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W wyniku współpracy nawiązanej pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta  
Krajenka a Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., istnieje  
możliwość skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych  
świadczonych przez Punkt Konsultacyjny KSU w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o. 
Dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na utworzenie lub rozwój firmy,  
 w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka odbywają się dyżury,  
w ramach których konsultanci Punktu Konsultacyjnego KSU w Pile udzielają bezpłatnych usług 
informacyjnych m.in. z zakresu: 
- administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej  
podejmowania, wykonywania, rezygnacji),  

- zasad i warunków korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania  
działalności gospodarczej,  
- możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania 
pożyczek i poręczeń itp.,  
- danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy. 
Z usług informacyjnych świadczonych podczas dyżuru mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby  
fizyczne nie mające jeszcze zarejestrowanej działalności gospodarczej. 
Usługi informacyjne świadczone podczas dyżuru w UGiM Krajenka przez Punkt Konsultacyjny KSU w Pile są  
bezpłatne, udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze  
środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu Państwa. 
Dyżury prowadzone przez Punkt Konsultacyjny KSU w Pile odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  

Krajenka w ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 10.00 – 14.00. 

Aktualny harmonogram dyżurów Punktu Konsultacyjnego KSU w Pile jest dostępny na stronie internetowej 

www.warp.org.pl.  

http://www.warp.org.pl
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Nowy, lepszy wizerunek Krajenki 

Mimo, iż jesień śmiało już zagląda w nasze okna, wciąż  
jesteśmy w pełni sezonu i nie chodzi tutaj z pewnością  
o sezon urlopowy. Dla samorządu jest to okres niezwykle  
intensywnej pracy i w pełni trwa sezon inwestycyjny.  

Zapewne każdy z nas zna hasło „Polska w budowie”, które 
odnosi się do wielkich, pozytywnych zmian w naszym kraju. 
Każdy, kto podróżuje po kraju, widzi, jak bardzo zmienia się 
Polska, zmienia na lepsze, a infrastruktura wzbogaca się  
o kolejne inwestycje. Choć trudno porównywać zadania  
krajowe do zadań, jakie są realizowane w gminie i mieście 
Krajenka, to ogólnopolską sytuację można śmiało przełożyć 
również i na nasze podwórko, zachowując oczywiście  
odpowiednie proporcje. 

Hasło „Krajenka w budowie” bez wątpienia odpowiada  
bowiem rzeczywistości. Warto więc przypomnieć o naszych zadaniach. Przede wszystkim  
w gminie trwa budowa sieci kanalizacyjnej, która z miesiąca na miesiąc obejmuje coraz to więcej 
miejscowości, a ostatnio Paruszkę i Żeleźnicę. Kilkunastomilionowe zadanie, mimo niedawnych 
kłopotów, o których wspomniałem w poprzednim numerze „Biuletynu Krajeńskiego”, jest  
realizowane. Trwają także prace przy rekultywacji składowiska odpadów komunalnych  
w Krajence. Zakończył się już ich kolejny etap, polegający na zainstalowaniu instalacji  
odgazowującej i położeniu warstwy odwadniającej i ziemistej. 

Zakończono budowę zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie miejskim, znajdują się tam 
m.in.: szatnie dla zawodników z prysznicami, sanitariaty, pokój sędziowski, sala  
multimedialna i pomieszczenia gospodarcze. Krajenka wzbogaciła się również o kolejną  
inwestycję. Przy ulicy Bydgoskiej, tuż przy „Orliku” powstała „Radosna szkoła”, czyli piękny,  
funkcjonalny plac zabaw dla dzieci. Ale nie tylko Krajenka „coś zyskała”. Jestem pewien, że  
mieszkańcy Głubczyna są dumni i cieszą się z nowego, imponującego, nowoczesnego miejsca 
integracyjnego. Zakończono bowiem prace przy zadaniu „Odnowa zagospodarowania centrum 
wsi Głubczyn”. Swoje miejsce znaleźli także mieszkańcy Paruszki, którzy mogą już korzystać  
z odremontowanej, zrewitalizowanej świetlicy.  
Ale to nie wszystko. W gminie trwają inne budowy. Na pierwszy plan wysuwa się budowa ulicy 
Polańskiego, inwestycja, na którą rzesze mieszkańców i przyjezdnych oczekiwało od wielu lat. 
Wreszcie „strategiczna” ulica będzie nie tylko komfortowo przejezdna, ale przede wszystkim  
bezpieczna. Co w kontekście jej usytuowania - dojazd do szkoły jest nie do przecenienia. Skoro 
mowa o ulicach, to niebawem zostaną ogłoszone przetargi na przebudowę ulicy Łódzkiej i ulicy 
Słowackiego. Na przebudowę czeka również droga wojewódzka nr 188 i trwają już remonty  
odcinka drogi w Skórce (tam też będzie przebudowany jaz na rzece Głomia), a jeszcze w tym  
roku rozpoczną się prace na ulicach w Krajence, z budową zatok autobusowych. Częściowej  
modernizacji doczekała się za to ulica Bydgoska wraz z przebudową rogatek przy przejeździe 
kolejowym. Tu również wyremontowano chodniki.  

Z innych zadań, warto wspomnieć o remontach Krajeńskiego Ośrodka Kultury, ziemnych kortów 
tenisowych,  przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence, w kościele św. Anny, a także  
o zakończonych remontach w niemal wszystkich placówkach oświatowych w gminie. W mieście 
trwają też inne budowy, realizowane przez zewnętrzne podmioty. Mam na myśli choćby budowę 
nowej stacji paliw „Orlenu” czy remontowany budynek w centrum Krajenki, przy ulicy Rynek 14. 

Oczywiście o tych wszystkich naszych inicjatywach inwestycyjnych jedynie wspomniałem, ale  
o tym wszystkim, szczegółowo będziecie mogli Państwo przeczytać na łamach naszego 
„Biuletynu Krajeńskiego”, do którego lektury serdecznie zapraszam.  

Stefan Kitela 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 
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Świetlica jak nowa 

Remont stacji paliw  

Od kilkudziesięciu dni nieczynna jest stacja paliw  
w Krajence. Właściciel, koncern paliwowy PKN „Orlen” 
zapowiadanie oficjalnie, że prace budowlane  
potrwają do listopada.               Redakcja 

Budowana stacja paliw w Krajence 

Smakołyki na festynie 

W Paruszce, dzięki inicjatywie rady sołeckiej  
reprezentowanej przez Krzysztofa Stępnia, Franciszka 
Kozłowskiego, Stanisława Binkowskiego, Małgorzaty 
Giesner i Jana Tumańca oraz  sołtysa wsi Jana Skowie-
ry zorganizowany został festyn „Pełnia Lata”. Przy jego  
organizacji brali też czynnie udział jej mieszkańcy.  
Rozpalono ognisko, przygotowano grilla, a mieszkanki 
upiekły smaczne ciasta. Do zabawy przygrywał zespół 
„Twister”. W festynie uczestniczyli też: burmistrz Stefan 
Kitela, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jończyk, 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bernadeta Kopeć, 
dyrektor KOK w Krajence Karol Adler. Wszyscy bawili 
się doskonale, zabawa trwała do późnych godzin noc-
nych. Organizatorzy festynu dziękują wszystkim osobom 
za pomoc przy jego zorganizowaniu, a w szczególności 
tym którzy przygotowali boisko dla uczestników festynu.  
Specjalne podziękowania należą się też osobom, które 
przygotowały posiłki, upiekły placki. 
     Redakcja  

„Pełnia Lata” w Paruszce 

Zabawa w Paruszce 

We wrześniu br. zostały zakończone prace remontowe 
w świetlicy wiejskiej w Paruszce. Inwestycja była  
finansowana przez Urząd Gminy i Miasta w Krajence 
oraz z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,  
w kwocie 7750 zł. Zadanie pt.: „Rewitalizacja świetlicy 
wiejskiej w Paruszce” objęło m.in. wymianę stolarki 
okiennej z parapetami, wymianę drzwi do sali,  
wykonanie nowych ścian z płyt gipsowo-kartonowych  
oraz malowanie świetlicy, a cały koszt wyniósł ponad  
24 tys. zł.    Redakcja 

W trakcie prac w świetlicy wiejskiej w Paruszce. 

Sołtys Jan Skowiera cieszy się z nowej inwestycji. 
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Kolejnym punktem programu była wizyta  w Urzędzie 
Gminy i Miasta Krajenka, gdzie turystów przyjął  
wiceburmistrz Leszek Łochowicz, który wręczył wszyst-
kim uczestnikom drobne upominki. Wędrówka  
krajeńskim szlakiem turystycznym zakończyła się ogni-
skiem na „Kaczym Dołku” w Dolniku  
i słodkim poczęstunkiem w KOK-u.   

        Redakcja 

„Zielone szlaki Doliny Noteci” 

W poniedziałek 25 lipca br. w Krajence zrealizowana 

została część projektu Lokalnej Grupy Działania Krajna 

nad Notecią, wędrówki po "zielonych szlakach". Ideą 

tego przedsięwzięcia jest poznawanie własnej gminy 

oraz  gmin członkowskich. Młodzi turyści z Centrum 

Kultury w Łobżenicy i Krajeńskiego Ośrodka Kultury  

w Krajence przeszli częścią szlaku zwiedzając m.in. 

Kościół św. Anny wraz z podziemiami, pałac  

Sułkowskich, amfiteatr, młyn. W programie nie zabrakło 

części artystycznej – turyści na rozstawionych na rynku 

sztalugach rysowali węglem otoczenie krajeńskiego 

rynku.  

