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Życzenia Bożonarodzeniowe  
dla Mieszkańców  

Gminy i Miasta Krajenka 
 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Krajence 

Piotr Jończyk 

Burmistrz 
Gminy i Miasta Krajenka 

Stefan Kitela 

Z okazji nadchodzących  
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,  

w imieniu własnym, a także radnych  
Rady Miejskiej oraz wszystkich  

pracowników Urzędu Gminy i Miasta  
życzymy mieszkańcom gminy i miasta  

radosnych świąt, obfitości Łask Bożych 
i wzniosłych przeżyć.  

Niech Wasze domy wypełnią się szczęściem,  
rodzinnym ciepłem i spełnią się Wasze  

najskrytsze marzenia.  
Życzymy, by Nowy Rok przyniósł Wam  

nadzieję, przyjaźń i miłość oraz wszelkiej  
pomyślności każdego dnia.  

 
Wesołych Świąt !!! 
Do Siego Roku!!! 
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Święta, święta….  
…nie ma chyba nikogo, kto nie myślałby o nadchodzącym, magicz-
nym czasie. Każdy z nas czeka na Boże Narodzenie i Nowy Rok. 
To czas nie tylko wigilijnego wieczoru, świątecznego stołu, choinki, 
podarunków, ale czas wyciszenia, refleksji w niecodziennej, ciepłej 
atmosferze. Składamy wtedy sobie wzajemnie życzenia wszystkie-
go, co najlepsze. To także czas podsumowań. Także każdy z nas 
zastanawia się zapewne, co nam przyniesie Nowy Rok? Jaki bę-
dzie?  
Tak też jest w przypadku lokalnego samorządu. Co za nami, to wie-
my i o tym, co nam się udało zrobić w minionym roku w gminie  
i mieście, jakie są nasze wspólne dokonania, znajdą Państwo na 
łamach naszego Biuletynu. Warto więc powiedzieć, jakie wyzwania 
są przed nami? Co chcemy zrobić dla wspólnego dobra w ciągu najbliższych dwunastu miesię-
cy? 
W 2013 roku, jeśli nasze projekty budżetowe zostaną zaakceptowane przez Radę Miejską,  za-
mierzamy przeznaczyć niemal 8 mln 700 tys. zł (w tej kwocie mieści się także ponad 6-milionowa 
inwestycja na budowę kanalizacji w gminie) na wykonanie niemal 40 inwestycji, dużych zadań, 
jak i tych małych, zarówno w mieście, jak i w gminie. Oczywiście będziemy kontynuować najwięk-
szą inwestycję w historii, o której wspomniałem, czyli budowę sieci kanalizacyjnej (szczególnie w 
Skórce), która zakończy się definitywnie w nadchodzącym roku. Dokończymy także budowę sieci 
wodociągowej w Krajence, na ulicach 30-go Stycznia i Szkolnej, a także zamierzamy wybudować 
sieć wodociągową w Śmiardowie Kraj. i w Wąsoszkach. Planujemy też dofinansowywanie budo-
wy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie i budowy przyłączy energetycznych do przydo-
mowych pompowni. 
Nie zabraknie inwestycji drogowych. W przyszłym roku powinna ruszyć przebudowa długo ocze-
kiwanej drogi powiatowej z Paruszki do Podróżnej. Pierwszy etap obejmuje drogę w Podróżnej. 
Planujemy przebudowę ulicy Cierpienie w Krajence oraz wybudowanie nowych chodników w 
gminie.  
Czeka nas także remont biblioteki w Krajence, a także kontynuacja remontu Krajeńskiego Ośrod-
ka Kultury, z wykonaniem nowej elewacji oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zago-
spodarować chcemy także plac im. Jana Pawła II, z ustawieniem tam odpowiedniego obelisku. 
Są też dobre wieści dla strażaków, gdyż chcemy wybudować nową remizę OSP w Podróżnej 
oraz zakupić i zamontować nową bramę garażową w remizie OSP Augustowo. Mieszkańcy Skór-
ki mogą odczekiwać nowego oświetlenia, ale w budżecie zaplanowaliśmy także pieniądze na mo-
dernizację oświetlenia na terenie całej gminy.  
W przyszłorocznych planach nie zabrakło zadań sportowo-integracyjnych i tak zamierzamy zago-
spodarować tereny rekreacyjne w Skórce, miejsca integracyjne w Czajcze-Leśniku i w Maryńcu, 
tereny sportowe w Pogórzu i w Dolniku. Na swoje place zabaw oczekują też dzieci i sądzę, że 
ucieszą się najmłodsi mieszkańcy Pogórza, Czajcze-Leśnik, Żeleźnicy i Paruszki, gdzie chcemy 
zamontować urządzenia zabawowe. Natomiast z innych kwestii, w nadchodzącym roku w gminie 
powstanie “Szlak Księżnej Anny”, czyli turystyczny szlak. 
Oczywiście wszystkie inicjatywy, o których wspomniałem, nie wyczerpują wszystkich zadań, jakie 
czekają samorząd lokalny w nadchodzącym roku. Zasygnalizowałem jedynie te, które w mojej 
ocenie są najistotniejsze dla mieszkańców gminy. 
Myślę, że nasze plany są ambitne i dostosowane do naszych możliwości finansowych. Osobiście 
bardzo chciałbym, aby ten Nowy Rok był nie tylko szczęśliwy i udany, ale przede wszystkim, aby 
nie był gorszy od minionego. Czego wszystkim mieszkańcom gminy i miasta szczerze życzę. 

    
 Stefan Kitela 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 
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Realizacja programu PEAD  
przez gminę Krajenka w 2012 r. 

 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence w ramach realizacji Programu PEAD „ Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania”, w okresie od stycznia 2012 r. do 17 grudnia 2012 r. przekazał z Pilskiego Banku Żywności w 
Pile do organizacji pozarządowych Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence oraz Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Koła 
Środowiskowego w Krajence ogółem 57.540,62 kg żywności o wartości 205.221,02 zł.  
Głównym celem Programu PEAD jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebują-
cych, będącej w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.  Należy w tym miejscy wskazać, że w gminie Krajenka pro-
gramem objętych jest 1892 osób. Do potrzebujących trafiło wiele rodzajów produktów m. in.: mleko, groszek z mar-
chewką, kasza gryczana, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie pomidorowym, płatki kukurydziane, ryż, wafle, herba-
ta, chleb ciemny, danie gotowe krupnik, makaron, makaron z gulaszem, kasza jęczmienna z warzywami, masło 
extra, masło roślinne, olej, ser topiony, ser żółty, galanteria cukiernicza. 
Pomoc dociera przede wszystkim do osób bezrobotnych, rodzin ubogich, wielodzietnych, także do rodzin o niskich 
dochodach, w których znajdują się osoby chore i niepełnosprawne.  

Na pdst. M-GOPS 

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 

Gmina dba o zabytki  

O statnio, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  
w Krajence samorząd udzielił dotacji na prace 
konserwatorskie w kościele, w Głubczynie.  
W kosztach renowacji ołtarza „Zwiastowanie 

Najświętszej Maryi Panny”  i dwóch obrazów przy ołta-
rzu bocznym „Świętego Franciszka” (około 61,5 tys. zł)  
partycypowali również Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków i parafianie.     (red.) 

Obrazy: NMP Niepokalanie Poczętej i św. Walentego 

Świąteczny wernisaż 

T radycją Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajen-
ce jest organizacja świątecznego wernisażu.  
W tym roku, 10 grudnia po raz czwarty uczestni-
cy WTZ zaprezentowali swoje rękodzieła wielu 

gościom. Na wernisaż przybyli m.in. rodzice i rodziny 
uczestników WTZ, radni Rady Miejskiej w Krajence, wła-
dze samorządowe gminy i miasta oraz mieszkańcy.  
Arcydzieła cieszyły się nie tylko ogromnym zaintereso-
waniem, ale również dużym popytem. Na wernisażu 
można bowiem było zrobić przedświąteczne zakupy i nie 
ulega wątpliwości, że udały się znakomicie, a ceny były 
niezwykle przystępne i na każdą kieszeń. Wystawa 
trwała do 17 grudnia.      (red.)  
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Podatkowa sesja 

S pośród dziewięciu uchwał, które radni 
Rady Miejskiej w Krajence uchwalili w 
czasie XXV sesji należy zaliczyć 
uchwały podatkowe. Jak zwykle  

w takich przypadkach dyskutowano przede 
wszystkim o wysokościach średniej ceny sku-
pu żyta przyjmowanej jako podstawa do obli-
czania podatku rolnego. Ostatecznie, po kon-
sultacjach (w czasie dodatkowej przerwy  
w obradach) Rada Miejska przyjęła cenę sku-
pu 65 zł za kwintal. Ponadto przyjęto uchwały  
w sprawach: określenia wysokości stawek  
w podatku od nieruchomości; zwolnień w po-
datku od nieruchomości; określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych; 
zasad przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym za-
sobnemu gminy Krajenka w latach 2013-2017. Uchwalono także roczny program współpracy gminy i miasta Krajen-
ka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 
Wprowadzono także zmiany budżetu gminy i miasta na 2012 rok. Radni uznali również za nieuzasadnioną skargę na 
działanie dyrektora Publicznego Przedszkola w Krajence. Przyjęli także informację w kwestii analizy oświadczeń ma-
jątkowych. Październikową sesję Rady Miejskiej zakończyły zapytania, wnioski i wolne głosy. 

(red.) 

