwóch etapach. Drugi etap dotyczył odcinka od zjaz-
du do drogi powiatowej w kierunku do Sokolnej. Szaco-
wana wartość zadania wyniosła ok. 171 tys. zł (w tej 
kwestii samorząd lokalny otrzymał z Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu dofinasowanie w kwocie 100 tys. 
zł). Inaczej wygląda sprawa w przypadku I etapu zada-
nia. 12 czerwca br., zostało zawarte porozumienie po-
między Nadleśnictwem Złotów a gminą, dotyczące dofi-
nasowania zadania przez Nadleśnictwo Złotów. Etap 
obejmował odcinek drogi od skrzyżowania z drogą po-
wiatową do leśniczówki, w kierunku do Plecemina. 
Zgodnie z porozumieniem współinwestor przekaże gmi-
nie kwotę ponad 80 tys. zł. Dzięki temu w Paruszce po-
wstała nowa, asfaltowa droga. Jak widać dobra współ-
praca gminy z inwestorami z zewnątrz przynoszą efekty, 
które cieszą przede wszystkim mieszkańców.  (red.) 

Nowa „podkowa”  
w Śmiardowie Krajeńskim 

T rwają prace budowlane w Śmiardowie Krajeń-
skim. Inwestycja polega na modernizacji drogi  
o długości ok. 615 mb i szerokości 4 m, i w jej 
zakresie przebudowy nawierzchni gruntowej, 

częściowo utwardzonej na nawierzchnie asfaltową. 
Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, roboty 
ziemne, umocnienia podłoża geowłókniną i geokratą, 
wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie 
tłuczniowej, regulację studzienek i zaworów urządzeń 
infrastruktury technicznej, roboty wykończeniowe. Oferty 
na wykonanie zadania złożyło 5 wykonawców. Przetarg 
został rozstrzygnięty 14 czerwca 2012 roku. Wykonawcą 
robót jest „POL-DRÓG Piła” Sp. z o.o., a koszt inwestycji 
wyniesie ponad 384 tys. zł.  
Termin wykonania: do 31 października 2012 r. 

(red.) 
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Ulica Słowackiego jak nowa 

1  marca 2012 roku został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Słowackiego w Krajence, który wygrała 
firma P.U.H. „Redon” Andrzej Trudziński z Nakła n.Notecią. Po niespełna pół roku, 27 lipca odbył się odbiór 
techniczny inwestycji. Tym samym, Krajenka wzbogaciła swoją infrastrukturę, a mieszkańcy korzystają z ko-
lejnej, wykonanej drogowej inwestycji. Za kwotę brutto 399 835,18 zł firma wykonała m.in. nowe chodniki, 

zjazdy, ścieki i pobocza utwardzane z betonowej kostki brukowej, asfaltową nawierzchnię jezdni, a także regulację 
istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało dofinansowane w 30 proc. przez Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych.              (red.) 

Ulica Słowackiego przed rozpoczęciem inwestycji Ulica Słowackiego - dziś 

Łódzka nie do poznania 

P odczas wakacji, w Krajence przebudowano 
gruntownie dwie ulice, w tym m.in.. ul. Łódzką. 
W marcu br. do przetargu stanęło 15 firm,  
a wygrała firma REDOM z Zakrzewa Przebudo-

wie podlegały: ciąg pieszo-jezdny, zjazdy do posesji oraz 
plac postojowo-manewrowy. Nowa ulica, o powierzchni 
około 330 m2 została wykonana z kostki betonowej, za-
stępując dotychczasową nawierzchnię żużlową. Wartość 
inwestycji wyniosła około 112 tys. zł, a zakończenie prac 
nastąpiło 23 lipca br. (dwa miesiące przed planowanym 
terminem) po odbiorze technicznym inwestycji.   (red.) 

Ulica Łódzka przed rokiem... 