Młodzi turyści — uczestnicy rajdu 

„Czyste rzeki wielkopolski” 

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Złotowie 

Jednym z elementów rozwoju turystyki w naszej gminie 
jest wykorzystanie rzeki Głomia. Kontynuacją tych  
działań było spotkanie w Starostwie Powiatowym  
w Złotowie 20 lipca br., na którym omówiono koncepcję 
utworzenia powiązania kooperacyjnego „Czyste  
rzeki wielkopolski”, realizowanego w ramach  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu  
Operacyjnego. W ramach tego programu można  
uzyskać dofinansowanie zadania na poziomie 85 proc. 
kosztów. W spotkaniu udział wzięli: starosta Ryszard 
Goławski, wicestarosta Tomasz Fidler, burmistrz  
Krajenki Stefan Kitela, zastępca burmistrza Leszek  
Łochowicz, dyrektor Rejonowego Związku Spółek  
Wodno-Melioracyjnych w Złotowie Czesław Greczyło  
i przedstawiciele przedsiębiorców zainteresowanych 
oczyszczaniem cieków wodnych. Przedmiotem  
działania powiązania kooperacyjnego mają być m.in.: 
działania promujące użycie nowoczesnych,  
innowacyjnych technologii oczyszczania rzek i rowów 
wodnych prowadzonych na terenie wybranych gmin 
oraz opracowanie koncepcji turystycznego  
wykorzystania oczyszczonej rzeki lub cieku wodnego. 
Inicjatywa przyczyni się do podniesienia atrakcyjności 
rzeki Głomia, a tym samym walorów turystycznych gmi-
ny Krajenka i powiatu złotowskiego.  
     Redakcja 

„Dzień Działkowca” w Krajence 

W imprezie udział wzięli m.in.: zastępca burmistrza  
Leszek Łochowicz, przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Jończyk, prezes OSP Krajenka Andrzej Martin, 
radny Piotr Gniot, a także przedstawiciele Okręgowego 
Związku Działkowców w Pile. Wyróżniającym się  
działkowcom wręczono odznaczenia i dyplomy.  
Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców  
odznaczenie otrzymała Wiesława Żujew. Przyznano 
także odznaczenia ,,Zasłużony Działkowiec”. Złotą  
odznakę otrzymali: Rozalia Jasiek, Stanisława Kumań, 
Lidia Trawczyńska, Czesław Baranowski; srebrną:  
Tadeusz Dziuba , Wojciech Pierko, Jerzy Urban,  
Ryszard Serwan, a brązową: Jan Niedźwiecki, Krystyna 
Stachera, Janina Pawlak, Zbigniew Neuman, Maria 
Izban, Zofia Piątek, Zygmunt Rozmiarek, Krystyna  
Waldowska, Jan Orlikowski. Najstarszym działkowcom 
wręczono „Dyplomy 45-lecia”. Otrzymali je: Rozalia 
Jasiek, Stanisława Kumań, Henryk Nowecki, Genowefa 
Waldowska, Czesław Baranowski, Lidia Trawczyńska, 
Marianna Stachyra, Jan Biela, Maria Oprządek. 

Redakcja 

Z okazji 45-lecia „Rodzinnych Ogrodów Działkowych”  

w Krajence - Zarząd Ogrodów z prezesem Jerzym  

Widawsk im zorganizował d la wszystk ich  

członków ,,Dzień Działkowca”.  
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Strażacki zarząd 

Uczestnicy spotkania 

Tematami obrad były m.in. sprawy związane  
z zakończoną kampanią sprawozdawczo-wyborczą  
w OSP, z oceną i realizacją wniosków oraz Zjazd  
Gminny ZOSP RP w Krajence. I tak w OSP Śmiardowo  
Krajeńskie omówiono finansowanie OSP, wyposażenie 
jednostki oraz szkolenia i budowa garażu dla OSP.  
Garaż był także zasadniczym tematem zebrania w OSP 
Podróżna.   
W OSP Augustowo-Głubczyn rozmawiano przede 
wszystkim o wykonaniu remontów i modernizacji  
tamtejszego Domu Strażaka. Natomiast głównymi  
wnioskami, które wynikły w czasie zebrania OSP  
Krajenka, były m.in. remont sali widowiskowo -
szkoleniowej, szkolenie w jednostce, rozwój orkiestry,  
a także zagospodarowanie autokaru OSP. 
Zarząd ocenił także realizację składek poszczególnych 
OSP na rzecz Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP  
w Krajence. Bardzo wysoko oceniono organizację  
Gminnego Dnia Strażaka w Śmiardowie Krajeńskim,  
w związku z 500–leciem powstania wsi. Oceniono  
również przebieg VII Przeglądu Strażackich Orkiestr  
Dętych Północnej Wielkopolski, podkreślając duże  
zaangażowanie jednostek. W tej kwestii zaproponowano 
równocześnie, by od przyszłego roku głównym  
organizatorem imprezy był Krajeński Ośrodek Kultury, 
który ma większe możliwości pozyskiwania środków  
zewnętrznych. Wysoko także oceniono Koncert  
Świętojański, który odbył się w imieniny patrona  
krajeńskich strażaków, w czasie festynu wiejskiego  
w Dolniku. Na zakończenie posiedzenia zarząd omówił 
realizację budżetu, która obecnie nie przekracza 50 proc.  

Redakcja 

W piątek, 12 sierpnia 2011 r. odbyło się posiedzenie  
Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych  
Straży Pożarnych RP w Krajence. W obradach władz 
krajeńskich strażaków udział wzięli m.in.: Andrzej Martin, 
prezes ZM-G ZOSP RP w Krajence, Jacek Baranowski  
– komendant gminny ZOSP RP, Leszek Łochowicz  
– wiceprezes, sekretarz Regina Witkowicz, skarbnik  
Paweł Łosoś oraz członkowie zarządu: Andrzej Pietrzak, 
Eugeniusz Madej i Marek Waldowski. W spotkaniu udział 
wzięli także burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan 
Kitela i Barbara Gugała - przewodnicząca Miejsko-
Gminnej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP  
w Krajence.  

 W skład zespołu weszli także Jacek Jutrzenka-
Trzebiatowski, komendant Komisariatu Policji  
w Krajence, Janusz Sendłak – dyrektor Szkoły  
Podstawowej w Krajence, Andrzej Pietrzak – dyrektor 
Gimnazjum Publicznego w Krajence. 
Podczas zebrania zastępca kierownika Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence 
Krzysztof Pająk przedstawił Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie w Gminie i Mieście Krajenka oraz przybliżył 
uczestnikom tryb i sposób powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego, a także  
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.  
Członkowie zespołu w jawnym głosowanie wybrali  
Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,  
którym została Adrianna Grabowska – pracownik MOPS 
w Krajence oraz zastępcę przewodniczącego zespołu, 
którą została Dorota Trela – kurator Sądu  
Rejonowego w Złotowie. 

Na pdst. informacji M-GOPS w Krajence 

Zespół Interdyscyplinarny ruszył do pracy  

W piątek, 19 sierpnia 2011 r., w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Miasta Krajenka odbyło się  
inauguracyjne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Posiedzenie otworzył burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 
Stefan Kitela.  
W zebraniu zespołu uczestniczyli również: Urszula 
Wawrzyniak – dyrektor Publicznego Przedszkola  
w Krajence, Danuta Balcer – dyrektor Szkoły  
Podstawowej w Skórce, Bogusław Wójtowicz – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Głubczynie, Karol Wójcik  
– dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence,  
Dorota Trela – kurator Sądu Rejonowego w Złotowie, 
Adrianna Grabowska – pracownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence, Wanda  
Toporowska – dyrektor Publicznego Przedszkola  
w Skórce, Beata Traczuk - dyrektor Publicznego  
Przedszkola w Głubczynie, Dorota Domagalska  
– lekarz rodzinny Krystyna Żurek – przewodnicząca 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych, Bożena Kowalska – kierownik Szkoły 
Filialnej w Śmiardowie Krajeńskim, Mariola Seredyn  
– przedstawicielka Caritas parafii p.w. św. Anny  
w Krajence oraz Agnieszka Warzewska - kierownik 
Szkoły Filialnej w Podróżnej. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 
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Przez cztery dni, od 25 do 28 sierpnia w Krajence trwała akcja "Podziel się Posiłkiem". Pod tym hasłem Urząd Gminy 
i Miasta w Krajence w ramach współpracy z Pilskim Bankiem Żywności włączył się w realizację programu  
dożywiania.  
Zbiórkę żywności poprzedziła akcja promocyjna, którą przeprowadzili m.in. burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan 
Kitela, jego zastępca Leszek Łochowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk oraz zastępca 
kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Pająk, zachęcając mieszkańców miasta  
i gminy do aktywności i włączenia się do szczytnej inicjatywy. Zachęcali mieszkańców, by podczas zakupów  
pamiętać nie tylko o sobie i swoich potrzebach, ale również o osobach oczekujących pomocy. Oprócz władz  
samorządowych Krajenki, do akcji przyłączył się aktywnie dyrektor Pilskiego Banku Żywności w Pile, senator  
Mieczysław  
Augustyn, który osobiście zachęcał mieszkańców do okazania wielkiego serca, mając równocześnie możliwość  
rozmów i dyskusji z nimi. W efekcie, w Krajence zebrano około 100 kg żywności, którą przekazano potem do  
Pilskiego Banku Żywności.  
                  Na pdst. informacji MGOPS  

Senator i władze gminy w akcji „Podziel się 

Posiłkiem” w Krajence 

Senator Mieczysław Augustyn chętnie rozmawiał  

z mieszkańcami Krajenki... 
… podobnie, jak i władze gminy. 

Burmistrz 

Gminy i Miasta Krajenka 

informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy  
ul. Władysława Jagiełły 9 oraz na stronach internetowych Urzędu www.bip.krajenka.pl  
zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych przetargach  
ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości: 
- oznaczonej nr geodezyjnym 463/1 położonej w Wąsoszkach 
- oznaczonej nr geodezyjnym cz. dz. 131/1 położonej w Krajence (obręb 86) 
- oznaczonej nr geodezyjnym 468/1 położonej w Wąsoszkach 
- oznaczonej nr geodezyjnym 718 położonej w Krajence (obręb 65) 
- oznaczonej nr geodezyjnym 88 położonej w Krajence (obręb 65 - Barankowo) 
- oznaczonej nr geodezyjnym 195 położonej w Dolniku 
- oznaczonej nr geodezyjnym 344/1 położonej w Paruszce 
- oznaczonej nr geodezyjnym 96/1 położonej w Żeleźnicy 
- oznaczonej nr geodezyjnym 523 położonej w Podróżnej 
- oznaczonej nr geodezyjnym 522 położonej w Podróżnej 
Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i 
Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły 
9 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 – 1530 pokój nr 6 I piętro lub telefonicznie 067 
263 92 04 wew. 31. 

http://www.bip.krajenka.pl/
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Godz. 9.00, 
Nr działki 195, 
Powierzchnia : 1,87 ha,  
Położenie : Dolnik, 
KW: 28529 
Niezabudowana: -  
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-

żawnego wynosi 2,44 dt żyta 
 

Godz. 9.30, 
Nr działki:  344/1, 
Powierzchnia : 1,02 ha,  
Położenie : Paruszka, 
KW: 20637 
Niezabudowana: -  
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-

żawnego wynosi 1,77 dt żyta 
 

Godz. 10.00, 
Nr działki : 96/1, 
Powierzchnia : 1,06 ha,  
Położenie : Żeleźnica, 
KW: 28526 
Niezabudowana: -  
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-

żawnego wynosi 1,16 dt żyta 
 
 
 

 
Godz. 10.30, 

Nr działki: 523, 
Powierzchnia : 0,98 ha,  
Położenie : Podróżna, 
KW: 33308 
Niezabudowana: -  
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-

żawnego wynosi 1,18 dt żyta 
 

Godz. 11.00, 
Nr działki : 522, 
Powierzchnia : 0,97 ha,  
Położenie : Podróżna, 
KW: 28529 
Niezabudowana: -  
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-

żawnego wynosi 1,15 dt żyta 
 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KRAJENKA 

 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących wła-
sność Gminy i Miasta Krajenka 
     Okres dzierżawy: do 31 sierpnia 2014 roku 
     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć zło-
tych) w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence lub na konto SBL Złotów o/Krajenka nr 
06894110290072250820000110 w terminie do dnia12 października 2011 roku. 
Dniem wpłaty jest dzień wpływu na konto tutejszego Urzędu. 
Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wadium jest wniesione. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne postąpienie wynosi 0,2 dt żyta 
Przetarg odbędzie się dnia 17 października 2011 r. sali narad Urzędu Gminy i Miasta 
 w Krajence ul. Wł. Jagiełły 9 (budynek USC w podwórzu I piętro).  