Radni znaleźli kompromis w czasie podatkowej debaty 

Wysokość uchwalonych stawek w podatku od nieruchomości na 2013 rok 

Podatek od nieruchomości Stawka w 2013 roku 

 1.  Grunty związane z działalności gospodarczą  0,81 zł/m2 

 2.  Grunty pod jeziorami  4,51 zł/m2 

 3.   Grunty letniskowe  0,45 zł/m2 

 4.  Grunty pozostałe  0,32 zł/m2 

 5.  Budynki mieszkalne  0,72 zł/m2 

 6. Budynki związane z działalnością gospodarczą  19,66zł/m2 

 7.  Budynki związane z materiałem siewnym  10,65 zł/m2 

 8.   Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  4,63 zł/m2 

 9. Budynki letniskowe  7,66 zł/m2 

 10.  Budynki pozostałe  4,41 zł/m2 

 11.  Budynki pozostałe rolników, w których zaprzestano działalności rolniczej  1,05 zł/m2 

 12.   Budowle  2 % 

Podatek rolny Stawka w 2013 ro-
ku 

1. Cena 1 q żyta 65,00 zł 

2. Stawka z 1 ha przeliczeniowego – 2,5 q 162,50 zł 

3. Stawka z 1 ha fiz. – grunty sklasyfikowane 5 q 325,00 zł 
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Święto Niepodległości  
w Krajence 

U roczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary 
wojen i prześladowań rozpoczęły obchody Święta 
Niepodległości w Krajence, które odbywały się  
11 listopada 2012 r. Warto przypomnieć, że  

w ubiegłym roku, przez kilka miesięcy Towarzystwo Miłośni-
ków Krajenki podejmowało różnego rodzaju działania zmie-
rzające do zmiany tablicy na obelisku przed Krajeńskim 
Ośrodkiem Kultury. Uznano wówczas, że potrzebne będą 
konsultacje społeczne. Towarzystwo wspólnie 
z nauczycielami i młodzieżą Gimnazjum im. dr. Wł. Brzeziń-
skiego w Krajence w ramach projektu edukacyjnego  
przygotowało wówczas dla mieszkańców miasta i gminy ankietę, chcąc aby napis na pamiątkowej tablicy spełniał 

oczekiwania mieszkańców. Ostatecznie spośród wielu no-
wych propozycji wybrano tablicę z treścią: „Poległym za 
wolność, pamięci ofiarom wojen i prześladowań”. I taką 
uroczyście odsłonili burmistrz Stefan Kitela i prezes Towa-
rzystwa Miłośników Krajenki Elżbieta Żujew, a poświęcił ją 
proboszcz krajeńskiej parafii ks. Grzegorz Fabiszak. Chwi-
lę potem, pod obeliskiem złożono kwiaty. Na placu przed 
Krajeńskim Ośrodkiem Kultury zgromadzili się mieszkańcy 
gminy i miasta, radni i władze samorządowe, a w czasie 
uroczystego apelu o historii Polski mówili Tomasz Rycz-
kowski i Cyryla Majda z krajeńskiego gimnazjum. Uroczy-
stość uświetniła także orkiestra dęta OSP Krajenka oraz 
poczty sztandarowe krajeńskich szkół. 
Uroczystości przed KOK-iem nie były jedynymi elementami 
obchodów Święta Niepodległości. W kościele pw. św. Jó-

zefa odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, a po południu, w kościele pw. św. Anny  odbył się koncert 
chóru „Canto” pod batutą Mariana Szczepańskiego.                (red.) 

Odsłonięcie tablicy dokonali burmistrz  
Stefan Kitela i Elżbieta Żujew 

Koncert chóru „Canto” w kościele pw. św. Anny 

Marszałek na święcie 

9  listopada 2012 roku w PSP im. Marii Konopnic-
kiej w Krajence odbył się uroczysty apel z okazji 
94. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ucznio-
wie klas VI a, VI b, III a i II c przygotowali pro-

gram słowno–muzycznym, ze scenariuszem Renaty Lo-
rek. Artyści i chórzyści przypomnieli historię długoletniej 
walki narodu polskiego o odzyskanie wolności i tożsa-
mości narodowej. Gościem specjalnym uroczystości był 
marszałek Józef Piłsudski, w którego rolę wcielił się rad-
ny Karol Makarewicz. Oprawę artystyczną przygotowały: 
Renata Lorek, Karolina Niedźwiecka i Aleksandra No-
wak, a dekoracje wykonali: Izabela Załęska, Małgorzata 
Waberska i Jan Widawski.          Na pdst. PSP Krajenka  

Świąteczna akademia  
w Skórce 

Z  okazji 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę uczniowie klasy VI Szkoły Podsta-
wowej w Skórce wraz z wychowawczynią Stani-
sławą Machnowską przedstawili kolegom mon-

taż słowno – muzyczny. Jednym z elementów wystąpie-
nia była prezentacja pieśni żołnierskich z początku ubie-
głego wieku. Uczniowie zaśpiewali m.in. utwory „O mój 
rozmarynie”, „Wojenko, wojenko” i „Pierwsza brygada”. 
Apel był także interesującą lekcją historii i patriotyzmu. 
Na pdst. SP w Skórce  
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Bezrobotni, ale aktywni  
z Krajenki 

B ezrobocie coraz częściej dotyka osób młodych 
nie posiadających doświadczenia zawodowego. 
Absolwenci szkół zawodowych i średnich nie 
mają dużych szans na zatrudnienie, a tym sa-

mym zdobycia środków finansowych niezbędnych do eg-
zystencji. W większości przypadków pozostają na utrzy-
maniu rodziców. Sytuacja ta wpływa negatywnie na funk-
cjonowanie rodzin i prowadzi do wykluczenia społeczne-
go osób młodych.   
W dniu 20 września 2012 r. burmistrz gminy i miasta Kra-
jenka Stefan Kitela podpisał umowę partnerską z Wyższą 
Szkołą Biznesu w Pile na rzecz realizacji projektu „Młodzi 
- aktywni na rynku pracy i w społeczeństwie! Wsparcie 
integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem w województwie wielkopolskim”. Projekt współfi-
nansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII - Promocja inte-
gracji społecznej. 
Dotychczas odbyło się dwa spotkania. Ostatnio, 16 listopada 2012 roku, spotkanie na sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy i Miasta cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięły w nim udział osoby bezrobotne w wieku 18-25 lat, za-
mieszkałe na terenie miasta i gminy Krajenka (około 25 osób). 
Uczestnicy w ramach projektu korzystają m.in. z poradnictwa psychologicznego i zawodowego, szkoleń ECDL Core, 
wzmocnienie kompetencji  informatycznych; „Asertywność i skuteczna komunikacja w pracy i w poszukiwaniu zatrud-
nienia”; „Równi w pracy” prawa i obowiązki pracowników; „Własna firma – pierwsze kroki w biznesie”; kursów: 
(„Pracownik ochrony fizycznej I stopnia”; „Grafik komputerowy z tworzeniem stron www i elementami pracy admini-
stracyjno-biurowej”; „Opiekun osoby starszej z prawem jazdy kat. B”; „Doradca klienta na rynku nieruchomości z pra-
wem jazdy kat. B”; „Monter instalacji teletechnicznych z prawem jazdy kat. B” oraz 3-miesięcznych płatnych staży 
zawodowych. 
- Wybranie takich, a nie innych szkoleń i kursów ma ogromne znaczenie i nabyte umiejętności przydadzą młodym, 
bezrobotnym osobom w znalezieniu pracy – powiedział m.in. burmistrz Stefan Kitela. – By nie być gołosłownym, war-
to zauważyć, że obecnie na terenie Krajenki prowadzone są inwestycje teletechniczne przez pilską Astę-Net, a więc 
szkolenia dla przyszłych specjalistów-monterów mają kapitalne znaczenie. Podobnie jest w kwestii kursów dla opie-
kunów osób starszych, których coraz bardziej przybywa i te osoby oczekują na pomoc w kwestii opieki. Bezrobotni 
mogą nauczyć się grafiki komputerowej i tworzeniu stron internetowych, a wiadomo, że dziś jest to dziedzina wciąż 
się rozwijająca. To kilka przykładów, ale w każdym niemal przypadku oprócz umiejętności specjalistycznych bezro-
botni mogą zdobyć prawo jazdy, co na dzisiejszym rynku pracy jest elementem niezbędnym. Dlatego tez uważam, że 
te szkolenia i kursy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i wymogów obecnego rynku pracy. 
W trakcie realizacji projektu beneficjenci otrzymają  stypendium stażowe przyznane za uczestnictwo w stażu, stypen-
dium za uczestnictwo w kursie oraz palmtop z dostępem do internetu i zwrot kosztów przejazdu. Burmistrz Stefan 
Kitela  poczynił starania, aby większość zajęć  realizowana była na terenie  Krajenki, co spowodowało zmniejszenie  
kosztów, jakie musiałby ponieść uczestnik projektu. 
Istotne jest także to, że działania podjęte przez burmistrza Krajenki złagodzą trudną sytuacją  bezrobotnych powodu-
jąc jednocześnie podwyższenie poziomu życia mieszkańców gminy Krajenka. 
Informacji o projekcie udziela MGOPS w Krajence, tel. 67 263 90 86 w 28.     (red.) 

Szkolenie bezrobotnych z udziałem m.in.  
burmistrza Krajenki 

Modlitwa żołnierza 

O dzyskania Niepodległości przez Polskę to 
ważne patriotyczne święto. Z okazji jej 94. 
rocznicy w szkole podstawowej w Głubczy-
nie odbyła się uroczysta akademia przygo-

towana przez nauczycielkę Krystynę Zygan z szósto-
klasistami. W ciekawej, nastrojowej scenerii, w świe-
tle biało-czerwonych świec, z podkładem muzyki żoł-
nierskiej uczniowie przedstawili historię tamtych lat, 
przeplataną patriotyczną poezją. Nastrój wywołany 
przez występujących najlepiej oddała widownia, która 
w wielkim skupieniu wsłuchiwała się  
w „modlitwę polskiego żołnierza”. 