    … i w lipcu 2012 roku 

Parking przy ul. Bydgoskiej  

N a początku września ruszyła budowa placu 
parkingowego oraz ciągów pieszo-jezdnych 
przy ul. Bydgoskiej w Krajence. Na parking w 
pobliżu Orlika, a przede wszystkim tuż obok 

cmentarza mieszkańcy Krajenki i odwiedzający miasto 
gości czekali od dawna. Ich oczekiwania są już realizo-
wane. Poza tym nowy parking wzbogaci infrastrukturę 
drogową w mieście. Wykonawcą robót jest Team-Bud 
Wojciech Maciaszczyk z Piły. Przewidywany termin za-
kończenia inwestycji planuje się na 31 października br. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, a całe zadanie kosztować będzie ok. 
480 tys. zł. W ramach projektu wykonany będzie między 
innymi: parking i chodnik z kostki betonowej, drogi dojaz-
dowe, oświetlenie i odwodnienie terenu poprzez budowę 
kanalizacji deszczowej.  Zadanie otrzymało dofinansowa-
nie w wysokości 75 proc. (koszty kwalifikacyjne) z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich.           (red.) 

Wykonawca chce oddać parking do użytku przed  
1 listopada 
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40 lat minęło… 

S obota, 22 września 2012 roku była szczególnym dniem dla strażaków OSP Krajenka. Tego dnia świętowa-
no 40-lecie Orkiestry Dętej OSP im. Jana Waldowskiego w Krajence. Z tej okazji odbyła się piękna uroczy-
stość, którą zorganizowano w tamtejszym Domu Strażaka. Do Krajenki przyjechało wielu gości, w tym m.in. 
płk. Paweł Lewandowski – główny inspektor orkiestr dętych Wojska Polskiego w Warszawie, Aleksander 

Korkowicz – prezes Zarządu Oddziału Nadnoteckiego 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile, Ryszard 
Goławski – starosta złotowski, Andrzej Kacprzak – 
prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Złotowie, 
bryg. Leszek Wójcik – zastępca Komendanta Powia-
towego PSP w Złotowie, st. bryg. Zbigniew Wójcik – 
były Komendant Powiatowy PSP w Złotowie i Marian 
Kukowski – dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
z Lipki. Oczywiście, w święcie udział wzięli także Ste-
fan Kitela – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka, Piotr 
Jończyk – przewodniczący Rady Miejskiej w Krajen-
ce, Karol Adler – dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kul-
tury, Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski – Komendant 
Komisariatu Policji w Krajence, Karol Wójcik – dyrek-
tor Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence i Jacek 
Baranowski – Komendant Gminny ZOSP RP w Kra-
jence i gospodarz OSP Krajenka, a także Genowefa 
Waldowska – wdowa po prezesie OSP i Aleksandra 
Nowak – nauczycielka i opiekunka zespołu taneczne-

go dziewcząt „Oleńki”, towarzyszącemu orkiestrze w wielu występach. Wszyscy dziękowali orkiestrze za dotychcza-
sową działalność, zaangażowanie w codzienne życie lokalnej społeczności i promocję gminy i miasta, gratulując jej 
osiągnieć, życząc równocześnie kolejnych lat działalności i wielu sukcesów na artystycznych arenach w kraju i za 
granicą, przekazując także orkiestrze cenne upominki. 
Zanim zaczęły się oficjalne uroczystości, delegacje orkiestry na cmentarzu zapaliły znicze na grobach prezesów, 
dyrygentów i członków orkiestry, a przed tablicą pamiątkową patrona OSP Krajenka złożono wiązankę kwiatów i tak-
że zapalono znicze. Później wszyscy uczestnicy obchodów uczcili minutą ciszy pamięć wszystkich tych, którzy ode-
szli na wieczną służbę. Ponadto, na placu manewrowym OSP Krajenka uroczyście otworzono nowe bramy wjazdo-
we do garaży. Inwestycja mogła się udać dzięki wsparciu m.in. samorządowi gminy Krajenka (25 tys. zł), Komen-
dantowi Głównej PSP (23 tys. zł), Zarządowi Wojewódzkiemu ZOSP RP (5 tys. zł), OSP Krajenka (1 tys. zł) i wielu 
godzinom własnej pracy strażaków. Warto też 
zauważyć, że orkiestra z okazji Jubileuszu otrzy-
mała wcześniej autokar, który trafił do Krajenki  
z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dzięki 
zaangażowaniu burmistrza Stefana Kiteli i Dariu-
sza Baranowskiego. 
O godz. 18 rozpoczęły się główne uroczystości, 
które otworzył prezes OSP dh Andrzej Martin. 
Chwilę potem historię OSP Krajenka przedstawił 
kapelmistrz orkiestry dh Tomasz Brandenburger. 
Ciekawa historia została przeplatana muzycznymi 
przerywnikami w wykonaniu orkiestry, pod batutą 
Aleksandry Nowak, Pawła Lewandowskiego, 
Aleksandra Korkowicza i burmistrza Stefana Kite-
li. Ciekawy eksperyment został przyjęty entuzja-
stycznie przez wszystkich gości Jubileuszu.  
Oczywiście jak Jubileusz, to i muszą być odzna-
czenia, a tych nie zabrakło w sobotni wieczór. 
Wyróżnionych członków orkiestry nagrodzili Pre-
zydium Zarządu Oddziału Nadnoteckiego 
PZCHiO w Pile oraz Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Po-
znaniu. Ale to nie były wszystkie wyróżnienia. Strażacy-muzycy nie zapomnieli o tych, którzy wspierają ich w co-
dziennej pracy. W efekcie prezes OSP Krajenka podziękował i wręczył okolicznościowe dyplomy i upominki dla dh. 
Andrzeja Kacprzaka, Aleksandra Korkowicza, Ryszarda Goławskiego, Stefana Kiteli, Piotra Jończyka, Pawła Lewan-
dowskiego, Piotra Gniota (strażak, wielki przyjaciel i propagator OSP Krajenka), Karola Adlera, Róży Mieczkowskiej 
(członkini orkiestry) i Czesława Młodawskiego – prezesa OSP. 
Po toaście i odśpiewaniu Jubilatce „100 lat” z koncertem wystąpił Chór „Tęcza” z Zakrzewa, a w chwilę potem na 
parkiecie królowali już strażacy i ich goście, w czasie zabawy tanecznej, trwająca do białego rana..        (red.) 