  

 
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę, a pozostałym 
zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Organizator przetargu zawiadomi wyłonionego w przetargu dzierżawcę nieruchomości o terminie zawarcia umowy 
dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy  
w wyznaczonym miejscu i terminie organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. 
Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. 
należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Treść niniejszego ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka, a także na stronie internetowej www.bip.krajenka.pl. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta  
w Krajence, pokój nr 6, tel. 0672639205 wew. 31. 
         

           Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 

                                                                                                                                         Stefan Kitela 

http://www.bip.krajenka.pl/
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Gmina Krajenka przystąpiła do budowy sieci  
wodociągowej w Krajence. W piątek 19 sierpnia  
w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka podpisana została 
umowa na dalszą realizację zadania „ Budowa stacji 
uzdatniania wody wraz z budowa sieci wodociągowej  
w Krajence”. Umowę podpisali burmistrz Stefan Kitela  
i właściciel firmy Hieronim Gładysz. Zadanie  
finansowane jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki  
i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Przetarg na 
budowę kanalizacji wygrała firma ze Złotowa „Zakład 
Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych Hieronim Gładysz”. 
Zakres prac przewiduje wykonanie ok. 7,5 km sieci  
wodociągowej i ok. 1,1 km odgałęzień (przyłącza do  
granicy działek). Termin wykonania zadania  
wyznaczono na 30 września 2012 roku.  

Redakcja 

Budowa sieci wodociągowej 

Burmistrz Stefan Kitela i Hieronim Gładysz 

Trwają prace przy zagospodarowaniu budynku i placu 
przy przystanku autobusowym w Krajence. Urząd  
Gminy i Miasta Krajenka ustawił wiatę dla podróżnych 
oczekujących na autobus, a budynek został  
wydzierżawiony i trwają w nim prace adaptacyjne  
przyszłej przychodni lekarskiej. 
- Zdaję sobie sprawę, że podróżni oczekują jeszcze na 
oświetlenie wiaty – powiedział burmistrz Stefan Kitela.  
– Ich oczekiwania są zasadne, ale równocześnie proszę 
ich o cierpliwość i niebawem wiata będzie oświetlona.
     Redakcja 

Estetyczna wiata 

Zdaniem Romana Chwaliszewskiego należy usunąć 
dwa-trzy drzewa, które z powodu postępujących chorób 
zagrażają innym drzewom w parku. Przyczyna nie jest 
znana i nawet leśnicy oraz dendrolodzy nie potrafią 
określić przyczyny tego stanu. Do tego dochodzi jeszcze 
kwestia bezpieczeństwa. 
Decyzje w tej sprawie nie są łatwe, wiadomo  
bowiem, iż każde wycięcie drzewa ingeruje  
w środowisko naturalne, jednakże w tym przypadku nie 
można mówić jedynie o wycięciu. Nadrzędną bowiem 
sprawą jest ochrona całego parku. 

Redakcja 

W ochronie parku 

W czwartek, 1 września 2011 r., w Urzędzie  
Gminy i Miasta Krajenka doszło do spotkania burmistrza 
Krajenki Stefana Kiteli, jego zastępcy Leszka  
Łochowicza z Romanem Chwaliszewskim, kierownikiem 
Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony  
Zabytków w Poznaniu, w czasie którego omówiono m.in. 
kwestie odnowy parku, przy pałacu Sułkowskich.  
- Niebawem musimy przystąpić do pielęgnacji  
i odnowy drzewostanu w parku, który jest  
wpisany do rejestru zabytków - powiedział  
Leszek Łochowicz. – Stąd wizyta w Krajence  
konserwatora zabytków. 

Burmistrz Stefan Kitela, jego zastępca Leszek  

Łochowicz i Roman Chwaliszewski, pilski konserwator 

zabytków. 

Park przy pałacu Sułkowskich 



 

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

W czwartek, 8 września 2011 roku odbyła się II Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych o Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Krajenka. W olimpijskich zmaganiach uczestniczyły Warsztaty Terapii Zajęciowej z Lipki, Okonka, 
Złotowa, Jastrowia, Gębic i gospodarze imprezy WTZ Krajenka. Organizatorami niezwykłej imprezy byli Urząd  
Gminy i Miasta Krajenka, WTZ Krajenka, Krajeński Ośrodek Kultury i Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego  
w Krajence.  
Mimo, iż od samego rana w Krajence padał deszcz, Olimpiada przebiegła niezwykle sprawnie i przeprowadzono 
wszystkie konkurencje, choć w większości zawody musiano przeprowadzić w pomieszczeniach Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. Osoby niepełnosprawne, imponujące umiejętnościami, ogromną ambicją, zaangażowaniem i poszano-
waniem zasad fair play rywalizowały zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i drużynowych. Rozegrano m.in. 
zawody w rzutach ringo, rzutach lotek do tarczy, konkurs rzutów piłki do kosza, wyścig rowerowy na czas, ścigano 
się na trasie toru przeszkód, rozegrano mecze w tenisie stołowych, mecze w „piłkarzyki” oraz profesjonalne mecze 
piłkarskie, które rozegrano na Orliku.  
Wszystkim niepełnosprawnym sportowcom kibicowało wielu gości, m.in.: wicestarosta złotowski Tomasz Fidler,  
sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Krajenka Tomasz Ciechanowski, radni Rady Miejskiej Joanna Wienke, Bogdan 
Długosz, Karol Makarewicz i ich przewodniczący Piotr Jończyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Złotowie Helena Agatowska, dyrektor wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Złotowie Przemysław  
Maliszewski, komendant komisariatu policji w Krajence Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski, dyrektor Krajeńskiego  
Ośrodka Kultury w Krajence Karol Adler, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Krajence Krystyna Żurek, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Krajenki Beata Bieńkowska oraz Paweł Kucharski 
przedstawiciel posła Stanisława Chmielewskiego i Tadeusz Michta asystent posła Stanisława Kalemby.  
Po zakończeniu sportowych emocji nagrodzono wszystkich sportowców pucharami, dyplomami i nagrodami. Skoro 
była to prawdziwa Olimpiada, zawody musiały wyłonić zwycięzców. W klasyfikacji 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 Złotów, IV miejsce WTZ – Okonek, V miejsce WTZ  
– Gębice, VI miejsce WTZ – Lipka. Impreza zakończyła się poczęstunkiem dla wszystkich uczestników imprezy. 

Redakcja  

II Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych w Krajence 

Zwycięzcy Olimpiady: WTZ Jastrowie 

Tor przeszkód 

Mecz piłkarski WTZ Krajenka — WTZ Okonek 

Gospodarze Olimpiady: „srebrny” WTZ Krajenka 
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Dnia 15 września 2011 o godz. 18.30 w Krajeńskim  
Ośrodku Kultury odbył się Koncert Sławka  
Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa. Sala  
wypełniona po brzegi kołysała się w rytm bluesowej  
muzyki, którą uświetniał znakomity wirtuoz gry na harmonij-
ce Sławek Wierzcholski - najpopularniejszy polski  
wykonawca bluesa oraz stworzona przez niego Nocna 
Zmiana Bluesa. Swe charakterystyczne brzmienie zespół 
zawdzięcza nietypowemu (jak na grupę o charakterze blue-
sowym) instrumentarium. Wszyscy muzycy używają wzmac-
niaczy, lecz grają wyłącznie na instrumentach  
akustycznych. Sekcję rytmiczną tworzą Grzegorz Minicz  

– bębny, Piotr Dąbrowski – akustyczna gitara basowa  
i Marek Dąbrowski – gitara akustyczna. Sławek  
Wierzcholski dawał popisy wirtuozerii gry używając m.in. 
najmniejszej na świecie (mierzącej ok. 6 cm) harmonijki 
ustnej. Koncert zakończył się bisami i owacjami na  
stojąco.  
Zanim jednak na deskach KOK pojawili się uznani  
bluesmani, publiczność przywitał zespół działający  
w Krajeńskim Ośrodku Kultury – The Bluesod C. Młodzi 
adepci sztuki bluesowej zaprezentowali swój repertuar mu-
zyczny, zyskując uznanie Nocnej Zmiany Bluesa  
i publiczności zgromadzonej w KOK. Dyrektor KOK Karol 
Adler zaprosił już na kolejny koncert, który odbędzie się  
14 października (piątek) o godz. 19.00. Tym razem do  
Krajenki przyjedzie z akustycznym koncertem zespół  
GOLDEN LIFE.  

KOK 

Nocna Zmiana w Krajence 

Biblioteka służy mieszkańcom Krajenki już 63 lata,  
powstała 24 stycznia 1948 roku. Posiada 16000  
egzemplarzy książek, można wypożyczyć lektury  
szkolne jak i też nowości wydawnicze. Przez rok, jak  
mówiła kierowniczka biblioteki Maria Brzezińska  
z placówki korzysta około 700 czytelników.  
W bibliotece znajdują się także dwa stanowiska  
komputerowe, gdzie można skorzystać z Internetu.  
Z usługi tej już w tym roku skorzystało sporo czytelników, 
zanotowano ponad 2000 wejść. Jest też mała czytelnia, 
gdzie na miejscu można przejrzeć aktualną i archiwalną 
prasę.          Redakcja 

Zapraszamy do biblioteki w Krajence 

Maria Brzezińska przy pracy 

W czwartek, 22 września 2011 roku, odbyło się  
zebranie wiejskie w Dolniku. Głównym tematem  
spotkania było zagospodarowanie funduszu sołeckiego 
na 2012 rok (o tym piszemy w innym miejscu „BK”). 
Tym niemniej niezwykle ważną sprawą było  
głosowanie w kwestii wybrania nowego sołtysa  
Dolnika. W związku ze złożeniem mandatu sołtysa 
przez Anną Gruba (była sołtys zdecydowała się na 
wyjazd z Dolnika), zebrani w tajnym głosowaniu powie-
rzyli funkcję sołtysa Elżbiecie Romańczyk, a liderem 
„Odnowy wsi” została Barbara Posmyk.  