Na pdst. PSP w Głubczynie  
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Chwalili Pana w piosence 

J ubileuszowy XX Festiwal Piosenki Religijnej 
„Chwalmy Pana”, który odbył się w niedzielę, 25 
listopada 2012 r. w Krajeńskim Ośrodku Kultury 
miał wyjątkową oprawę. Zanim wokaliści i zespoły 

prezentowali swoje artystyczne umiejętności, burmistrz 
Krajenki Stefan Kitela otworzył uroczyście artystyczne 
przedsięwzięcie. Równocześnie zauważył, że festiwal 
jest inauguracją odremontowanej sali widowiskowej KOK-
u. Piękna, wyglądająca jak nowa sala mogła zostać zmo-
dernizowana dzięki m.in. dofinasowaniu z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chwilę potem, salę 
poświęcił proboszcz krajeńskiej parafii ks. Grzegorz Fabi-
szak.  
Organizatorami festiwalu byli: parafia p.w. św. Anny, Kra-
jeński Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy i Miasta Kra-
jenka. Jury w składzie Aleksandra Nowak, Dariusz Płon-
ka i ks. Piotr Kazus oceniało 32 piosenki. W festiwalu 
udział wzięło w sumie około 80 artystów, a to za sprawą 
udziału w imprezie kilku zespołów. Piosenkarskie zmaga-
nia oceniano w pięciu kategoriach.  

Ostatecznie, po niemal czterogodzinnej rywalizacji, jury 
przyznało najwyższe laury: 
Kategoria klas I-III 
1. Karolina Fifielska 
2. Anastazja Klimek 
3. Emilia Usyk 
Kategoria klas IV - VI 
1. Zuzanna Gruba 
2.Weronika Kelich 
3. Julia Fifielska 
Kategoria młodzież gimnazjalna 
1. Sonia Madej 
2. Weronika Andrzejewska 
3. Aleksandra Kelich 
Kategoria młodzież ponadgimnazjalna 
1. Marta Kosmowska 
2. Julia Woźnica 
3. Małgorzata Duda 
Kategoria zespoły 
1. Zespół Bezole 
2. Zespół Ze Szkoły Podstawowej w Kleszczynie 
3. Zespół z Zespołu Szkół Spożywczych W Krajence 
Wyróżnienie specjalne – Szymon Stefaniak 

Poświęcenie odremontowanej sali widowiskowej 

Laureaci festiwalu z organizatorami imprezy 

Mikołaj się spieszył… 

M ikołaj nie zapomniał o dzieciach z przedszko-
la w Głubczynie. Niestety chyba bardzo się 
spieszył do innego przedszkola, bo prezenty 
tylko podrzucił i nie spotkał się z maluszka-

mi. Mikołaj podarował przedszkolakom zabawki do 
wspólnej zabawy: samochody i klocki lego. Ponieważ 
wszystkie dzieci były grzeczne to, każdy dostał również 
paczuszkę pełną słodyczy. Dzieci były zaskoczone, ale  
i zadowolone.           Na pdst. Przedszkole w Głubczynie  

Medal Magdaleny Stanek 

Ś 
roda, 28 listopada 2012 r. był szczególnym 
dniem dla Magdalena Stanek, podinspektor ds. 
obronnych w Urzędzie Gminy i Miasta. Nasza 
koleżanka, z inicjatywy Ministra Obrony Narodo-

wej odebrała wtedy brązowy „Medal za Zasługi dla 
Obronności Kraju”. Medal wręczał wojewoda wielkopol-
ski Piotr Florek, w obecności szefa Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk. dr. Zdzisława Mał-
kowskiego. Gratulujemy Madziu!      (red.) 
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Hip-hop w KOK-u 

O d początku grudnia w KOK, w środy i czwartki odbywają się dziecięce zajęcia taneczne. Natomiast w 
czwartki - zajęcia tańca dla dzieci przedszkolnych. To kontynuacja poszerzania oferty KOK skierowanej do 
dzieci i młodzieży (obok zajęć tańca towarzyskiego dla dorosłych, zespołu MIX DANCE i "Oleniek)". 
Wszystkie zajęcia taneczne prowadzą instruktorzy legitymujący się wieloletnim doświadczeniem i osią-

gnięciami w swojej dziedzinie tańca o zasięgu ogólnopolskim i europejskim.         Na pdst. KOK 

Zajęcia hip-hopu, z instruktorem Sławomirem Wegnerem  Zajęcia przedszkolaków z instruktorką Aleksandrą Nowak 

Andrzejki w Podróżnej 

D nia 30.11.2012r. w Publicznym Przedszkolu  
i Filialnej Szkole Podstawowej w Podróżnej od-
były się Andrzejki. Dzieci świetnie się bawiły w 
rytmach swojej ulubionej muzyki. Hasłem prze-

wodnim szkolnej zabawy było: "Nie czekajmy na oklaski, 
dziś królują kropki, paski". Wychowawczynie - Agnieszka 
Warzewska, Justyna Nylec - Żur i Dorota Król  przygoto-
wały wiele atrakcyjnych wróżb. Jakże mogłyby się odbyć 
Andrzejki bez lania wosku! Było losowanie imienia przy-
szłej żony czy męża. Nie zabrakło oczywiście słodkiego 
poczęstunku, serwowanego przez mamy przedszkolaków 
i uczniów. Zabawa była udana, a wszyscy rozeszli się do 
domów zadowoleni i pełni wrażeń. 
           Na pdst. E. Łosoś 

Andrzejkowe wróżby 

W  wigilię imienin Andrzeja w szkole w Skórce 
odbyła się zabawa. Podczas jej trwania 
przeplatały się ze sobą tańce i wróżby. Sa-
lon wróżb tradycyjnie przygotowały i prowa-

dziły przedstawicielki Rady Rodziców - Joanna Przanow-
ska i Grażyna Szczepaniak. Impreza udała się znakomi-
cie. Czas spędzony na zabawie okazał się świetną od-
skocznią od szkolnej codzienności.  Na pdst. SP Skórka 

Odwiedziny Mikołaja 

6  grudnia, po śniadaniu dzieci z krajeńskiego 
Przedszkola zostały mile zaskoczone odwiedzi-
nami niecodziennego gościa. Wiele z nich po raz 
pierwszy w życiu zobaczyły „prawdziwego” Miko-

łaja. Potem,  wychodząc na spacer, przedszkolaki znala-
zły słodkie niespodzianki - prezenty w swoich bucikach.      
            Na pdst. Przedszkole w Krajence 



 

 

10                   W Y D A R Z E N I A                   BIULETYN KRAJEŃSKI  

Książkowy program 

K rajeński Ośrodek Kultury przystąpił 
do Programu Dotacyjnego Instytutu 
Książki realizowanego w ramach 
Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 

w roku 2012 p.n.: „Kraszewski. Komputery 
dla bibliotek”, którego celem jest podniesie-
nie standardu bibliotek publicznych poprzez 
wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt kom-
puterowy umożliwiający użytkownikom biblio-
teki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom 
katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich 
online. Program dofinansowano ze środków 
Instytutu Książki.           Na pdst. KOK 
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TO ZROBILIŚMY W TYM ROKU... 

Nowy parking w Krajence 

P o dwóch miesiącach prac budowlanych, w Krajence powstał plac parkingowy wraz z ciągami pieszo-
jezdnymi, przy ul. Bydgoskiej. Wykonawcą robót była firma Team-Bud Wojciech Maciaszczyk z Piły. W ra-
mach projektu wykonano m.in.: parking i chodnik z kostki betonowej, drogi dojazdowe, oświetlenie i odwod-
nienie terenu z budową kanalizacji deszczowej. Koszt zadania wyniósł ok. 480 tys. zł, z czego 75 proc. po-

chodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.          (red.) 

Parking w kwietniu …... … i w listopadzie 2012 roku. 

Ulica Słowackiego  

Z a kwotę brutto 399 835,18 zł firma P.U.H. 
„Redon” Andrzej Trudziński z Nakła n.Notecią 
przebudowała ulicę Słowackiego. Zadanie obej-
mowało m.in.: nowe chodniki, zjazdy, ścieki  

i pobocza utwardzane z betonowej kostki brukowej, as-
faltową nawierzchnię jezdni, a także regulację istnieją-
cych wpustów kanalizacji deszczowej. Inwestycję odda-
no mieszkańcom do użytku 27 lipca br.   (red.) 

Ulica Słowackiego przed remontem. 

Ulica Słowackiego w lipcu 2012 roku. 

Ulica Łódzka  

P odczas wakacji, w Krajence przebudowano 
ulicę Łódzką. Firma REDOM Banach i Suchy 
s.j. z Zakrzewa wykonał m.in.: ciąg pieszo-
jezdny, zjazdy do posesji oraz plac postojowo-

manewrowy. Nowa ulica, o powierzchni około 330 m2 
została wykonana z kostki betonowej, zastępując do-
tychczasową nawierzchnię żużlową. Wartość inwestycji 
wyniosła około 120 tys. zł.     (red.) 

Ulica Łódzka po remoncie—lipiec 2012r. 

Ulica Łódzka w sierpniu 2011 roku. 
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TO ZROBILIŚMY W TYM ROKU... 

Piękniejsza i przyjazna Głomia 

W  ubiegłym roku Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział Rejonowy  
w Pile oczyścił i odmulił rzekę Głomia, na odcinku przepływającą przez miasto. Melioranci zlikwidowali 
także tzw. wyspę, przy młynie. W marcu, tego roku do Krajenki przejechali ponownie specjaliści  
z WZMiUW z dyrektorem Adamem Rogoziec-

kim na czele. Wizja lokalna była efektem lutowej uchwały 
Rady Miejskiej w Krajence, dotyczącej pomocy finansowej 
samorządowi województwa wielkopolskiego, z przeznacze-
niem dla WZMiUW na konserwację cieków na terenie gminy 
Krajenka. 
W październiku melioranci m.in. wyrównali brzegi odcinka 
rzeki od mostu do młyna, umocnili je z kiszek faszynowych, 
wykosili i wygrabili porosty na skarpach, rozplantowali przy-
rzeczny teren i obsiali teren trawą. Cała inwestycja koszto-
wała ponad 17 tys. zł. Tym samym kolejny odcinek Głomi 
stał się przyjaznym dla turystów, w szczególności kajakarzy, 
uczestniczących w coraz bardziej popularnych spływach 
kajakowych.               (red.) 