Na pierwszym planie prezes orkiestry Czesław Młodawski 

Gospodarzem gali był prezes OSP Krajenka Andrzej Martin 
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Końskie widowisko w Paruszce 

N iedziela, 23 września 2012 roku była szczególnym dniem dla Stajni „Oxer” w Paruszce i dla jej właścicielki 
Anny Piwońskiej. Tego dnia, odbyły się tam pierwsze oficjalne zawody hippiczne „Zawody Towarzyskie  
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka”. Do Paruszki przyjechało kilkudziesięciu zawodników i koni. 
W czterech kategoriach w skokach przez przeszkody przeprowadzono aż 84 przejazdy. Impreza udała się 

znakomicie, a sportowcy i konie z całej Polski zaprezento-
wali wielkie umiejętności sportowe i widowiskowe. 
W Grand Prix, w konkursie „P”, o główne trofeum zwyciężył 
Piotr Bąk na koniu Winer. Ten sam zawodnik zdobył drugie 
miejsce na koniu Subiekt, a trzecią lokatę zajęła Anna Król 
na koniu Bakarat. Zwycięzcy otrzymali okazałe puchary, 
dyplomy i upominki, które wręczyli burmistrz gminy i miasta 
Krajenka Stefan Kitela, przewodniczący Rady Miejskiej  
w Krajence Piotr Jończyk i przewodnicząca Rady Powiatu 
Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska-Turek.  
Jak zapowiedziała właścicielka Stajni „Oxer”, w Paruszce 
będą się odbywały cykliczne imprezy końskie, na które już 
czekają nie tylko zawodnicy, ale wielu kibiców, którzy w nie-
dzielę podziwiali i oklaskiwali wszystkich aktorów niezwykłe-
go widowiska. 
 

Wyniki zawodów: 
Konkurs Mini LL 
1. Sandra Kawa na koniu Asturia – Oxer Paruszka; 2. Ksy-
mena Piwońska na koniu Helenka – Oxer Paruszka; 3. 
Martyna Serówka na koniu Sandy – Kokowska Equestrian 
Konkurs LL 
1. Maria Rzepkowska na koniu Andromeda – KS Karolew-
ko; 2. Martyna Serówka na koniu Sandy – Kokowska  
Equestrian; 3. Pola Filipowicz – KS Karolewko 
Konkurs L (o Puchar Starosty Złotowskiego) 
1. Błażej Dyrda na koniu Caletta – Cwał Poznań; 2. Piotr 
Bąk na koniu Subiekt – Agrosad Rogownica; 3. Maria 
Rzepkowska na koniu Imbir – KS Karolewko 
Konkurs P 
1.Piotr Bąk na koniu Winer; 2. Piotr Bąk na koniu Subiekt; 
3. Anna Król na koniu Bakarat           (red.) 

Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka wyskakał 
Piotr Bąk 

Zawody hippiczne są emocjonującym widowiskiem 

Finał sezonu  
wędkarskiego 

D nia 16 września 2012 roku na zale-
wie Gwdy, koło Jastrowia, odbyły się 
zawody  „Zakończenie sezonu” zali-
czane do Grand Prix Koła PZW 

„Krajna” w Krajence. W zawodach udział wzię-
ło 8 zawodników w tym junior. W kategorii se-
nior zwyciężył Krystian Surma przed Janu-
szem Brzezińskim oraz Maciejem Kluską, w 
kategorii junior zwyciężył oczywiście Jakub 
Goździkowski. Wszyscy zawodnicy oraz go-
ście po zawodach udali się na poczęstunek. 
Po posiłku prezes oficjalnie zamknął sezon 
2012 jednocześnie dziękując za czteroletnią 
kadencję oraz zaprosił zawodników do uczest-
nictwa w tak licznym gronie od początku przy-
szłego sezonu. 
Do zobaczenia nad wodą w przyszłym sezo-
nie! 

Na pdst. Koło PZW „Krajna To już ostanie wędkowanie w tym sezonie... 
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Kanalizacyjna debata 

W  czasie XXIII sesji rady Miejskiej w Krajence jednym z najważniejszych punktach obrad była informacja  
o postępach prac związanych z budową kanalizacji w gminie Krajenka. Na sesję zaproszono byłego 
burmistrza Janusza Szczerbiaka, który od początku pracował i pilnował wielomilionowej inwestycji,  
z wielomilionowego dofinansowania z Unii Europejskiej. Zaproszenie dla byłego burmistrza wynikało  

z decyzji głosowania radnych, w czasie czerwcowej sesji. 
Wniosek w tej sprawie zgłosili radni Anatol Najmowicz,  
i Piotr Gniot, a Rada Miejska przyjęła go po przegłosowa-
niu. Informację przedstawił sekretarz gminy, który rozpo-
czął swoje wystąpienie od przedstawienia historii kanali-
zacyjnej inwestycji. Warto przypomnieć, że Indywidualny 
Projekt Kluczowy „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”, do 
którego gmina Krajenka została zaproszona wraz z inny-
mi gminami, realizowany w ramach Priorytetu III Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013 zakładał, że sieć kanalizacyjna obejmie miej-
scowości: Krajenka, Śmiardowo Krajeńskie, Augustowo, 
Głubczyn, Głubczyn-Letnisko, Rogownica, Skórka, Mary-
niec, Podróżna, Żeleźnica, Paruszka i Dolnik. Całkowity 
koszt realizacji projektu wynosił ok.. 21,8 mln zł, a kwota 
dofinasowania – ok.. 18,5 mln zł.. 
- W pierwszej fazie inwestycji rozważano pięć wariantów 