Redakcja 

Nowy sołtys Dolnika 

Nowa sołtys Dolnika -  Elżbieta Romańczyk  

w towarzystwie byłej sołtys Anny Gruba, burmistrza 

Stefana Kiteli, przew. Rady Miejskiej Piotra Jończyka  

i mieszkańców Dolnika. 
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 Godz. 9.00, 
Nr działki 463/1, 
Powierzchnia : 1,46 ha,  
Położenie : Wąsoszki, 
KW: 20978 
Niezabudowana: -  
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzier-
żawnego wynosi 1,73 dt żyta 

Godz. 9.30, 
Nr działki:  cz. dz. 131/1, 
Powierzchnia : 4,4500 ha,  
Położenie : Krajenka obręb 86, 
KW: 20075 
Niezabudowana: -  
Cena wywoławcza rocznego czynszu  
dzierżawnego wynosi 3,58 dt żyta 

Godz. 10.00, 
Nr działki : 468/1, 
Powierzchnia : 2,58 ha,  
Położenie : Wąsoszki, 
KW: 6471 
Niezabudowana: -  
Cena wywoławcza rocznego czynszu  
dzierżawnego wynosi 3,42 dt żyta 

Godz. 10.30, 
Nr działki: 718, 
Powierzchnia : 1,30 ha,  
Położenie : Krajenka obręb 65, 
KW: 6498 
Niezabudowana: -  
C e n a  w y w o ł a w c z a  r o c z n e g o  
czynszu dzierżawnego wynosi 1,17 dt żyta 

 
Godz. 11.00, 

Nr działki: 88, 
Powierzchnia : 1,05 ha,  
Położenie : Krajenka obręb 65, (Barankowo) 
KW: 20586 
Niezabudowana: -  
Cena wywoławcza rocznego czynszu  
dzierżawnego wynosi 2,71 dt żyta 

 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KRAJENKA 
 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych  
stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka 
Okres dzierżawy: do 31 sierpnia 2014 roku 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 zł  
(słownie: dziesięć złotych) w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence lub na konto SBL Złotów o/Krajenka 

nr 06894110290072250820000110 w terminie do dnia 12 października 2011 roku .  
Dniem wpłaty jest dzień wpływu na konto tutejszego Urzędu. 
Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wadium jest wniesione. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne postąpienie wynosi 0,2 dt żyta 
Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2011 r. sali narad Urzędu Gminy i Miasta  
w Krajence ul. Wł. Jagiełły 9 (budynek USC w podwórzu I piętro).  

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę,  
a pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. 
Organizator przetargu zawiadomi wyłonionego w przetargu dzierżawcę nieruchomości  
o terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez  
usprawiedliwienia do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat  
dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Treść niniejszego ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka, a także na stronie internetowej www.bip.krajenka.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności  
Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, pokój nr 6, tel. 0672639205 wew. 31.        
                      
 
Krajenka , dnia 15 września 2011 r.                                       Burmistrz Gminy i Miasta  
                     Stefan Kitela 

http://www.bip.krajenka.pl/


 

    BIULETYN KRAJEŃSKI                               SPRAWY SPOŁECZNE                                   13                                 

Przez sierpień i wrzesień, w gminie odbywały się zebrania sołeckie. Oprócz mieszkańców w zebraniach udział brali 
m.in. burmistrz Krajenki Stefan Kitela, przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk, sekretarz gminy 
Tomasz Ciechanowski oraz pracownicy krajeńskiego Urzędu Gminy i Miasta: Marek Pietrzak, Hanna Ritter-Duda, 
Karolina Adler i Mariola Kurzawa, którzy przedstawiali mieszkańcom aktualną sytuację społeczno-gospodarczą  
gminy, a w niektórych miejscowościach omawiali budowy przyłącza, w związku z budową kanalizacji sanitarnej. 
Tam, gdzie nie będzie budowana sieć kanalizacyjna, mówiono o ewentualnych budowach przydomowych  
oczyszczalni ścieków. 
Jednakże najważniejszymi sprawami, o których dyskutowano w czasie spotkań było zagospodarowanie funduszu 
sołeckiego. Mieszkańcy w głosowaniach decydowali, na jakie cele zostaną przeznaczone pieniądze z funduszu.  
W efekcie, w Skórce zdecydowano, iż w przyszłym roku należy przeznaczyć 21.644,97 zł na zakup czterech tablic 
informacyjnych, na prace porządkowe we wsi; organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych, a także warunkowo  
wybudowanie boiska do siatkówki plażowej i placu z małą architekturą na spotkania integracyjne, które powstałoby 
na istniejącym już placu zabaw, przy ul. Słonecznej. 

Zebrania wiejskie w gminie — fundusz sołecki 

W innych sołectwach fundusz sołecki podzielono w następujący sposób: w Augustowie - 9.401,10 zł zostanie  
przeznaczone na m.in. budowę ogrodzenia boiska od strony ulicy, utrzymanie boiska, zakup kosy spalinowej oraz 
zorganizowanie imprezy integracyjnej; w Głubczynie - kwotę 17 256,13 zł. przeznaczono na zakup dwóch kos  
spalinowych, tablicy informacyjnej, kuchni polowej i oczyszczenie jeziora we wsi; w Paruszce –  zdecydowano, że za 
15.560,44 zł zostanie zakupiona kosiarka spalinowa, kuchnia elektryczna i firanki do świetlicy wiejskiej, wymienione 
zostaną drzwi wejściowych i okna w domu socjalnym i wymienione rynny na świetlicy wiejskiej; w Pogórzu – 
8.478,44 zł przeznaczono na budowę miejsca integracyjnego wraz z placem zabaw; w Podróżnej - 16807,27 zł,  
zostanie przeznaczone na kapitalny remont kuchni w świetlicy wiejskiej oraz remont tamtejszego przystanku PKS;  
w Czajcze-Leśnik - 9.301,35 zł zostanie przeznaczone na zagospodarowanie miejsca integracyjnego; w Krajence  
Wybudowanie – za 5.685,54 zł zakupi się zamykaną tablicę ogłoszeniową oraz sfinansuje się wycieczkę  
edukacyjno-turystyczną do jednego z Muzeów Rolnictwa dla dzieci z sołectwa; w Łońsku - 7.929,84 zł zostanie 
przeznaczone na zakup żużlu, który zostanie później wykorzystany przy naprawach dróg dojazdowych do pól;  
w Maryńcu - 5.785,29 zł mieszkańcy przeznaczą na zagospodarowaniu działki gminnej, nieopodal pałacu, gdzie  
w przyszłości ma powstać miejsce integracyjne i w pierwszej kolejności chcą ją ogrodzić. W Żeleźnicy, mieszkańcy 
w głosowaniu zdecydowali, że kwota 7.805,16 zł zostanie przeznaczona na zagospodarowanie terenu wokół  
świetlicy (z wyłożeniem polbruku, postawieniem ławeczek i altanki) oraz zakup kosy spalinowej; w Barankowie - 
kwotę 7.356,30 zł przeznaczy się na zakup tablicy informacyjnej z planem sołectwa oraz zakup żużlu; w Dolniku –  
mieszkańcy zdecydowali, że pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone na dalsze zagospodarowanie tzw. 
„Kaczego Dołka” – miejsca integracyjnego, gdzie ma być wyrównany teren i ogrodzony od strony drogi, sprzątanie 
przystanków PKS oraz na zakup kosy lub kosiarki spalinowej; w Śmiardowie Krajeńskim –  za kwotę18.044,23 zł 
zostanie zakupiony piasek, cement, ławeczki i karuzela dla dzieci (wszystko do budowy centrum integracyjnego),  
a do tego zakup kosy spalinowej.         Redakcja 
* W chwili zamykania nr 3 Biuletynu Krajeńskiego, nie odbyły się jeszcze zebrania wiejskie w Wąsoszkach  
i Tarnówczynie. 

Zebranie wiejskie w Głubczynie. 

Zebranie wiejskie w Pogórzu. Zebranie wiejskie w Skórce. 

Zebranie wiejskie w Dolniku. 
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DOŻYNKI POWIATOWE W KRAJENCE 
 
Od wielu lat, w pierwszą sobotę września powiat złotowski obchodzi Święto Plonów. W tym roku Dożynki Powiatowe 
odbyły się w Krajence, a organizatorami imprezy było Starostwo Powiatowe w Złotowie, Urząd Gminy i Miasta  
w Krajence, Krajeński Ośrodek Kultury oraz parafia w Krajence.  
- Osobiście i wspólnie z mieszkańcami Gminy i Miasta Krajenka cieszymy się niezmiernie, że dziś możemy być  
z Wami na uroczystościach Dożynek Powiatowych, po wielu latach naszej nieobecności. Krajeński wieniec znowu 
pojawił się na dożynkach powiatowych – powiedział burmistrz Krajenki Stefan Kitela, witając gości na  
uroczystościach dożynkowych. - Cieszymy się tym bardziej, że z wielką satysfakcją gościmy u nas tegoroczne  
powiatowe święto rolników. 
Wszystko jednak rozpoczęło się od mszy świętej polowej, na placu przy kościele św. Anny, pod przewodnictwem 
proboszcza ks. Grzegorza Fabiszaka. Zgromadzeni wierni, mieszkańcy gminy i miasta Krajenka, a także liczni  