Nowy chodnik na ul. 30-go Stycznia 

P o przerwie, spowodowanej budową wodociągu, na uli-
cy 30-go Stycznia w Krajence zakończyła się powiato-
wa inwestycja, którą wspierała także gmina i miasta 
Krajenka. Mieszkańcy zyskali nowy chodnik. Warto 

przypomnieć, że I etap tego zadania był zrealizowany w ubie-
głym roku.  
W czwartek, 15 listopada 2012 roku, odbyła się w Krajence wi-
zyta inwestora - Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie i jego dy-
rektora Mirosława Jaskólskiego, z udziałem burmistrza gminy i 
miasta Krajenka Stefana Kiteli.  
- Wspólne działania z powiatem pokazują, że można zrobić wie-
le dobrego, a Krajenka zmienia swoje oblicze – powiedział m.in. 
burmistrz Krajenki.  
Dobra współpraca gminy z powiatem zaowocowało kolejną dro-
gową inwestycją.      
       (red.) 

Burmistrz Krajenki Stefan Kitela  
z dyrektorem PZD Mirosławem Jaskólskim 

Nowa droga w Paruszce 

W  październiku 2012 roku mieszkańcy Paruszki 
zyskali nową inwestycję drogową. Przebudo-
wano bowiem drogę, biegnącą przez wieś, od 
leśniczówki do wyjazdu w kierunku do Sokol-

nej. Inwestycję zrealizowano w dwóch etapach. Drugi etap 
dotyczył odcinka od zjazdu do drogi powiatowej w kierunku 
do Sokolnej. Wartość zadania wyniosła ok. 125 tys. zł (w tej 
kwestii samorząd lokalny otrzymał z Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu dofinasowanie w kwocie 100 tys. zł). 
Inaczej wygląda sprawa w przypadku pierwszego etapu 
zadania. 12 czerwca br., zostało zawarte porozumienie po-
między Nadleśnictwem Złotów a Gminą i Miastem Krajenka, 
dotyczące dofinasowania zadania przez Nadleśnictwo Złotów. Etap obejmował odcinek drogi od skrzyżowania z dro-
gą powiatową do leśniczówki, w kierunku do Plecemina. Zgodnie z porozumieniem współinwestor przekaże gminie 
kwotę ponad 80 tys. zł. Dzięki temu w Paruszce powstała nowa, asfaltowa droga. Jak widać dobra współpraca gminy 
z inwestorami z zewnątrz przynoszą efekty. Nowa droga kosztowała w sumie około 250 tys. zł, a dofinansowanie  
z zewnątrz wniosło 180 tys. zł.            (red) 
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Planowana realizacja inwestycji kanalizacyjnej w gminie  

Pozostanie tylko Skórka 

P rojekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – 
aglomeracja Krajenka”, realizowany przez 
Gminę i Miasto Krajenka, ma na celu wybu-
dowanie sieci kanalizacji sanitarnej w 10 jed-

nostkach osadniczych na terenie gminy Krajenka, 
oraz uzyskanie efektu ekologicznego w postaci przyłą-
czenia gospodarstw do nowo wybudowanej sieci. Pro-
jekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III 
„Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.4 „Gospodarka 
wodno - ściekowa” Schematu 1 „Budowa systemów 
kanalizacji zbiorczej” Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (WRPO). 
Wysokość dofinansowania wynosi ponad 11 mln zł,  
a umowa w tym zakresie została podpisana w grudniu 
2010 roku. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Wimar Sp. z o.o.  z Koronowa - lider i Wielobranżowe Przedsię-
biorstwo Produkcyjno – Usługowe Alfa Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót wynosi 13 488 657,15 zł. Nadzór in-
westorski nad zadaniem pełni firma Optimum A. Trzoska, M. Trzoska s.c. z Bydgoszczy. Cały projekt podzielony jest 
na dziesięć zadań, które obejmują budowę kanalizacji w miejscowościach Krajenka, Augustowo, Głubczyn Wieś, 
Głubczyn Letnisko, Głubczyn Rogownica, Skórka, Żeleźnica, Paruszka-Dolnik, Śmiardowo Krajeńskie i Podróżna.  
Jako pierwszą, w maju 2012 r. oddano sieć w Krajence. Następnie zakończono prace w Augustowie, Żeleźnicy i Pa-
ruszce – Dolniku. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie prac w Głubczynie Wsi, Głubczynie Letnisku, 
Rogownicy, Śmiardowie Krajeńskim i Podróżnej. Zgodnie z harmonogramem, w roku 2013 zostanie wybudowana 
sieć w Skórce (obecnie trwają tam prace budowlane). Cała inwestycja ma być zakończona do 30 maja 2013 r.  (red.) 

TO ZROBILIŚMY W TYM ROKU... 

Prace kanalizacyjne w Skórce 

 

Przebudowa ulicy Domańskiego 

T akiej dużej inwestycji w Krajence nie pamiętają najstarsi mieszkańcy. Dokładnie 26 września 2012 roku roz-
poczęła się długo oczekiwana przebudowa ulicy Domańskiego (droga wojewódzka nr 188). Na początku 
października wycięto zbędne drzewa, a już kilka dni później do pracy przystąpili drogowcy. W Krajence zor-
ganizowano objazd (ulicami: Bydgoska, Dworcowa i ks. Grochowskiego), szczególnie dla kierowców jadą-

cych od strony Piły. Wielomilionowa inwestycja, o którą zabiegał m.in. burmistrz Krajenki Stefan Kitela jest realizowa-
na w szybkim tempie, a zdaniem wykonawcy cała przebudowa zakończy się w tym roku.  
Bez względu na wszystko dawna, brukowa ulica Domańskiego przeszła już do historii. Zmieniła się w asfaltową arte-
rię, z nowymi chodnikami i zatoczkami autobusowymi i sygnalizacją świetlną, poprawiając znacznie bezpieczeństwo 
użytkowników drogi i przechodniów. Poprawi się również znacząco komfort jazdy kierowców.          (red.) 

Brukowa ul. Domańskiego przeszła już do historii…. Burmistrz Krajenki „pilnuje” wojewódzkiej inwestycji 
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Sala widowiskowa  
jak nowa 

K rajeński Ośrodek Kultury zmienia swoje obli-
cze. W pierwszej dekadzie listopada zakończy-
ły się prace remontowe sali widowiskowej i ho-
lu na piętrze. Wymieniono stolarkę okienną  

i drzwio-
wą w ca-
łym bu-
dynku 
oraz poło-
żono no-
we pokry-
cie dachu. 
Na sali 
wykonano 
m.in. no-

wą instalację nagłośnieniową, wyszpachlowano ściany, 
zdemontowano stary sufit i wykonano sufit podwieszany. 
Remont Krajeńskiego Ośrodka Kultury dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Nowa, piękna i funkcjonalna sala widowiskowa została 
poświęcona przed rozpoczęciem Festiwalu Piosenki 
Religijnej, 25 listopada.  W KOK-u przeprowadzono tak-
że remont zaplecza.    (red.) 
Na zdjęciach: sala przed i po remoncie 

TO ZROBILIŚMY W TYM ROKU... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Scena w sali widowiskowej 

Sala widziana od strony sceny 

Hol na piętrze KOK-u 
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Modernizacja przepompowni 

W  związku z budową nowej sieci kanalizacji sani-
tarnej na terenie gminy i miasta  niezbędne 
było przeprowadzenie prac remontowych prze-
pompowni głównej P2 przy rzece. Przepom-

pownię modernizował Zakład Usług Technicznych "AGH"  
z Poznania. Prace polegały m.in. na: demontażu pracują-
cych (starych) pomp, instalacji rurowej, pomostu, drabiny 
oraz przykryć przepompowni; montażu pomp firmy Amatex, 
stóp sprzęgających prowadnic i wyciągarki ze stali nie-
rdzewnej; montażu drabiny oraz przykrycia zbiornika prze-
pompowni z włazami do pomp i włazem do drabiny 
(wszystkie elementy ze stali nierdzewnej) oraz montażu  
i uruchomieniu sterowni oraz podłączenie do systemu moni-
toringu GPRS.          Na pdst. KZUP Prace modernizacyjne przepompowni 

TO ZROBILIŚMY W TYM ROKU... 