– tłumaczył sekretarz gminy. – Wariant 4 i wariant 5 miał na celu obniżenie kosztów wariantu 1 i wariantu 3. Wariant 
1 (kwota z infrastrukturą lokalną w miejscowościach wynosiła w sumie 42.874.795 zł) był bardzo podobny do warian-
tu 3 – kwota w sumie 42.969.045 zł. Oba zakładały wykorzystanie sieci grawitacyjnej. Ale do realizacji przyjęto wa-
riant 2 (kwota w sumie 49.499.922 zł), gdzie w czterech miejscowościach zastosowano sieć podciśnieniową. 
W takiej sieci konieczne jest montowanie specjalistycznych urządzeń, pozwalających później na przyłączenie się do 
sieci przez poszczególne gospodarstwa domowe, kosztujących obecnie ok. 12,5 – 15 tys. zł za sztukę. 
- Dlaczego odstąpiono od wariantu 1 i wariantu 3 na rzecz wariantu 2? Kto podjął i z jakich względów decyzję o wa-
riancie 2? Czy radni wiedzieli o wszystkich wariantach i ich kosztach? – pytał Tomasz Ciechanowski. 
Sekretarz gminy powiedział także, że zastosowanie technologii podciśnieniowej nie spowodowało uzyskania dodat-
kowych punktów w chwili pozyskiwania środków unijnych i gmina nie musiała startować w żadnym konkursie, gdyż  
Krajenka wraz z innymi gminami regionu pilskiego została zaproszona do udziału w projekcie kluczowym.  
Ponadto, sekretarz przypomniał radnym, że na potrzeby projektu w 2008 roku zlecono zespołowi autorskiemu z Po-
znania, pod kierunkiem Aleksandry Sójki opracowanie studium wykonalności zadania kluczowego. Studium stanowi-
ło integracyjną część wniosku o dofinansowanie inwestycji. Gmina zapłaciła za ten dokument 46.800 zł. Niestety, ten 
dokument został zakwestionowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie. W finale, studium zo-
stało wyrzucone do kosza, a tym samym i gminne pieniądze, które zostały zapłacone. 
Niestety, studium musiało być załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, więc gmina zleciła je innej firmie, tym ra-
zem z Piły i za kwotę 40 tys. zł. Studium zostało wykonane i przyjęte przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,  
a w finale można było uzyskać dofinansowanie. 
- Jednak trzeba było zrezygnować z pełnego dofinansowania całego projektu, gdyż gmina dzięki błędnym opracowa-
niom firmy z Poznania, przyjęła zawyżoną liczbę mieszkańców gminy na jeden kilometr bieżący sieci – tłumaczył 
Tomasz Ciechanowski. – M.in. zakładano przyłączenie ok. 1000 mieszkańców z tzw. Osiedla Bydgoska, gdzie sieć 
kanalizacyjna została wykonana dużo wcześniej. Po odjęciu tych mieszkańców okazało się, że gmina znów nie speł-
nia kryteriów do dofinansowania. Dlatego też, aby projekt 
ratować, ówczesny burmistrz zlecił na koszt gminy wyko-
nanie 17 km sieci tranzytowych. Koszt tego przedsię-
wzięcia wyniósł ok. 3,5 mln zł, z czego 2 mln zł pochodzi-
ły z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, a 1,5 mln zł pochodziło ze środków własnych 
gminy. Ponadto, zastanawiające było to, że w projekcie 
wskazano tylko jeden typ urządzeń armatury do sieci 
podciśnieniowej. Siedziba dystrybutora armatury jest we 
Wrocławiu i jest jedynym przedstawicielem na kraj. 
Potwierdził to wszystko Wiesław Nowogórski, prezes fir-
my „Wimar”, wykonawca inwestycji kanalizacyjnej w gmi-
nie. Przedstawił także armaturę, która jest obecnie stoso-
wana. 
O inwestycji kanalizacyjnej, kulisach jej przygotowania  
i uzasadnieniu zastosowania technologii podciśnieniowej 
mówił były burmistrz Krajenki.  

W czasie projekcji multimedialnej szczegóły kanalizacyjnej 
inwestycji przedstawił  gminy Tomasz Ciechanowski 

Zdaniem wykonawcy, wybór 2 wariantu podraża koszty  
inwestycji , ponadto należy instalować drogie urządzenia 

do „podciśnieniówki” 
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Będą nowe drogi 

O brady XXIII sesji Rady Miejskiej w Krajence, która odbyła się 25 września 2012r. w Krajeńskim Ośrodku 
Kultury trwała pięć godzin. Po otwarciu sesji, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, rad-
ni wysłuchali informacji o działalności burmistrza gminy i miasta w okresie między sesjami, które przedsta-
wił sekretarz gminy Tomasz Ciechanowski. W czasie swojego wystąpienia, sekretarz przedstawił również 

historię i szczegóły odstąpienia od dalszej realizacji inwestycji budowy wodociągu w Krajence, przez Zakład Robót 
Instalacyjno Inżynieryjnych Hieronim Gładysz w Złotowie. Dzięki temu radni mogli dowiedzieć się, jakie rzeczywiście 
były powody opuszczenia budowy przez wykonawcę inwestycji wodociągowej. Równocześnie, władze samorządowe 
zapewniają, że zadanie zostanie dokończone.  
Realizując kolejny punkt obrad, sekretarz gminy przedstawił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, zgłoszone 
podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej. Chwilę potem, radni podjęli uchwałę w sprawie zawarcia umowy partner-
skiej z powiatem złotowskim w celu realizacji inwestycji: „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miej-
scowości Podróżna”. Uchwała dotyczy współpracy gminy Krajenka i powiatu złotowskiego, któremu gmina przekaże 
10 proc. kosztów planowanej inwestycji. Dzięki temu złożony przez powiat wniosek o dofinansowanie inwestycji ze 
środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w trakcie jego weryfikacji uzyska dodatkową punkta-
cję za partnerstwo. Umowa partnerska zostanie podpisana przy zastrzeżeniu pozyskania zewnętrznego dofinasowa-