goście dziękowali Bogu za tegoroczne plony, modląc się i prosząc  
o kolejny udany rok. Po zakończeniu mszy św., przy ul. Szkolnej uformo-
wał się kolorowy dożynkowy korowód, który przeszedł dalej ulicą Witosa, 
do stadionu miejskiego gdzie zainaugurowano oficjalne uroczystości,  
a ich gospodarzami byli starostowie dożynek Marzanna i Norbert  
Rogenbuk ze Śmiardowa Krajeńskiego. Korowód otwierał zespół  
mażoretek, a dalej orkiestra dęta OSP Krajenka, zespół ludowy „Dzwon” 
z Podróżnej, delegacje wszystkich gmin powiatu złotowskiego  
z pięknymi, okazałymi wieńcami dożynkowymi i goście dożynkowi, wśród 
których nie zabrakło wielu znanych z pierwszych stron gazet polityków  
i samorządowców. Oprócz burmistrza Stefana Kiteli, starosty  
złotowskiego Ryszarda Goławskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Krajence Piotra Jończyka, przewodniczącej Rady Powiatu Złotowskiego Jadwigi Harbuzińskiej-Turek, dziekana 
dekanatu złotowskiego ks. Grzegorza Fabiszaka do Krajenki zawitali m.in. posłowie Stanisław Chmielewski, Adam 
Szejnfeld, Stanisław Kalemba, Stanisław Stec, senator Mieczysław Augustyn, przedstawiciele wojewody i marszałka  
województwa wielkopolskiego w Poznaniu, burmistrzowie i wójtowie z powiatu złotowskiego, radni powiatowi oraz 
radni Rady Miejskiej w Krajence, a także dyrektorzy i szefowie wielu 
szkół, firm i instytucji z całej Wielkopolski, a także prezes Zarządu Wielko-
polskiej Agencji Zarządzania Energią Józef Lewandowski.  
Po oficjalnych przemówieniach i życzeniach poseł Stanisław Kalemba, 
w towarzystwie starosty Ryszarda Goławskiego i burmistrza Stefana Kiteli 
wręczył Annie Sudeckiej i Norbertowi Rogenbukowi medale ministra  
rolnictwa i rozwoju wsi RP „Zasłużony dla rolnictwa”. W chwilę potem,  
rozpoczęły się obrzędy dożynkowe, w wykonaniu zespołu „Rodlanie”  
z Zakrzewa, w czasie których starostowie dożynek przekazali burmistrzo-
wi Stefanowi Kiteli dożynkowy chleb, wypieczony z tegorocznej mąki,  
który z kolei przekazał go staroście złotowskiemu i oboje obiecali, że  
symboliczny bochen będzie dzielony sprawiedliwie. Później doszło do 
tradycyjnego poczęstunku chlebem dla wszystkich uczestników dożynek. 
Kolejnym punktem programu powiatowej uroczystości była ocena wieńców dożynkowych. Specjalnie powołana  

komisja konkursowa oceniła, iż najpiękniejszym wieńcem był wieniec z gminy 
Złotów (nagroda 500 zł). Drugie miejsce zajęło Zakrzewo (300 zł), a trzecie – 
Tarnówka (200 zł). 
W części artystycznej, na scenie wystąpili m.in. orkiestra dęta OSP  
z wokalistką Magdą Stefaniak i zespołem tanecznym „Oleńki” z Krajenki,  
kapela „No to cyk” ze Złotowa, kapela podwórkowa „Rypcium Pypcium”  
z Zakrzewa, kapela podwórkowa „Mysomtacy” z Krajenki, zespół ludowy 
„Dzwon” z Podróżnej oraz chór mieszany „Sonata” z Okonka. Gwiazdą  
programu był zespół „Disco Full”. W przerwie swoje umiejętności  
zaprezentowali młodzi karatecy ze Stowarzyszenia „Satori” z Jastrowia,  
Krajenki i Samborska – medaliści największych i prestiżowych zawodów,  

w tym medaliści Mistrzostw Świata, Europy i Polski. 
Po zakończeniu artystycznych popisów na scenie, w parku rozpoczęła się dożynkowa zabawa taneczna, z udziałem 
kilkuset amatorów tańca, trwająca niemal do świtu. Atrakcją dla widzów była także wioska indiańska (wigwamy  
postawiła firma „Kokopelii” z Chrustowa k.Ujścia, a na krajeńskim stadionie urządzili ciekawe pokazy dzięki  
inicjatywie klastra turystycznego „Dolina Noteci”), dmuchane zamki dla dzieci oraz wiele stoisk gastronomicznych. 
Było więc i dla ducha i dla ciała. 
Warto też zauważyć, że z okazji Dożynek Powiatowych, w organizację imprezy włączyli się z własnej inicjatywy 
mieszkańcy gminy i miasta Krajenka. Na przykład Państwo  Barabasz i Łomińscy, a także Franciszek Cuper  
i Edward Cuper udekorowali Krajenkę dożynkowymi wystawkami, a Tadeusz Kolat z Czajcza, Jarosław Serwan  
z Pogórza, Bernard Mir i Kazimierz Niedźwiecki z Barankowa, Andrzej Morgulec ze Śmiardowa Krajeńskiego, Zbi-
gniew Bocheński z Głubczyna i RSP Dolnik zorganizowali wystawę najnowocześniejszego sprzętu rolniczego, która 
cieszyła się wielkim powodzeniem.         Redakcja 
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DOŻYNKI GMINNE W GŁUBCZYNIE 

W Gminie Krajenka zaszczyt organizowania tegorocznych dożynek gminnych przypadł sołectwu Głubczyn. Wieś na 
tę okazję została uroczyście udekorowana. Dożynki rozpoczęły się od uroczystej mszy przed kościołem parafialnym. 
Mszę odprawił ks. dziekan Grzegorz Fabiszak wraz z ks. proboszczem Mirosławem Krupińskim. Przed kościołem 
zostały ustawione wieńce dożynkowe wykonane przez wszystkie sołectwa. Przyniesione zostały do kościoła, aby 
podziękować panu Bogu i Matce Bożej za szczęśliwie zebrane plony. W trakcie mszy dziękczynnej wieńce  
dożynkowe zostały poświęcone przez księdza dziekana.  
Po mszy ustawił się korowód dożynkowy.  Orszak poprzedzała orkiestra OSP z mażoretkami, a dalej dwa konie  
i kuc, platforma ciągniona przez ozdobiony traktor, na której ułożono wszystkie wieńce. Za wieńcami jechała  
dorożka, a w niej starościna dożynek Agnieszka Bocheńska, starosta Piotr Kozieł, sołtys wsi Ewa Chromiec.  

W korowodzie udział wzięli także zespół „Dzwon” z Podróżnej,  
burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk, radni powiatowi: Marek  
Kitowski, Mirosław Jaskólski, Andrzej Pietrzak, zastępca burmistrza 
Leszek Łochowicz, sekretarz Gminy Tomasz Ciechanowski, radni, 
sołtysi i zaproszeni goście: Roman Chwaliszewski - dyrektor  
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Józef Walczyński -  
kierownik Zakładu Usług Wodnych „Krajna”, Jacek Jutrzenka-
Trzebiatowski- komendant Komisariatu Policji w Krajence Andrzej 
Martin - prezes OSP Krajenka oraz mieszkańcy gminy Krajenka,  
którzy udali się na boisko sportowe, gdzie odbyły się uroczystości  
dożynkowe. Rozpoczęły się one od odegrania przez orkiestrę  

i odśpiewania przez zebranych „Roty”. Następnie zespół ludowy „Dzwon” odśpiewał pieśń „Plon, niesiemy plon”. 
Później, starostowie dożynek Agnieszka Bocheńska i Piotr Kozieł wręczyli włodarzowi gminy burmistrzowi Stefanowi 
Kiteli bochen chleba, upieczony z tegorocznej mąki. W dalszej części  
dożynek głoś zabrał burmistrz Stefan Kitela, który powiedział m.in.:  
- Patrząc na bochen chleba i żniwne wieńce czuję ogromna radość i chcę 
dziś powiedzieć wszystkim: dziękuję. Dziękuję przede wszystkim rolnikom  
z naszej gminy, którzy walczą z przeciwnościami ogromnym trudem  
i mozolnie pracują każdego dnia, by żywić i chronić. Jesteście pokorni  
i dumni, jesteście solą tej ziemi. Dziękuję wam za waszą codzienność.  
Podziękował również za piękne wieńce dożynkowe, pogratulował rolnikom 

teg o r oc zn ych  zb io r ó w,  
a zaproszonym gościom za 
przybycie na święto rolników  
z gminy Krajenka. Następnie  
zabrała głos sołtys wsi  
Głubczyn Ewa Chromiec i przybyła na tę uroczystość  
przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska-
Turek. Zgodnie z tradycją dożynkową przygotowano chleby, którymi 
burmistrz, radni i sołtysi częstowali przybyłych na uroczystość gości  
i mieszkańców gminy. Rozstrzygnięto też konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy, w tym roku zwycięzcom została wieś Maryniec, 
który następnego dnia reprezentował Powiat Złotowski na Dożynkach  

Wojewódzkich we Wrześni, drugie miejsce zajął Głubczyn, a trzecie miejsce Dolnik. W chwilę potem wystąpiły  
zespoły ludowe, które przygotowały pieśni ludowe. W trakcie występu  
zespołu przygotowano konkurs rzutu jajkiem „Do sołtysa”. Wzięli w nim 
udział burmistrz Stefan Kitela, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr  
Jończyk, radny powiatowy Marek Kitowski, sołtys Ewa Chromiec, starosta 
dożynek Piotr Kozieł. Najcelniej rzucał Piotr Jończyk; wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali nagrodę - koszyk cukierków, którymi częstowali  
zebranych na boisku. Zorganizowano też zawody „O beczkę piwa”,  
ufundowaną przez zespół „ Mysomtacy”, pomiędzy zespołem wsi Głubczyn 
a reprezentacją sołtysów. W tym roku zwycięzcami został zespół  
z Głubczyna z wynikiem 11:9.Odbył się też turniej dożynkowy twórczości 
ludowej sołectw. Wzięło w nim udział 5 zespołów. Pierwsze miejsce zajęło 
sołectwo Augustowo, otrzymało nagrodę w wysokości 1000 zł za „Zagrodę 
Krajeńską”, drugie miejsce zajął Głubczyn, za kabaret przedstawiający  
życie i zwyczaje wsi Krajeńskiej i otrzymało 800 zł. Trzecie miejsce przypadło sołectwu z Podróżnej za występ  
zespołu „Dzwon” i scenki kabaretowe-nagroda 600 zł, a pozostałe dwa sołectwa Pogórze i Tarnówczyn otrzymało  
wyróżnienia i nagrody w wysokości po 300 zł.W trakcie dożynek wystąpił kapela „ Mysomtacy” z Krajenki oraz  
zespół Voice. Na zakończenie dożynek odbyła się tradycyjna zabawa taneczna, a grał zespół „Lotos” z Krajenki.  
      