Odbudowany jaz w Skórce 

W  sierpniu 2011 r. rozpoczęła się kolejna inwe-
stycja w gminie Krajenka. Do zadania przy-
stąpił Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Poznaniu. Wykonawcą od-

budowy jazu i mostu na Głomi, w Skórce była firma „Intop 
Ltd.” Spółka z o.o. z Gdyni. W piątek, 30 listopada 2012 
roku odbył się odbiór techniczny inwestycji i uroczyste 
otwarcie. 
Aby wybudować nowy jaz, wykonawca musiał zmienić bieg 
Głomi, wykonując kanał obiegowy rzeki.  
- To było konieczne, aby można w ogóle przystąpić do od-
budowy jazu – powiedział Sergiusz Oczak z gdyńskiego 
„Intop-u”. – Była to skomplikowana operacja. Oczywiście, 
po zakończeniu prac, rzeka wróciła do swojego naturalnego koryta. 
Wyrównano i uporządkowano też linię brzegową Głomi, a także wybudowano przepławki dla ryb oraz przystań kaja-
kową, umożliwiającą „przenoski” na potrzeby spływów kajakowych. 
 - Nowy most ma nośność 40 ton (dotychczas 10 ton), a szerokość jezdni - 5 metrów (dotychczas było 4 m) – poin-
formował Adam Rogoziecki, dyrektor Rejonowego Oddziału WZMiUW w Pile. – To istotne, szczególnie dla kierow-
ców TIR-ów, którzy bez kłopotów mogą przejeżdżać przez nowy most na jazie. 
Ponadto, pod jezdnią położono linię energetyczną (dotychczas nad mostem była linia napowietrzna). 
- Budowa mostu i jazu w Skórce jest niezwykle potrzebna i bardzo się cieszymy, że w gminie realizowane są inwe-
stycje zewnętrzne, do których gmina i miasto Krajenka nie dokłada ani złotówki – mówił burmistrz Krajenki Stefan 
Kitela. –  Teraz, ulice Pocztowa i Młyńska mogą być alternatywną drogą objazdową dla drogi wojewódzkiej nr 188 
przez wszystkie pojazdy. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich. 
Inwestycja kosztowała ponad 3 mln zł.        (red.)  

Burmistrz Stefan Kitela, dyrektor Adam Rogoziecki  
i prezes „Intop-u” Wiesław Rogało przy otwarciu jazu. 

Jaz przed remontem Odbudowany jaz w Skórce w całej okazałości 



 

 

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

TO ZROBILIŚMY W TYM ROKU... 

Sieć wodociągowa 

W  ubiegłym roku rozpoczęła się budowa nowego wo-
dociągu w Krajence, a prace prowadził Zakład Robót 
Instalacyjno – Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ze 
Złotowa. Niestety, złotowska firma we wrześniu od-

stąpiła od umowy i opuściła plac budowy. Inwestycja została wy-
konana w 80 proc. Mimo tych trudności gmina podjęła działania, 
celem dokończenia unijnej inwestycji swoimi siłami, a do pracy 
przystąpili pracownicy Komunalnego Zakładu Użyteczności Pu-
blicznej w Krajence. Do wykonania zostało jeszcze część sieci na 
ul. Szkolnej i na ul. 30-go Stycznia, na długości ok. 450 mb. (red.) Budowa wodociągu na ul. Wł. Jagiełły 

Asfaltowa „podkowa” 

W  tym roku przebudowano drogę w Śmiardowie Krajeńskim. Zadanie polegało na położeniu mieszanki 
bitumicznej na powierzchni ok. 2.460 m2 w centrum wsi, przy tzw. „podkowie”. Na początku położono 
geowłókninę, na to położono geokratę (konstrukcja wzmacniająca). Potem zasypano to kruszywem na-
turalnym i warstwą z kruszywa łamanego, co stanowiło podbudowę pod przyszły asfalt (dwie warstwy). 

Drogową inwestycję w Śmiardowie Kraj. wykonała firma Pol-Dróg Piła Sp. z o.o., za kwotę ok. 385 tys. zł.        (red) 

Droga w Śmiardowie Kraj. przed remontem 

Oświetlenie Śmiardowa  

B udowa oświetlenia na obszarze wsi Śmiardowo 
Kraj. polegała na budowie 5 słupów oświetle-
niowych od bloków mieszkalnych  
w stronę "Placu 500-lecia Śmiardowa Kraj.", 

zlokalizowanego przy szkole podstawowej oraz jednego 
słupa z podwójną obudową na placu. Projekt był współfi-
nansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego - Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   (red.) 

Świetlica w Podróżnej 

W  październiku 2012 roku została odremonto-
wana kolejna świetlica wiejska w gminie. 
Tym razem w Podróżnej. Inwestycja mogła 
być zrealizowana dzięki udziałom środków 

z Województwa Wielkopolskiego oraz funduszu sołeckie-
go. W świetlicy wymieniono częściowo instalację elek-
tryczną oraz drzwi wewnętrzne. Pomalowano ściany, 
ułożono płytki ceramiczne i zamontowano strop podwie-
szony Remont wykonywała firma TIVOLO z Zakrzewa.  

„Podkowa” zmieniła się w asfaltową arterię 



 

 

      BIULETYN KRAJEŃSKI                                           I N W E S T YC J E             17  

TO ZROBILIŚMY W TYM ROKU... 

Pałac Sułkowskich  

W  maju br., niemal trzy miesiące przed termi-
nem zrealizowano zadanie: „Remont i kon-
serwacja elewacji klasycystycznego Pałacu 
Sułkowskich w Krajence”, warte około 390 

tys. zł. Wykonawcą inwestycją była firma „MARKAR”  
z Plewisk. Zadanie było dofinansowane przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej.    (red.) 

Korty znów dla wszystkich 

W  sobotę, 26 maja br. odbyło się uroczyste 
otwarcie kompleksu sportowego, przy Ze-
spole Szkół Spożywczych im. St. Staszica 
w Krajence. Tym samym Krajenka zyskała 

kolejną inwestycje, tym razem dzięki współpracy gminy 
z powiatem. Swego czasu samorząd Krajenki zrezygno-
wał z budowy kortów, przy ulicy Bydgoskiej, ale dzięki 
temu, przy szkole funkcjonują jak nowe, wyremontowa-
ne, profesjonalne korty ziemne.    (red.) 

Lapidarium w Krajence 

P rzy wydatnej pomocy uczniów Zespołu Szkół 
Spożywczych w Krajence, samorząd lokalny 
uporządkował teren i odnowił dawny cmentarz 
żydowski. W sierpniu, w okolicach ulicy Ogro-

dowej, w miejscu dawnego kirkutu wykonano lapidarium, 
które dziś upamiętniają pośmiertną godność mieszkań-
ców Krajenki pochodzenia żydowskiego. (red.) 

„Wielkopolska  
Odnowa Wsi”  

P rogram „Wielkopolska Odnowa Wsi”, zagościł 
w gminie Krajenka. W minionym roku zrealizo-
wano trzy inwestycje: w Podróżnej, Paruszce 
oraz Śmiardowie Kraj. W każdej miejscowości 

wybudowano plac integracyjny, gdzie powstały wiaty 
drewniane, wyznaczono mini boiska sportowe oraz usta-
wiono obiekty małej architektury, urządzenia zabawowe. 
Na trawiastych boiskach dla piłki siatkowej i mini koszy-
kówki znalazły się też stoły do tenisa stołowego.     (red.)  

Integracyjne wiaty 

W  mijającym roku wiele inicjatyw inwestycyj-
nych pojawiło się w sołectwach gminy Kra-
jenka. Między innymi sołectwa Czajcze-
Leśnik, Pogórze i Żeleźnica zdecydowały, 

iż w tych miejscowościach powstaną miejsca integracyj-
ne. Dzięki funduszom sołeckim, w tych sołectwach wy-
budowano wiaty, gdzie mieszkańcy mogą organizować 
swoje spotkania.      (red.) 

Takie wiaty postawiono w Pogórzu, Żeleźnicy i Czajcze-Leśnik 

Podróżna 

Paruszka 
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Biblioteka w Augustowie 

P o kilkudziesięciu latach biblioteka w Augustowie, 
wchodząca w skład Krajeńskiego Ośrodka Kultury 
przestała być ogrzewana piecem kaflowym. W biblio-
tece zamontowano ogrzewanie gazowe (piec gazowy 

w pomieszczeniu kotłowni i grzejniki w pomieszczeniu bibliote-
ki).  Dzięki tej inwestycji temperatura w pomieszczeniu, w któ-
rym znajduje się biblioteka spełnia wszelkie normy. Do tej pory 
w okresie zimowym niemożliwe było osiągnięcie temperatury 
pow. 18⁰C, a archaiczny piec kaflowy znajdując  się w bezpo-
średniej bliskości regałów książkowych, stanowił zagrożenie 
pożarowe. Piec kaflowy (już nieużywany), zostanie w bibliote-
ce do okresu letniego, w którym zostanie rozebrany. Moderni-
zację, kosztująca ok. 10 tys. zł przeprowadziła gmina Krajenka. To kolejny etap dostosowywania budynków i po-
mieszczeń w których prowadzona jest działalność kulturalna do standardów określonych prawem.  Na pdst. KOK 

Chodnik na ul. Wł. Jagiełły 

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

giełły. Koszt inwestycji wyniesie ok. 212 tys. zł.   
Niestety, ze względu na niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, prace budowlane zostały przerwane.  
          (red.) 

Plac zabaw w Dolniku 

N a placu nieopodal Przedszkola w Dolniku zre-
alizowano inwestycję pt.: „Rekreacja w Dolni-
ku – wyposażenie obiektu rekreacyjnego” - 
operacja z zakresu małych projektów w ra-

mach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” objętego PROW na lata 2007-2013. Na placu po-
stawiono wieżę ze ślizgawką, huśtawkę podwójną oraz 
tablicę regulaminową. Dofinasowane zadanie kosztowa-
ło ok. 10 tys. zł.        (red.) 

Pięknieje Krajenka 

M ieszkańcy Krajenki zauważają, że z miesiąca 
na miesiąc ich miasteczko pięknieje. Spośród 
wielu dużych inwestycji, prowadzonych przez 
krajeński samorząd nie trudno zauważyć także 

wiele inicjatyw społecznych. Widać je choćby na przykła-
dzie wspólnot mieszkaniowych, które w ten sposób znako-
micie współpracują z samorządem. Na ul. Bydgoskiej i ul. 
Wł. Jagiełły wzrok skupiają piękne, kolorowe, elewacje blo-
ków mieszkalnych i kamienic. Jak widać mieszkańcy Kra-
jenki nie tylko czekają na inicjatywy lokalnych władz, ale 
sami realizują swoje plany i zamierzenia, upiększając całe 
miasteczko.                         (red.) 