nia z NPPDL. 
- Dzięki bardzo dobrej współpracy powiatu z gminą Kra-
jenka możemy w końcu realizować wspólne inwestycje na 
terenie gminy i miasta, a wszyscy pamiętamy, że w nieda-
lekiej przeszłości w tej dziedzinie nie było najlepiej. Dzię-
kuję więc burmistrzowi Stefanowi Kiteli za otwartość i rze-
czywistą współpracę – powiedział m.in. starosta złotowski 
Ryszard Goławski. – Ostatnio zrobiliśmy wspólnie wiele 
inwestycji drogowych, choćby chodniki na ul. Bydgoskiej, 
na ul. 30-go Stycznia, gdzie będziemy kontynuować zada-
nie, odbudowaliśmy korty tenisowe przy Zespole Szkół 
Spożywczych w Krajence, czy choćby przebudowa ul. 
Polańskiego, która to inwestycja spotkała się z niezwykle 
pozytywnym wydźwiękiem, zarówno ze strony uczniów 
szkoły, rodziców, nauczycieli, jak i mieszkańców. Nato-
miast w kwestii drogi powiatowej Paruszka – Podróżna,  

w pierwszym etapie chcemy wykonać drogę w Podróżnej i zamierzamy przeznaczyć na ten cel kwotę 1,7 mln zł. 
Jesteśmy też już po przetargu i niebawem na ul. Jagiełły zostaną wykonane chodniki. Dziękuje również radnemu 
sejmiku wojewódzkiego Henrykowi Szopińskiemu za działanie na rzecz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 188. 
Z kolei radny wojewódzki Henryk Szopiński przedstawił radnym aktualną sytuację w kwestii realizacji przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 188, na odcinku Piła – Lipka. Oczywiście radnych interesowała część inwestycji, która będzie 
realizowana w Krajence. 
- Zgoda buduje, niezgoda rujnuje i ta prawda potwierdza się w Krajence – powiedział radny Szopiński. – Dzięki 
współpracy z burmistrzem Krajenki i wójtami Lipki i Zakrzewa „rzutem na taśmę” uzyskaliśmy z własnych, wojewódz-
kich środków pieniądze na kontynuację zadania. Dzięki temu lada dzień, na ulicy Domańskiego w Krajence rozpocz-
ną się roboty drogowe. Z przykrością stwierdzam równocześnie, że niestety nikt wcześniej nie zadbał o zapisaniu  
w planach finansowych środków na przebudowę drogi nr 188. 
Jak wiadomo, następnego dnia, na ulicy Domańskiego rozpoczęły się prace budowlane, a wykonawca rozpoczął 
przebudowę ulicy od wycinki drzew. Ponadto, radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i mia-
sta za I półrocze 2012 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 
2012 roku. Przyjęli także wnioski o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi 
Skórka i Głubczyn, uchwalonego przez Radę Miejską 9 marca 2009 roku. 
Przegłosowano także uchwały w sprawach: zatwierdzenia projektu systemowego pod nazwą „Twoja szansa – nasz 
sukces” – indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w gminie Krajenka, dofinansowane-
go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego; zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011 roku w sprawie ustalenia warun-
ków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie i mieście Krajenka; zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy i miasta Krajenka na lata 2012-2025 oraz zmian budżetu gminy i miasta na 2012 rok. 
Sesja zakończyła się zapytaniami, wnioskami i wolnymi głosami radnych. Na zakończenie burmistrz Stefan Kitela 
poinformował radnych, że od 26 września, w Urzędzie Gminy i Miasta będzie prowadzona kontrola z Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kontrolowane będzie zadanie: 
„Przebudowa ulic: Sosnowa, Brzozowa, Różana, Kwiatowa i Lipowa w Krajence”, realizowane w 2010 roku. 
W czasie sesji odbyła się także debata, dotycząca inwestycji kanalizacyjnej w gminie Krajenka. Na sesję zaproszono 
byłego burmistrza Janusza Szczerbiaka. Były burmistrz przyszedł na obrady w wyniku zaproszenia Rady Miejskiej,  
a wniosek w tej sprawie zgłosił radny Anatol Najmowicz (publicznie poparł go radny Piotr Gniot). Relacja tej część 
sesyjnych obrad została przedstawiona w innym materiale.             (red.) 