             Redakcja 



 

 16                                  INWESTYCJE    BIULETYN KRAJEŃSKI                                   

Zagospodarowanie centrum  

Głubczyna 

W Głubczynie zakończono prace przy zadaniu 
„Odnowa zagospodarowania centrum wsi Głubczyn”. 
Realizowane jest ono przez Stowarzyszenie Pomocy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie.  
W ramach tego zadania przy jeziorze w Głubczynie 
wybudowano miejsce do rekreacji i spotkań jej  
mieszkańców. Znajdują się tam między innym boisko 
trawiaste do siatkówki, stoły do tenisa  
stołowego, miejsce na ognisko, lampy oświetleniowe, 
ławy, stoły, a także scena. Do miejsca spotkań integra-
cyjnych prowadzą chodniki wykonane z polbruku.  
Zadanie finansowano w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i dotacji z Urzędu Gminy i Miasta 
Krajenka. Prace wykonała firma REDOM Zakrzewo. 

Redakcja 

W trakcie prac... 

...i po ich zakończeniu. 

Prace zostały podzielone na trzy etapy:  
 
I etap – 2011 r. - Krajenka, Źeleźnica, Dolnik,  
Śmiardowo Krajeńskie, Podróżna, Augustowo; 
II etap – 2012 r.- Augustowo (I kwartał), Głubczyn,  
Skórka; 
III etap - 2013r. –  Skórka. 
 
Obecnie trwa budowa sieci kanalizacyjnej, która  
z miesiąca na miesiąc obejmuje coraz to więcej  
miejscowości, a ostatnio Paruszkę i Żeleźnicę.  
Kilkunastomilionowe zadanie, mimo niedawnych  
kłopotów, jest realizowane. 

Redakcja 

Kanalizacyjna, wielomilionowa inwestycja 

W maju, w Urzędzie Gminy i Miasta została podpisana 
jedna z najważniejszych umów dla mieszkańców Gminy 
Krajenka, dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej  
w ramach projektu „ Ochrona wód zlewni rzeki  
Noteć - aglomeracja Krajenka”. Inwestycja obejmuje 
miejscowości: Głubczyn, Paruszka, Dolnik, Skórka,  
Źeleźnica, Śmiardowo Krajeńskie, Podróżna, Augustowo 
i częściowo miasto Krajenka, w sumie ok.28 km sieci. 
Wartość inwestycji wynosi ok.13,5 mln zł, a termin  
oddania do użytku przewiduje do końca maja 2013 roku. 

… i w Żeleźnicy. 

Prace kanalizacyjne w Paruszce... 
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- Inwestycję realizujemy sposobem gospodarczym,  
a koszt zadania nie powinien przekroczyć 30 tys. zł. – 
powiedział Przemysław Maliszewski, dyrektor wydziału 
promocji i rozwoju Starostwa Powiatowego w Złotowie. 
– Wykonano drenaż kortów i po nawiezieniu 100 ton 
żwiru, utwardzono ceglaną mączką. Na koniec zostaną 
zainstalowane słupki i siatki, po czym korty będą  
gotowe do gry. 
Warto zauważyć, że dzięki porozumieniu starosty  
złotowskiego z burmistrzem Gminy i Miasta Krajenki 
szkolne korty będą otwarte nie tylko dla uczniów ZSS, 
ale także dla wszystkich amatorów tenisa ziemnego. 
- Bardzo się cieszę, ze nasze wspólne działania  
z wicestarostą złotowskim Tomaszem Fidlerem, by  
korty przy Zespole Szkół Spożywczych zostały  
wyremontowane i ogólnie dostępne znalazły pozytywny 
finał – mówił Stefan Kitela, burmistrz gminy i miasta 
Krajenka. - Dzięki temu, Krajenka zyskuje kolejną  
inwestycję – sportową, a zatem zachęcam wszystkich 
miłośników tenisa ziemnego do stworzenia w Krajence 
towarzystwa tenisa ziemnego, gdzie szczególnie dzieci 
i młodzież będą mogli szlifować swoją sportową formę.
    
     Redakcja 

Korty otwarte dla wszystkich 

Wakacje były znakomitą okazją do przeprowadzania 
wszelkich inwestycji, remontów. Nie inaczej było  
w Zespole Szkół Spożywczych w Krajence, gdzie  
remontowano i modernizowano obiekty sportowe.  
W sierpniu, Starostwo Powiatowe w Złotowie  
rozpoczęło kapitalny remont ziemnych kortów  
tenisowych. 

Korty w połowie sierpnia. 

Korty 20 września 2011r. 

We wrześniu wykonano chodniki przy ulicy Bydgoskiej. 
Przebudowano także rogatki przy przejeździe  
kolejowym. Inwestorem zadania jest Wielkopolski  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 
- Obiecaliśmy, że przebudowa chodnika, przy  
ul. Bydgoskiej, po prawej stronie potrwa do końca wrze-
śnia i słowa dotrzymaliśmy – powiedział Benedykt  
Stefankiewicz, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich  
w Złotowie. – Stare płytki chodnikowe wymieniliśmy na 
polbruk. 
Nowy chodnik biegnie przy drodze wojewódzkiej,  
w kierunku do Wysokiej, od cmentarza do ulicy  
Dworcowej. Nowy chodnik będzie położony także po 
lewej stronie wojewódzkiej arterii. 
- Nowe chodniki nie tylko poprawiają estetykę miasta, 
ale przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo  
mieszkańców, a w szczególności dzieci idących do 
Szkoły Podstawowej i do wybudowanego przy niej placu 
zabaw „Radosna Szkoła” – powiedział burmistrz Stefan 
Kitela.  
Chodniki buduje firma „Zakład Ogólnobudowlany  
Zbigniew Plak ze Złotowa”. 

Redakcja 

Bezpieczne chodniki do szkoły 

Nad inwestycją czuwali burmistrz Stefan Kitela  

i starosta złotowski Ryszard Goławski. 

Budowa nowych chodników przy ul. Bydgoskiej. 
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Trwają prace nad rekultywacją składowiska odpadów 
komunalnych w Krajence. Wykonawca prac  
Przedsiębiorstwo J.A.T Sp. z o.o. z Gdańska zakończył 
we wrześniu kolejny etap, polegający na zainstalowaniu 
instalacji odgazowującej i położeniu warstwy  
odwadniającej i ziemistej. Całe zadanie ma zakończyć 
się w grudniu 2011r. 

Redakcja 

Rekultywacja składowiska odpadów  

komunalnych 

Instalacja odgazowująca na składowisku. 

Nowa inwestycja będzie dotowana z „Rządowego  
programu wspierania w latach 2009-2014 organów  
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół  
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych  
I stopnia "Radosna Szkoła" - 2011 r. - szkolne place  
zabaw”, w wysokości 115.450 zł.  

„Radosna Szkoła” w Krajence 

W piątek 19 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta  
Krajenka została podpisana umowa, której przedmiotem 
jest utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci  
o powierzchni 500 m

2 
w ramach rządowego programu 

„Radosna Szkoła”. 

Już we wrześniu, tuż przy „Orliku”, po dwóch tygodniach 
od rozpoczęcia prac, na placu zamontowano  
odpowiednie, funkcjonalne i bezpieczne urządzenia. Za 
kilka dni zostanie też wylana nawierzchnia placu.  
Wykonawcą zadania jest firma „Saternus” sp. z o. o  
z Chorzowa.     Redakcja 

„Radosna Szkoła” w budowie... 

„Radosna Szkoła” w budowie... 

Montowanie urządzeń. 

„Radosna Szkoła” już prawie gotowa (22.09.2011r.). 

Budynek w centrum Krajenki od pewnego czasu wzbu-
dzał swoim wyglądem dużo emocji wśród mieszkańców. 
W ostatnich latach zmieniało się kilku właścicieli, ale 
praktycznie nic się z nim nie działo. Nowy właściciel 
kamienicy przy ul. Rynek 14 - Mirosław Stankiewicz - 
zamierza, jak powiedział nam telefonicznie: ”...parter 
przeznaczyć na część usługową, a piętro na  
mieszkania. W tym roku planowane jest odnowienie 
elewacji i wyremontowanie dachu. Całość inwestycji 
planuje zakończyć się w 2012 roku”. Prace remontowe 
wykonuje firma „Oldbud” ze Złotowa. Patrząc na tempo 
prac można przewidywać, że remont będzie przebiegał 
bez problemów, a budynek w centrum Krajenki nie  
będzie już „straszył” mieszkańców i przejeżdżających 
przez miasto podróżnych. 

Redakcja 

Czy będzie dom handlowy? 

Na remont kapitalny budynku w centrum miasta  

czekali chyba wszyscy mieszkańcy Krajenki... 
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Na tę inwestycję mieszkańcy Krajenki, a także całe  
rzesze młodzieży, uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych czekali od dawna. 
Przebudowa ul icy Stanis ława Polańskiego w Krajence,  
o długości ok. 170 m już trwa. Inwestycja, warta 379 575 zł obejmuje swoimi 
pracami m.in.: roboty ziemne, wykonanie krawężników i ścieków,  

nawierzchni jezdni z 
betonowej kostki bruko-
w e j ,  c h o d n i k ó w  
z betonowej kostki  
brukowej,  zjazdów  
z betonowej kostki  
b r u k o w e j  o r a z  
w y k o n a n i e  
oznakowania drogi i roboty wykończeniowe. Budowana jest tak-
że sieć kanalizacji deszczowej, przejścia kanalizacyjnego pod  
drogą i ocieplenie istniejącego wodociągu. Wykonawcą prac jest 
firma Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Plak, ze Złotowa.  
Zakończen ie  budowy zap lanowano do  końca  
listopada 2011 roku. 

Redakcja 

Przebudowa ulica Polańskiego  

Ulica Polańskiego przed przebudową. 

Wizytacja władz powiatu i gminy miasta  

na budowie. 