TO ZROBILIŚMY W TYM ROKU... 

ul. Bydgoska 

ul. Wł. Jagiełły 
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PRACOWNIA MUZYCZNA 

 
Wiktor Jakuszewski instruktor 

 
Zajęcia z gitary klasycznej  

i elektrycznej: 
Poniedziałek: 1500 - 1700 

Wtorek: 1500 - 1800 
Środa: 1500 - 1600 

Czwartek: 1500 - 1700 
 

Zajęcia z akordeonu:  
Czwartek: 1700 - 1800 

 
Zajęcia z keyboardu:  
Poniedziałek: 1800 - 2000 

 
Zespół Ludowy Dzwon z Podróżnej: 

Poniedziałek: 1700 – 1800 
 

Kapela Mysomtacy: 
Wtorek: 1800 – 2000 

 
PRACOWNIA WIELOFUNKCYJNA  

 
Aleksandra Nowak instruktor  

 
Mix Dance i Zespół wokalny 

Środa: 1445 - 1700 
 

Taniec - grupa przedszkolna 
Czwartek: 1600 - 1645 

 
„Oleńki” 

Czwartek: 1700 - 1800 
 

Wiktor Jakuszewski instruktor 
 

Zespół THE BLUESOD C 
 

Wtorek: 1700 – 1900  

 
PRACOWNIA WIELOFUNKCYJNA  

 
Sławomir Wegner BEEZONE instruktor 

 
Taniec hip - hop grupa I 

Środa: 1700 – 1800 
Piątek: 1700-1800 

 
Taniec hip - hop grupa II 

Środa: 1800 – 1900 
Piątek: 1800-1900 

 
  

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA 
 

Ryszard Pełko instruktor  
 

Zajęcia plastyczne: 
Wtorek: 900 - 1200 
Środa: 1300 - 1700 

Czwartek: 1600 - 1800 
Piątek: 1500 - 1700 

 
Jolanta Surma instruktor 

 
Zajęcia z makramy: 

Wtorek: 1300 – 1800 
 

Klub AA 
Poniedziałek: 1800 - 2000 

 
Klub Al-Anon 
Środa: 1800 - 2000 

 
SALA WIDOWISKOWA 

 
Dymitr Kondratiew instruktor  

 
Taniec towarzyski dla dorosłych 

Poniedziałek: 1745 - 1930 
 

Godziny otwarcia KOK-u: 

Poniedziałek - Piątek: 800 - 2000  

Sobota: 800 - 1300 
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Oświatowe święto 

D ziewięciu dyrektorów placówek oświatowych w 
gminie Krajenka oraz dyrektor Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, 
a także siedmiu nauczycieli i pracowników 

obsługi spotkało się12 października br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy i Miasta Krajenka z burmistrzem 
Krajenki Stefanem Kitelą z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej, otrzymując równocześnie stosowne nagrody. Po-
nadto, z okazji „nauczycielskiego” święta poszczególni 
dyrektorzy placówki oświatowe wyróżnili w sumie stu 
nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. (red.) 

Wybory w gimnazjum 

2  października 2012r. w Gimnazjum im. dr. Wł. 
Brzezińskiego odbyły się wybory do Samorządu 
Szkolnego. Każdy z uprawnionych otrzymał kartę 
do głosowania, na której w kolejności alfabetycz-

nej umieszczone były nazwiska kandydatek. Aby głos 
był ważny, należało postawić znak „X” tylko przy jednym 
nazwisku. Do głosowania przystąpili uczniowie i nauczy-
ciele, w sumie 242 osoby. „Komisja wyborcza” czuwała 
nad poprawnością głosowania. i dokonała obliczeń od-
danych głosów. Z trzech kandydatek, którymi były: Kata-
rzyna Krakowiak, Sonia Madej, Cyryla Majda, najwięk-
szą liczbę głosów otrzymała Sonia Madej i to ona w tym 
roku reprezentować będzie społeczność gimnazjum. 
Gratulujemy nowej przewodniczącej Samorządu i życzy-
my wielu sukcesów oraz owocnej współpracy z opieku-
nem Samorządu Julitą Maciejewską.   

Na pdst. A. Kaczmarek 

Wybory przebiegały w różnych okolicznościach 

Na zdjęciach - wyróżnieni przez burmistrza Krajenki: 
Żujew Elżbieta, Kurcin Dorota – Gimnazjum Krajenka; Adamczak Kry-
styna, Król Beata ( obsługa) – PSP Krajenka; Pietrzak Alicja – PSP 
Głubczyn; Augustyn Wanda – SP Skórka; Gorlik Violetta – PP Krajen-
ka; Pietrzak Andrzej – Gimnazjum Krajenka; Krzemińska Barbara – 
PSP Krajenka; Wójtowicz Bogusław – PSP Głubczyn; Balcer Danuta – 
SP Skórka; Joncel Regina – SP Skórka; Wawrzyniak Urszula – PP 
Krajenka; Toporowska Wanda – PP Skórka; Traczuk Beata – PP Głub-
czyn; Król Dorota – PP Podróżna; Hildebrandt Włodzimierz – ZEASiP 

Święto na wesoło 

N a uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej w Szkole Podstawowej w Skórce zebrała 
się społeczność szkolna. Zaproszeni na nią 
zostali nauczyciele oraz pracownicy obsługi. 

Obecni byli także wszyscy uczniowie i kilkoro rodziców. 
Nauczycielka Anna Sell przygotowała z uczniami kaba-
retową wersję życia szkolnego z kilkoma skeczami i pio-
senkami.          Na pdst. SP Skórka 

Gimnazjalne pasowanie 

W  środę, 3 października br. w Gimnazjum im. 
dr. Władysława Brzezińskiego odbyło się 
pasowanie uczniów klas pierwszych. Klasy 
II i III zajęły się oprawą artystyczną tego 

wydarzenia. Pierwszoklasiści musieli wykonać zadania, 
które później oceniał „Arcymistrz”. Po części 
„teoretycznej” pasowania nastąpiła część „praktyczna” – 
„Arcymistrz” obficie pokropił źródlaną wodą wszystkich 
pierwszaków. Na koniec ceremonii zostały rozdane 
drobne upominki od Samorządu Szkolnego oraz Rady 
Rodziców.   Na pdst. Gimnazjum Krajenka 
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Święto w gimnazjum 

W  Gimnazjum im. dr. W. Brzezińskiego  
w Krajence, 12 października 2012 r. odbyła 
się uroczysta akademia z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. Uczestniczyli w niej wszy-

scy pracownicy oraz uczniowie. Uroczystość przygoto-
wała klasa II d razem z wychowawcą Dorotą Sawą. Spo-
tkanie rozpoczęto występem artystycznym, w którym 
brali udział uczniowie i nauczyciele. Z okazji oświatowe-
go święta dyrektor szkoły złożył życzenia wszystkim pra-
cownikom placówki.       Na pdst. Gimnazjum 

„Żywa” lekcja historii. 

O gromną dawkę humoru sprawiło uczniom  
Bractwo Rycerskie „KERIN”, które 19 listopa-
da 2012 r. w Gimnazjum im. dr. Wł. Brzeziń-
skiego w Krajence przeprowadziło „żywą” lek-

cję historii. Motywem przewodnim „wykładu” był proces 
kształtowania się szlachty polskiej, jej życie, obyczaje  
i rola, jaką odegrała w historii Polski w okresie XV – XVII 
wieku. Lekcję uświetnił pokaz uzbrojenia polskiej szlach-
ty tj. szabla, miecz, kopia husarska. Szczególnie wyeks-
ponowano rolę polskiej husarii, czyli oddziałów ciężkiej 
kawalerii, uczestnicząc w wojnach, które toczyła Polska 
w XVII wieku z Turcją, Rosją i Szwedami. 
Uczniowie wcielali się w role polskiej szlachty wkładając 
na siebie poszczególne elementy tradycyjnego stroju 
szlacheckiego oraz zbroję. Nastrój dobrej zabawy udzie-
lił się nie tylko uczniom, ale i gronu pedagogicznemu. 

Na pdst. M. Banaś 

Cyrk w Skórce 

S zok w szkole… To nie pomyłka. W środę,  
17 października 2012 r. w Szkole Podstawowej 
w Skórce uczniowie wzięli udział w show arty-
stów z cyrku „Szok”. Przy muzyce dzieci obej-

rzały występy klauna, mogły podziwiać liczącego pieska  
i dotknąć węża boa. Bardzo podobała się również żon-
glerka rożnymi przedmiotami i akrobatyczne popisy cyr-
kowców. W występ zaangażowano dzieci. Impreza udała 
się znakomicie.            Na pdst. SP Skórka  

Pierwsza pomoc  

W  Szkole Podstawowej w Skórce odbył się 
spektakl profilaktyczny o udzielaniu pierw-
szej pomocy. W dowcipny sposób „ryś ra-
townik” uczył dzieci postępowania podczas 

skaleczenia, oparzenia, krwotoku z nosa i omdlenia. Po-
ruszony też był problem zabawy niebezpiecznymi przed-
miotami oraz konieczności korzystania z kasku i ochra-
niaczy podczas jazdy rowerem. Pomocnicami zwierzątka 
były Grażynka, zebra i żona smoka wawelskiego. Niewąt-
pliwą zaletą przedsięwzięcia, oprócz treści profilaktycz-
nych, był udział dzieci w przedstawieniu, a także wesołe 
przerywniki muzyczne i sympatyczne kostiumy aktorów. 

Na pdst. SP Skórka 

Lekcyjne tematy można przeprowadzić z humorem... 
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Pilskie, wyjazdowe lekcje 

U czniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej w Skórce wyjechali na lekcje przyrody i historii. Pierwsza z nich 
odbyła się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie „Zdrojowa Góra” w Pile. Pani Anna 
Kałka przeprowadziła lekcję na temat „Rozpoznawanie drzew leśnych”. Dzieci pod kierunkiem prowadzą-
cej stworzyły definicję lasu, rozpoznawały drzewa, mając do dyspozycji ich gałązki, szyszki, owoce i liście. 