Dobre wieści przywiózł radnym starosta Ryszard Goławski 
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Olimpijskie zmagania w Krajence 

T o już po raz trzeci w historii, w Krajence odbyła się 
Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. 
Tym razem impreza odbyła się w roku olimpijskim, 
18 września 2012 roku na kompleksie „Orlik 2012” 

i obiektach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence.  
W olimpijskich zmaganiach o Puchar Burmistrza Gminy  
i Miasta Krajenka uczestniczyły Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej z Lipki, Okonka, Złotowa, Jastrowia, Gębic i gospoda-
rze imprezy WTZ Krajenka. Organizatorami niezwykłej im-
prezy byli Urząd Gminy i Miasta Krajenka, WTZ Krajenka, 
Krajeński Ośrodek Kultury i Gimnazjum im. dr. Wł. Brzeziń-
skiego w Krajence.  
Przy pięknej, słonecznej pogodzie i dzięki wielkiemu zaan-
gażowaniu kierownika WTZ Krajenka Beaty Muchy, pra-
cowników WTZ Krajenka i wolontariuszy z krajeńskiego 
gimnazjum Olimpiadę przeprowadzono niezwykle sprawnie. Osoby niepełnosprawne, imponujące umiejętnościami, 
ogromną ambicją, zaangażowaniem i poszanowaniem zasad fair play rywalizowały zarówno w konkurencjach indy-

widualnych, jak i drużynowych. Rozegrano m.in. konkurencję prze-
ciągania liny, zawody w rzutach ringo, rzutach lotek do tarczy, kon-
kurs rzutów piłki do kosza, wyścig rowerowy na czas. Ścigano się 
na trasie toru przeszkód, rozegrano zawody w tenisie stołowych, 
mecze w piłkarzyki stołowe oraz profesjonalne mecze piłkarskie, 
które przeprowadzono na Orliku.  
Wszystkim niepełnosprawnym sportowcom kibicowało wielu gości, 
m.in.: burmistrz Stefan Kitela, wicestarosta złotowski Tomasz Fi-
dler, przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk, rad-
ny Adam Klaryński, dyrektor wydziału promocji Starostwa Powiato-
wego w Złotowie Przemysław Maliszewski, komendant komisariatu 
policji w Krajence Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski, dyrektor Krajeń-
skiego Ośrodka Kultury w Krajence Karol Adler, kierownik Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence Krzysztof Pa-
jąk, dyrektor krajeńskiego gimnazjum Andrzej Pietrzak, przedstawi-
ciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także rodziny  

i rzesze przyjaciół uczestników sportowego święta. 
Po zakończeniu sportowych emocji nagrodzono wszystkich 
sportowców pucharami, dyplomami i nagrodami. A jeśli 
Olimpiada, to zawody musiały wyłonić zwycięzców. W kla-
syfikacji drużynowej zwyciężyła ekipa WTZ Jastrowie i to 
właśnie do nich trafiło główne trofeum: Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Krajenka, dystansując kolejne ekipy: II 
miejsce - WTZ Krajenka, III miejsce - WTZ Okonek, IV 
miejsce - WTZ Gębice, V miejsce - WTZ Złotów, VI miej-
sce - WTZ Lipka.  
W konkurencjach indywidualnych zwyciężyli: przejazd ro-
werem - Sylwester Drabek (WTZ Lipka); rzut lotkami do 
tarczy – Janusz Zabiegło (w tej konkurencji całe podium 
zajęli uczestnicy WTZ Krajenka, a medale zdobyli także 
Józef Woźniak i Tomasz Białkowski); rzut do kosza – To-
masz Białkowski (WTZ Krajenka); tor przeszkód – Daniel 
Guzewicz (WTZ Jastrowie); rzut ringiem na pal – Józef 
Woźniak (WTZ Krajenka). 
Sportowe wydarzenie uświetnił także zespół taneczny „Oleńki”, który zachwycił swoim kunsztem artystycznym 
wszystkich uczestników i kibiców Olimpiady. Po zakończeniu III Olimpiady Sportowej Osób Niepełnosprawnych or-
ganizatorzy i uczestnicy zapewnili, że od następnego dnia będą przygotowywać się do kolejnej edycji niezwykłej im-
prezy.              (red.) 

Uczestnicy III Olimpiady 

Piłkarze WTZ Krajenka w akcji 

Ambicji i zaangażowania nie brakowało nikomu 

 