W maju br. ruszyły pierwsze prace budowlane, dotyczące 
nowego obiektu: zaplecza socjalno-sanitarnego na  

stadionie miejskim w Krajence. Powierzchnia zabudowy zaplecza  
wynosi 177 m2 i obejmuje m.in.: salę multimedialną, pokój sędziowski, 
szatnie dla zawodników z prysznicami, sanitariaty oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Wykonawcą zadania był Usługowy Zakład  
Murarsk i Jozef  Kądzio łka z Margonina,  a koszt  
inwestycji wyniósł 
ponad 380 tys. zł. 
14 września br. prace 
zostały ukończone.  
20 września 2011 r.  
dokonano odbioru 
budowanego obiektu. 
W poniedziałek, 26 
września br. odbyła 

się wizytacja burmistrza Stefana Kiteli, radnych Rady Miejskiej  
w Krajence, starosty złotowskiego Ryszarda Goławskiego oraz 
członków zarządu klubu „Iskra” Krajenka na nowym obiekcie.  
- Zakończył się właśnie II etap remontu stadionu miejskiego  
i naszym obowiązkiem jest zapoznać się z efektami prac, które  
trwały przez minione kilka miesięcy – mówił burmistrz Krajenki. – 
Obiekt jest imponujący i jestem pewien, że będzie służył nie tylko  
zawodnikom, ale wszystkim mieszkańcom gminy i miasta, a także 
dla wielu naszych gości. Choć dziś nie ma uroczystego otwarcia 
obiektu, to pozwolimy sobie na symboliczne przecięcie wstęgi.  
Na zakończenie, starosta złotowsk i zaproponował  

zorganizowanie na  
krajeńskim stadionie 
meczu piłkarskiego  
oldboyów: powiat  
złotowski kontra 
gmina Krajenka. 
Wyzwanie zostało 
przyjęte i zapewne 
niebawem na kra-
jeńskim stadionie 
będziemy mogli być 
ś w i a d k a m i  
p a s j o n u j ą c e j  
futbolowej rozgrywki. Kibice już czekają na sportowe wydarzenie... 

Redakcja 

Nowy obiekt na stadionie 

… i 26 września 2011 roku. 

Maj 2011 roku... 

Wizytacja radnych, burmistrza, starosty  

i zarządu „Iskry” Krajenka 

Symboliczne przecięcie wstęgi. 
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Remontowany Krajeński Ośrodek Kultury  

Zakres prac remontowych w KOK-u obejmuje wymianę  
uszkodzonych nawierzchni podłóg, naprawę instalacji 
elektrycznej, usuwanie łatwopalnych elementów pokrycia 
ścian i sufitów, malowanie ścian. 
Krajeński Ośrodek Kultury jest miejscem spotkań dzieci, 
młodzieży i dorosłych, jest również miejscem gdzie  
często przyjeżdżają goście spoza naszego miasta  
i naszej gminy. Miejsce to powinno być przede  
wszystkim bezpieczne i estetyczne.  

- Podjęte przeze mnie działania mają właśnie na celu 
poprawienie bezpieczeństwa i estetyki, by goście  
i zapraszani do Krajenki artyści czuli się komfortowo – 
mówi dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury Karol Adler.  
Na parterze wymienionych zostało 7 okien (w sali  
wielofunkcyjnej), w najbliższym czasie wymienione będą 
pozostałe okna parteru. Wyremontowane zostały już  
biura i korytarze w trakcie remontu jest świetlica i sala na 
parterze, która będzie wielofunkcyjną salą, w której  
odbywać się będą między innymi zajęcia taneczne,  
konferencje, spotkania organizacji pozarządowych, sesje 
Rady Miejskiej, wystawy, małe przyjęcia i kameralne  
imprezy. Sala będzie wyposażona w sprzęt  
multimedialny i konferencyjny.  
Remont i wyposażenie finansowane jest z budżetu  
Krajeńskiego Ośrodka Kultury w ramach przychodów 
własnych i oszczędności wynikających z realizacji  
projektów kulturalnych przy udziale środków unijnych.  

Na pdst. KOK 

18 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa na 
opracowanie dokumentacji projektowej zadań: „Remont 
ulicy Słowackiego” oraz „Remont ulicy Łódzkiej”.  

Dokumentacje techniczne obu inwestycji mają być  
gotowe do końca października. W tym roku planuje się 
rozpoczęcie procedury przetargowej. W jej wyniku,  
zostaną wyłonieni wykonawcy i będą mogły ruszyć  
prace budowlane.  

Na ulicy Łódzkiej ma być położona nowa nawierzchnia 
jezdni z kostki betonowej. Natomiast na ulicy  
Słowackiego, na długości 284 mb. zostaną wykonane 
nowe chodniki z polbruku wraz ze zjazdami do posesji , 
a także wykona się nową nawierzchnię asfaltową  
jezdni. Będzie też przebudowana kanalizacja  
deszczowa i uporządkuje się przyległe tereny zielone. 
Jak widać, niebawem Krajenka wzbogaci się o nowe, 
estetyczne i przede wszystkim bezpieczne  
ulice.     Redakcja 

Słowackiego i Łódzka do remontu 

Ulica Słowackiego w Krajence. 

Ulica Łódzka w Krajence. 

Kościół parafialny pw. św. Anny w Krajence jest jednym 
z najcenniejszych zabytków w Wielkopolsce i dumą 
mieszkańców Krajenki. Został zbudowany w XVIII w. na 
fundamentach i ocalałych murach warownego zamku, 
broniącego rubieży Polski, wznoszącym się na wzgórzu, 
nad brzegiem rzeki Głomi.  
Obecnie wciąż trwają tam kolejne prace konserwatorsko-
restauratorskie. Prace obejmują m.in.: konserwację  
i restaurację polichromii figuralno-ornamentalnej na  
sklepieniu nawy oraz restaurację powierzchni ścian  
i sklepień nawy (partie niefiguralne i nieornamentalne). 
Zakończenie prac przewiduje się na 30 listopada 2011 r. 
     Redakcja 

Prace konserwatorsko-restauratorskie  

w kościele  p.w. św. Anny w Krajence 

Odnawiana polichromia 
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Okres wakacyjny sprzyjał wykonaniu najbardziej pilnych remontów placówek oświatowych w gminie i mieście.  
W przedszkolu w Krajence wymalowano dwie sale zajęć z zapleczem i sanitariatami oraz wymieniono oświetlenie,  
a także przygotowano pomieszczenia na dodatkowy oddział przedszkolny. W Publicznej Szkole Podstawowej  
w Krajence wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową w sali gimnastycznej oraz w dwóch klasach i je  
wymalowano. Wymieniono też pokrycie dachowe na sali gimnastycznej. W Szkole Podstawowej w Skórce  
wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową w jednej klasie oraz wymieniono oświetlenie i wymalowano salę 
zabaw w Szkolnym Punkcie Filialnym w Dolniku. Natomiast w Przedszkolu w Skórce wymalowano wszystkie  
pomieszczenia przedszkolne i przygotowano pomieszczenia na dodatkowy oddział przedszkolny. Z kolei w Szkole 
Podstawowej w Głubczynie zamontowano przepływowe podgrzewacze wody w Szkolnych Punktach Filialnych  
w Podróżnej i Śmiardowie Krajeńskim.   

Redakcja 

Remonty w przedszkolach i w szkołach podstawowych w gminie i mieście  

Sala gimnastyczna służy już uczniom. 

… i dwa miesiące później. 

Sala gimnastyczna w SP w Krajence w czasie remontu. 

Remont w Przedszkolu w Krajence — 20.07.2011r…. 
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20 września br. w Starostwie Powiatowym w Złotowie została podpisana umowa o współpracy na rzecz rozwoju  
lokalnego powiatu złotowskiego. Umowa została wypracowana we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem  
Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile, prowadzonym przez Wielkopolską Agencję Rozwoju  
Przedsiębiorczości w Poznaniu.  
Powiat złotowski pełni funkcję lidera w umowie, natomiast sygnatariuszami są: samorządy miast i gmin powiatu,  
Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja”, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie, Polski Związek  
Niewidomych Okręg Wielkopolski Zarząd Koła Powiatowego w Złotowie, Centrum Integracji Europejskiej Szkoła  
Języków Obcych i Rozwoju Przedsiębiorczości w Złotowie, Uniwersytet Ludowy w Radawnicy oraz Poradnia  
Neurologopedyczna dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. 
Starosta Złotowski Ryszard Goławski otwierając spotkanie powiedział: „Zachęcam wszystkich do ścisłej współpracy 
na rzecz rozwoju naszego powiatu, do podejmowania nowych inicjatyw społeczno- gospodarczych. Jako samorząd 
powiatowy mamy szereg doświadczeń i osiągnięć przy realizacji wielu przedsięwzięć z tychże dziedzin, przy  

znacznym udziale środków 
Unii Europejskiej. 
Celem sygnatariuszy  
zawartej umowy jest  
w szczególności poprawa 
jakości życia mieszkańców 
powiatu złotowskiego  
poprzez działania na rzecz 
aktywizacji zawodowej 
osób pozostających bez  
zatrudnienia, poprzez  
działania zmierzające do 
ułatwienia dostępu do  
rynku pracy osobom  
zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, poprzez  
działania na rzecz podno-
szenia i aktualizacji  
umiejętności zawodowych 
osób pracujących, a także 
poprzez wyrównywanie 

szans edukacyjnych począwszy od edukacji przedszkolnej po edukację osób dorosłych. 
Obszary tego współdziałania stanowią: rynek pracy powiatu złotowskiego, wykluczenie społeczne, integracja  
społeczna na terenie powiatu złotowskiego, promocja i rozwój przedsiębiorczości, współpraca międzysektorowa, 
pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozwiązywania  
i łagodzenia wspólnie zdefiniowanych problemów społeczności powiatu złotowskiego. 
Wicestarosta Złotowski - Tomasz Fidler w swoim  
wystąpieniu odniósł się w szczególności do kwestii 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych: „Walka  
z bezrobociem jest ważnym zadaniem dla powiatu, 
możliwym do wykonania, pod warunkiem, że wszystkie 
strony są zaangażowane w aktywizację rynku pracy, 
podejmują odpowiednie działania na rzecz  
społeczności i konsekwentnie podchodzą do kwestii 
ograniczania bezrobocia”. 
Lista porozumienia jest otwarta. Przystąpić do umowy 
może każda instytucja publiczna, przedsiębiorca  
i organizacja pozarządowa, która zaakceptuje jej  
postanowienia.  
Sygnatariusze w drodze niniejszej umowy nie tworzą 
odrębnego podmiotu w rozumieniu przepisów prawa. 
Obszary współdziałania poszczególnych partnerstw 
wynikają z diagnozy problemów i potrzeb lokalnych 
społeczności oraz zasobów i możliwości ich sygnatariuszy. Aktywność działań na rzecze lokalnych społeczności,  
w tym aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych partnerstw jest zróżnicowana. Seminarium stworzyło  
możliwość podzielenia się doświadczeniami i zaprezentowania w ramach dobrych praktyk, projektów zrealizowanych 
bądź będących w trakcie realizacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

M.D. 