Na zakończenie odbył się konkurs dotyczący tematu. Nie 
zabrakło również rozmów o zwyczajach zwierząt leśnych.. 
Uczniowie pracowali bardzo chętnie i owocnie, a dwie go-
dziny minęły w ośrodku bardzo szybko. 
Drugie zajęcia odbyły się w Muzeum Okręgowym w Pile. 
Pretekstem lekcji muzealnej była wystawa pt. „Piastowskie 
Ujście”. Zaprezentowano na niej wyniki ratowniczych ba-
dań archeologicznych prowadzonych w Ujściu nad Notecią 
w 2008 r. Uczniowie obejrzeli zabytki wczesnopiastowskie-
go grodu. Potem wykonywali zadania związane z budową 
grodu i znajomością życia codziennego jego mieszkańców. 
Wiadomości zdobyte nie w ławkach szkolnych, ale w in-
nych placówkach na pewno spowodują pogłębienie wiado-
mości i umiejętności uczniów. Wyjazd zorganizował 
Krzysztof Kwiatkowski.                        Na pdst. SP Skórka 

Ślubowanie przedszkolaków 

W  poniedziałek dnia 08.10.2012 r. w Publicz-
nym Przedszkolu w Krajence odbyła się uro-
czystość „Pasowania na Przedszkolaka”  
w grupie I „Kubusie” z udziałem dyrektor 

Urszuli Wawrzyniak, rodziców oraz naszych milusińskich 
wraz z wychowawczynią Edyta Płotnicką – Kulin. Był to 
szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we 
wrześniu przekroczyły próg przedszkola oraz ich pierwszy 
publiczny występ przed licznie zgromadzoną widownią. 
Przedszkolaki ubrane w odświętne stroje w swych wier-
szach i piosenkach zaprezentowały umiejętności nabyte 
w przedszkolu, czym oczywiście wzbudziły podziw swoich 
dumnych rodziców.  
Aby zostać prawdziwym przedszkolakiem trzeba było złożyć przyrzeczenie, zapewniając, że będą słuchać Pani, 
grzecznie i zgodnie się bawić oraz będą zawsze uśmiechnięte. Przysięgę złożyli również rodzice, którzy ślubowali - 
mieć zawsze w pamięci, że dziecko jest unikalnym darem, słuchać uważnie, o czym mówi…. Potem, dyrektor za po-
mocą dotknięcia zaczarowanym ołówkiem, dokonała uroczystego pasowania na prawdziwego przedszkolaka. Miłym 
akcentem było wręczenie wychowankom dyplomów, które z pewnością będą wspaniałą pamiątką z najmłodszych lat 
pobytu w przedszkolu. 
Natomiast 16.10.2012 r. dwanaścioro nowych dzieci z poszczególnych grup: „Pajacyki”, „Tygryski”, „Motyle” oraz 
„Skrzaty” złożyły przyrzeczenie w obecności swoich kolegów i koleżanek. Uśmiechnięte miny, powaga przysięgi spo-
wodowały, że ten dzień zostanie na długo w pamięci nowych przedszkolaków.              Na pdst. E. Płotnicka - Kulin 

Artyści malarze z Głubczyna 

D zieci z przedszkola w Głubczynie zaprezentowały 
swoje zdolności plastyczne, biorąc udział  
w konkursie zorganizowanym przez Beatę Tra-
czuk pt. „Moja droga do przedszkola”. Pracę nale-

żało wykonać w domu, na kartce formatu A4, dowolną tech-
niką. Komisja w składzie: przewodnicząca Jolanta Kempa-
Małecka, członkinie Małgorzata Marlewska oraz Patrycja 
Radzka-Barylska przyznały następujące miejsca: Kategoria 
3-4 latki: I miejsce - Julianna Gronowska; II miejsce -Filip 
Piechowski; III miejsce - Igor Bator. Kategoria 5-6 latki:  
I miejsce - Adam Serwan; II miejsce - Mikołaj Chojnacki;  
III miejsce - Michalina Chojnacka.   Na pdst. M. Bator 
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Pasowanie  
na przedszkolaka 

W  Publicznym Przedszkolu w Skórce miało 
miejsce wielkie wydarzenie. 19 październi-
ka br odbyło się uroczyste pasowanie na 
przedszkolaka dzieci, które w tym roku po 

raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Tego dnia, 
oprócz uśmiechniętych rodziców, do przedszkola zawita-
ła również Pani Jesień. To ona zachęciła maluchy do 
zaprezentowania swoich umiejętności pierwszy raz 
przed szerszą publicznością. Dzieci miały okazję zaśpie-
wać, zatańczyć oraz wyrecytować wierszyki o tematyce 
jesiennej, których nauczyły się dotychczas w przedszko-
lu. Starsze dzieci również zaprezentowały swoje umiejęt-
ności recytatorskie i wokalne. Maluchy złożyły uroczystą 
przysięgę, a dyrektor pasowała każdego na dzielnego przedszkolaka i wręczyła wszystkim dyplomy i upominki. Nie 
zabrakło również wspólnych tańców i zabaw. Był to ważny i niezapomniany dzień dla wszystkich przedszkolaków.  

Na pdst. Przedszkole w Skórce 

Przedszkolaki sprzątają 
świat 

A kcja "Sprzątanie Świata" na stałe wpisała się do 
kalendarza ważnych wydarzeń w Publicznym 
Przedszkolu w Skórce.  Sprzątanie świata to 
doskonała lekcja ekologii. Jej celem jest budo-

wanie i wzmacnianie świadomości oraz odpowiedzialno-
ści dzieci za otaczające je środowisko naturalne. Maluchy 
zaopatrzone  w rękawice ochronne i worki z wielkim za-
pałem sprzątały teren wokół swojego przedszkola oraz 
miejsc, gdzie często udają się na spacery. Dzieci udo-
wodniły, iż wiedzą o tym, że miejsce śmieci jest  
w koszu na śmieci, a nie na trawniku czy chodniku. 

Na pdst. Przedszkole w Skórce  

Zaduszkowe wspomnienia 

D zieci z Publicznego Przedszkola w Skórce wraz  
z nauczycielkami wybrały się na spacer na miej-
scowy cmentarz. Okres zaduszny, to odpowiedni 
moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od 

nas, czas na rozmowę dotyczącą szacunku dla zmarłych  
i o odpowiednim zachowaniu się w takim miejscu, jakim 
jest cmentarz. Dzieci zapaliły znicze na mogiłach, oraz 
pomodliły się, wspominając przy tym swoich bliskich zmar-
łych.    Na pdst. Przedszkole w Skórce  
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Cyfrowa Szkoła w Krajence 

W  dniu 20 listopada została podpisana  umowa między burmistrzem gminy i miasta Krajenka Stefanem 
Kitelą, a dostawcą sprzętu w ramach programu "Cyfrowa szkoła"  - firmą "Kombit Plus"  z Poznania.  
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła" jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 

dnia 31 sierpnia 2013 r. Na liście 37 szkół z terenu woje-
wództwa wielkopolskiego, które zakwalifikowały się do 
udziału w rządowym programie „Cyfrowa Szkoła” znala-
zła się także Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Ko-
nopnickiej w Krajence. Sprzęt zakupiony za ponad 100 
tys. złotych służyć będzie uczniom i nauczycielom w dwu 
wariantach.  
W ramach I wariantu, zakupione przenośne komputery 
mogą być wykorzystywane przez uczniów wyłącznie  
w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od 
zajęć dydaktycznych.  Zgodnie z II wariantem, który wy-
brało 8 szkół, urządzenia będą udostępniane uczniom  
z klas IV do pracy w domu. W krajeńskiej szkole wybrano 
wariant I. 
Wysokość  rządowego dofinansowania zależna jest od 
wielkości szkoły i mogły się o nie ubiegać również pla-

cówki, w których uczy się mniej niż 100 dzieci. W zamian za wsparcie finansowe, szkoły będą przez czas trwania 
pilotażu między innymi zobowiązane do doskonalenia nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w nauczaniu i prowadzeniu lekcji z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych. Każdej ze szkół - 
organ prowadzący, musiał zapewnić wkład własny, w wysokości 20 procent dofinansowania. 
Głównym celem projektu jest wspieranie modelu nauczania rozwijającego kreatywność, umiejętność współpracy  
i twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy. 
Opiera się on na dwóch założeniach. Po pierwsze, jed-
nym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest 
rozwijanie takich kompetencji uczniów, które przygoto-
wują ich do życia we współczesnym społeczeństwie 
informacyjnym, gdzie korzystanie z nowoczesnych 
technologii jest podstawową umiejętnością. Po drugie, 
rozwój umiejętności uczniów powinien dokonywać się 
poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świado-
mych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK.  
W związku z realizacją projektu, szkoła musiała także 
przeprowadzić lokalowe modernizacje. Sala kompute-
rowa została przeniesiona w miejsce biblioteki i od-
wrotnie. W związku z tym została także zmodernizowa-
na sieć komputerowa, zarówno kablowa jak i bezprze-
wodowa sieć Wi-Fi.     (red.)  

Podpisywanie umowy w sprawie „Cyfrowa Szkoła” 

Pasowanie w Głubczynie 

T eraz już z honorem ślubować możemy, jak 
być dobrym uczniem doskonale wiemy - ta-
kie zapewnienie złożyli uczniowie klasy 
pierwszej Szkoły Podstawowej w Głubczynie. 

Pasowania na ucznia dokonał dyrektor szkoły Bogu-
sław Wójtowicz. Na dowód tej ceremonii uczniowie 
otrzymali okolicznościowe dyplomy, a później wiele 
upominków od Rady Rodziców, koleżanek i kolegów 
z przedszkola i od uczniów klas II-VI.  
Tradycją szkolną jest składanie przez pierwszoklasi-
stów kwiatów na grobie patrona. Inną tradycją jest 
sadzenie klasowego drzewka. Drzewko zostało posa-
dzone przed budynkiem szkoły. Teraz cała szkolna 
społeczność będzie je obserwować jak rośnie razem 
z nimi…Oczywiście nie zabrakło słodkiego poczęstunku, który był ostatnim akcentem uroczystości. O to zadbały 
mamy. Był też wielki tort – prezent dla wychowawczyni klasy.           Na pdst. PSP w Głubczynie 

Pierwszoklasiści wraz z najbliższymi i nauczycielami 

Uczniowie już uczą się przy tablicach interaktywnych 
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Mocne śniadanie 

U czniowie klas I - III PSP w Krajence włączyli się 
do ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc". 
Dnia 8 listopada 2012 r uczniowie wraz z wycho-
wawcami ubrani na czerwono i zielono, spożywali 

wspólnie zdrowe śniadanie. Na kolorowych kanapkach poja-
wiły się czerwone i zielone warzywa. Nie zabrakło również 
zielonych i czerwonych owoców i soków. Podczas śniadania 
uczniowie poznali 12 zasad prawidłowego odżywiania. 
Skomponowane własnoręcznie kanapki - to prawdziwe ar-
cydzieła, które smakowały wyśmienicie. Nikt nie narzekał na 
brak apetytu.       Na pdst. PSP Krajenka 

Dzień ulubionej zabawki 

J ak mówi piosenka: „Mały przyjaciel zabawka to dziecięcy 
sen. Jedna mała zabaweczka pomaluje dzień.” 
Dzień ulubionej zabawki to jeden z weselszych dni w przed-
szkolu w Głubczynie. Każde dziecko może tego dnia przy-

nieść ulubioną maskotkę, lalkę, samochodzik, piłeczkę czy klocki. 
Przedszkolaki bawią się wspólnie, wymieniają i pożyczają przynie-
sione przez siebie zabawki. Czas mija im szybko i wesoło. Dzień 16 
listopada był tym bardziej wesoły, gdyż dzieci zaczęły go od zajęć  
z rytmiki. Po godzinie wspólnych zabaw przy muzyce maluchy były 
roześmiane, rozluźnione  i z przyjemnością wróciły do przedszkolne-
go rytmu dnia.      Na pdst. M. Bator 

Zabawy z wiatrem 

D nia 27 listopada w Przedszkolu Publicznym  
w Głubczynie bawiły się nie tylko dzieci, ale rów-
nież ich rodzice i dziadkowie. Tego dnia były zaję-
cia otwarte o tematyce: „Zabawy z wiatrem”. 

Celem zajęć było uświadomienie dzieciom czym jest powie-
trze, poznanie zjawiska wiatru i udowodnienie jak ważne 
jest jego działanie, umiejętność rozróżnienia kiedy wiatr jest 
pożyteczny, a kiedy szkodliwy. Ważnym celem było także 
integrowanie się dzieci i rodziców oraz dziadków. Spotkanie 
było doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu, 
wspólnej pracy i zabawy. Dzieci odpowiadały na pytania 
przedszkolanki Beaty Traczuk, dotyczące powietrza, wiatru, 
tego do czego służą. Poznawały możliwości powietrza po-
przez różne eksperymenty. Na koniec przedszkolaczki przy pomocy opiekunów wykonały piękne, kolorowe latawce, 
które zabrały do domu.         Na pdst. Przedszkole w Głubczynie 

Przedszkolne Andrzejki 

W  przedszkolu w Głubczynie odbyła się zaba-
wa andrzejkowa. Celem imprezy było pozna-
nie przez dzieci wiadomości na temat trady-
cyjnych wróżb i zabaw andrzejkowych oraz 

wytworzenie miłej atmosfery podczas wspólnych zabaw. 
Jedną z nich było rzucenie monetą do miski. Temu, kto 
trafił, spełnią się wszystkie marzenia. Tradycyjnie nie mo-
gło zabraknąć zabaw „który but pierwszy” i „kim będę  
w przyszłości”. Dużo radości sprawiła również wróżba 
„pudełko z przepowiednią”. W pięknie udekorowanej sali 
dzieci bawiły się wyśmienicie. Na koniec, na przedszkola-
ków czekał słodki poczęstunek.  

Na  pdst. Przedszkole w Głubczynie 
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Krajenka biegała najszybciej 

N a profesjonalnie przygotowanych trasach biegowych położonych przy Nadleśnictwie w Lipka odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych.   
W zawodach wystartowały szkoły z czterech gmin.Przy słonecznej pogodzie zaciętą walkę na podium sto-
czyły cztery szkoły.  

O pierwsze miejsce rywalizowała SP z Krajenki z SP Okonek, 
a o trzecie miejsce walczyła SP z Zakrzewa i SP ze Skórki. 
Po zaciętej rywalizacji kolejność na mecie była następująca: 
1. SP Krajenka – 33, 47 min; 2. SP Okonek – 33, 57 min; 3. 
SP Zakrzewo – 34, 45 min; 4. SP Skórka – 34, 56 min; 5. SP 
Lipka – 36, 55 min; 6. SP Głubczyn - 38, 26 min. 
Skład zwycięskiego zespołu (na zdjęciu): Przemorska Klau-
dia, Michałek Patrycja, Witkowska Weronika, Kępińska Maria, 
Brodecka Alicja, Kmiecik Robert, Chwiałkiewicz Bartosz, Wró-
blewski Kacper, Wietrzykowski Kacper, Świtała Jakub.  
Gratulujemy zwycięzcom!    
            Na pdst. A. Wawruszak  

Najlepsi w Wielkopolsce 

B ardzo dobrze wypadli sportowcy z gminy Krajenka  
w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego  
w Lekkiej Atletyce dla zawodników rocznika 1998  
i młodszych. Zawody odbyły się we Wrześni.  Mi-

strzem został Mirosław Szczepanik - 170 cm, przed Patrykiem 
Misiakiem— 163 cm. Trzeci był Bartek Chwiałkiewicz rocznik 
2000, który stoczył wyrównaną walkę ze starszymi o dwa lata 
uczniami gimnazjum i zajął trzecie miejsce, z wynikiem 160 
cm. Czwarte miejsca zajęli Patryk Surma 155 cm, kolejne 
Angelika Hyl – 140 cm. Udanie zaprezentowali się także 
Krzysztof Król w rzucie oszczepem i Paweł Ciura w pchnięciu 
kulą.                         Na pdst. A. Wawruszak 

Liga Szóstek Piłkarskich 

W  niedzielę 28 października br. na Orliku w Krajence zakończono rywalizację w Krajeńskiej Lidze Szóstek 
Piłkarskich o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Krajenki i w Turnieju Rzutów do Kosza. W lidze piłkar-
skiej wzięło udział 13 zespołów: w kategorii open 10, a 3 w kategorii do lat 14. Ogółem rozegrano 94 
meczów i strzelono 1054 bramki. Wyniki: 1. Iskierki; 2. Klan; 3. Krajna; 4. Bezimienni; 5. Stalowe Wątro-

by; 6. Płomień Podróżna; 7. Nygusy; 8. Spółdzielnia; 9. MOS; 10. FC Bydgoska. Najskuteczniejszym strzelcem zo-
stał Krzysztof Wiedro – 47 goli. 
W kategorii do lat 14 zwyciężyła drużyna FC Winer Team, przed Team Krajenka i KKS Krajenka. Najskuteczniej-
szym strzelcem w tej kategorii został Kamil Sromała z wynikiem 47 bramek. 
W Turnieju Rzutów do Kosza uczestniczyło 25 zawodników, którzy w 5 seriach oddało 1875 rzutów do kosza, a zwy-
ciężyła Wioleta Śliga. Kolejne miejsca zdobyli Dominika Kowalczyk, Martyna Kuziemska, Kacper Jastrzębski, Cezary 
Matejko i Mateusz Wiedro. Rozgrywki Krajeńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich i Turniej Rzutów do Kosza zorganizował  
i prowadził animator Roman Michalski. W uroczystości zakończenia rozgrywek wziął udział burmistrz Krajenki Stefan 
Kitela, który wręczył najlepszym drużynom i zawodnikom dyplomy oraz puchary.     (red.) 
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Mikołaj w Krajence 

K to tylko przyszedł i przyjechał w czwartkowy wie-
czór, 6 grudnia do Krajeńskiego Ośrodka Kultury 
przeżył znakomitą zabawę. A gości był cały tłum, 
zarówno maluszki, dzieci i młodzież, jak i dorośli, 

rodzice i dziadkowie, i nie tylko z Krajenki. Wszystko za 
sprawą Spotkania Mikołajkowego, które w Krajence ma 
już długoletnią tradycję.  
Tym razem, na dobry początek w holu na gości czekał 
Mikołaj, który w towarzystwie Śnieżynek częstował 
wszystkich słodkimi upominkami. Spotkanie z nim było 
wielkim przeżyciem, szczególnie dla najmłodszych, którzy 
mogli sobie zrobić zdjęcia z niecodziennym gościem, które 
zapewne trafiły później do rodzinnych albumów. 
Potem, na sali widowiskowej rozpoczął się świąteczny 
spektakl. Do Krajenki zawitał poznański  Teatr Promyk  

w przedstawieniu pt.: "Awantura o prezenty". Jak zapew-
niali później uczestnicy Spotkania Mikołajkowego dwugo-
dzinna zabawa była dla nich miłą niespodzianką i praw-
dziwym świątecznym wydarzeniem. 
      (red.) 
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