Umowa o współpracy na rzecz rozwoju lokalnego 
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Bardzo dobrze zaprezentowała się grupa młodzików  
podczas międzywojewódzkich mistrzostwach w lekkoatletyce 
rozgrywanych w Szczecinie, które odbyły się 17 września. 
W zawodach wystartowało trzech skoczków z Krajenki,  
najlepiej spisał się Szymon Smolarz zajmując drugie miejsce, 
z wynikiem 180 cm. Uzyskany rezultat jest wypełnieniem  
minimum PZLA na nieoficjalne Mistrzostwa Polski Młodzików  
rozgrywanych podczas Małego Memoriału Janusza  
Kusocińskiego w Kielcach. Udane starty zaliczyli też Michał 
Lamtschek i Patryk Murach skacząc 170cm, co dało im  
odpowiednio 4 i 6 miejsce. Ponadto Michał Lamtschek  
przyczynił się w sposób znaczący do zajęcia trzeciego  
miejsca przez sztafetę 4x100m klubu PLKS Gwda Piła. 
Sukcesem zakończył się start Patryka Gryki w meczu  
lekkoatletycznym pomiędzy województwami pomorskim,  
wielkopolskim i kujawsko –pomorskim, Patryk w skoku wzwyż 
zaliczył wysokość 190cm, co dało mu drugie miejsce w tych 
zawodach.    
     Andrzej Wawruszak 

Udane starty skoczków wzwyż z Krajenki 

Krajeńscy sportowcy. 

Już od osiemnastu lat, w każdy trzeci weekend  
września odbywa się proekologiczna kampania 
„Sprzątanie świata”. Hasło tegorocznej edycji brzmi: 
„Lasy to życie – chrońmy je”. W tak ogromnym 
przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć młodych  
mieszkańców gminy Krajenka. W piątek, 16 września 
na ulicach, skwerach i placach niemal wszystkich  
miejscowości w gminie pojawili się przedszkolacy  
i uczniowie wszystkich placówek oświatowych,  
sprzątając i zbierając do worków wszelkie śmieci,  
zanieczyszczające środowisko. Po zakończeniu  
akcji, zebrane śmieci trafiły na składowisko odpadów 
komunalnych w Złotowie.  Redakcja 

Sprzątanie świata w Krajence 

Tego nie spodziewał się nikt. Cała sytuacja, jaka miała miejsce 21 
września, tuż przed godzina 15, przy ulicy Krótkiej w Krajence  
mogła zakończyć się tragedią. 
- W pewnym momencie, przy pięknej, słonecznej i bezwietrznej 
pogodzie usłyszałyśmy wielki huk – opowiadały przejęte  
mieszkanki Krajenki. – Okazało się, że złamał się gruby konar  
dębu, który z ogromnym łoskotem spadł na jezdnię. Nawet nie 
chce się nam myśleć, co by się stało, gdyby ta ogromna gałąź 
spadła na jakiegoś przechodnia. A przecież kilkanaście sekund 
wcześniej przechodziła tędy młoda kobieta z dzieckiem… 
Dąb rośnie przy 
zbiegu ulicy Krótkiej 
i Polnej i widać na 
pierwszy rzut oka, 
że jest drzewem 
chorym i próchnieje. 
Może warto byłoby 
zastanowić się, czy 
co prawda wiekowy, 
ale niebezpieczny 
dąb musi dalej tam 
rosnąć i stwarzać 
realne niebezpie-
czeństwo? 

Redakcja 

Niebezpieczny dąb przy ul. Krótkiej 
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*** Nowy Rok Szkolny 2011 — 2012  *** Zabrzmiał  pierwszy dzwonek *** 

We wtorek, 1 września zabrzmiały dzwonki we wszystkich szkołach w Polsce. Tak działo się również w szkołach  
w Krajence. Po ponad dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie uczniowie i ich nauczyciele rozpoczęli nowy rok szkolny 
2011-2012. We wtorkowy poranek, punktualnie o godz. 9.00 odbyły się uroczyste apele.  
Zanim jednak ten pierwszy dzwonek zabrzmiał, o godz. 
8.00, w kościele pw. św. Józefa została odprawiona 
msza św. przez ks. Łukasza Polasika w intencji 
uczniów, nauczycieli i pracowników krajeńskiej oświaty. 
W mszy św. uczestniczyli także m.in. zastępca  
burmistrza Krajenki Leszek Łochowicz i sekretarz  
urzędu Tomasz Ciechanowski.  
Potem, gimnazjaliści pierwsze godziny nowego roku 
szkolnego spędzili w amfiteatrze, w towarzystwie m.in. 
burmistrza Krajenki Stefana Kiteli,  zastępcy burmistrza 
Leszka Łochowicza ,  d yrek tora  Zespo łu  
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli  
w Krajence Włodzimierza Hildebrandta.  
- Bardzo się cieszę, że widzę Was wszystkich  
w dobrych humorach i witam Was serdecznie,  
a szczególnie wszystkich pierwszoklasistów  
– powiedział dyrektor gimnazjum Andrzej Pietrzak – 
Cieszę się także, że jest nas więcej niż w czerwcu, kiedy kończyliśmy miniony rok szkolny. Od wielu lat nasza szkoła 
plasuje się w czołówce wszelkich rankingów, zarówno w powiecie, jak i w województwie. Jestem pewny, że tak  
będzie i w tym roku. 

Wszystkich przywitał także burmistrz Stefan Kitela,  
który także pogratulował dotychczasowych osiągnięć 
edukacyjnych gimnazjalnej społeczności, życząc  
kolejnych. 
- Życzę Wam nie tylko powiatowych, wojewódzkich, ale 
także ogólnopolskich sukcesów, bo jestem pewien, że 
Wasz potencjał jest ogromny i wykorzystacie go dla 
dobra swojego i dla nas wszystkich – powiedział m.in. 
burmistrz Krajenki. – Mam też dobrą wiadomość.  
Gmina posiada zabezpieczenie finansowe i niebawem  
rozpocznie się modernizacja obiektu szkolnego i pałac 
zyska nową elewację.  
Warto przypomnieć, że w tym roku szkolnym,  
w Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego w Krajence  
powołano cztery pierwsze klasy z 93 uczniami. Dwie  
z nich są o profilu matematyczno-językowym, a dwie  
kolejne o profilu ratowniczo-pożarniczym. A wraz z nimi 

swoją drogę zawodową rozpoczęli nowi nauczyciele: fizyk Łukasz Michniacki i nauczycielka biologii Joanna Malicka 
– absolwentka krajeńskiego gimnazjum. 
Po oficjalnej części, rozpoczęła się część artystyczna, w wykonaniu uczniów, pod kierunkiem nauczyciela Romualda 
Witkowskiego, z programem pt.: „Pod napięciem” – czyli wakacje z rodzicami. Po zakończeniu uroczystości  
w amfiteatrze uczniowie spotkali się ze swoimi  
wychowawcami w szkolnych klasach. 
Podobnie było także w przypadku inauguracji roku  
szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Krajence, w której oprócz całej szkolnej społeczności 
udział wzięli także sekretarz Urzędu Gminy i Miasta  
Tomasz Ciechanowski, przewodniczący Rady  
Rodziców - Mieczysław Król oraz radni Bogdan Długosz  
i Karol Makarewicz. W roku szkolnym 2011-2012 szkoła 
ta posiada 13 oddziałów z 280 uczniami. W tym roku do 
szkoły przyszło 56 pierwszoklasistów, którzy będą się 
uczyć w trzech oddziałach.  
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie przyjęli 
życzenia od dyrektora szkoły i zaproszonych gości. Ucz-
niowie zaprezentowali wesoły program artystyczny pt.: 
“Tak to czasem w szkole bywa”, a Samorząd Uczniowski 
wręczył uczniom klas pierwszych słodką  
niespodziankę.  

Redakcja 
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Sześciolatki w szkole 

Od dnia 1 września 2011r., do Publicznej Szkoły  
Podstawowej im. Marii Konopnickiej, w Krajence 
uczęszczają dzieci sześcioletnie. Klasa liczy 12 
uczniów, w tym 8 dziewczynek i 4 chłopców.  
Wychowawcą klasy jest Barbara Krzemińska.  
Sześciolatki od razu zaaklimatyzowały się w nowym 
środowisku szkolnym. Dla sześciolatków została  
specjalnie przygotowana sala lekcyjna, wyposażona  
w nowe meble. Po zajęciach lekcyjnych uczniowie udają 
się na stołówkę szkolną, gdzie pod opieką  
nauczyciela mogą spożyć posiłek. Zgodnie  
z wcześniejszymi ustaleniami dzieci mają możliwość 
korzystania z zajęć w świetlicy, która jest czynna  
codziennie w godzinach od 7.00 – 16.00.  
- Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach  
pozalekcyjnych, mogą się bawić, wypoczywać i odrabiać 
lekcje – mówił dyrektor szkoły Janusz Sendłak. - Często 
zdarza się tak, że proszą rodziców o to, aby  
mogły jeszcze dłużej pozostać w świetlicy szkolnej.  

Na podst. PSP Krajenka 

Sześciolatkami na lekcji. 

W czerwcu b.r. uczniowie klasy piątej Szkoły  
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórce wraz  
z polonistką, Stanisławą Machnowską, wzięli udział  
w Ogólnopolskim Konkursie pt. „List do Ojca”.  
Zorganizowała go senacka Komisja Rodziny i Polityki 
Społecznej. Akcję pilotował Senator RP Mieczysław  
Augustyn. 
9 września 2011 r., podczas rozstrzygnięcia etapu  
rejonowego konkursu, w Pilskim Domu Kultury odbyła 
się debata z młodzieżą: „Szkoła miejscem aktywności 
społecznej”. Gośćmi specjalnymi spotkania byli  
Minister Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka oraz 
Pani Henryka Krzywonos – doradca Rzecznika Praw 
Dziecka ds. rodzicielstwa zastępczego, a gospodarzami  
Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski oraz Senator RP  
– Mieczysław Augustyn. 
Trzech uczniów szkoły w Skórce zostało  
uhonorowanych. Trzecie miejsce zdobył Szymon  
Stępień, a Filip Kania i Patryk Mikuś zostali wyróżnieni. 
Szymon otrzymał cenną nagrodę – drukarkę.  
Dodatkowym prezentem był wyjazd chłopca wraz z tatą 
do Warszawy, gdzie zwiedzili stolicę, w tym m.in. 
gmach Sejmu RP. 
   Na pdst. informacji SP Skórka 

Dzieci są aktywne i chętnie chłoną wiedzę. 

„List do Ojca” 

Szymon Stępień z Filipem Kanią i Patrykiem Mikuś. 

 
Wykaz spotkań z rodzicami 2011/2012 
Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego 

 
20.10.2011   dyżur dla rodziców - godz. 16

00
-17

00 

 
24.11.2011        wywiadówka - godz. 16

00
-17

30 

 
15.12.2011   dyżur dla rodziców - godz. 16

00
-17

00 

 
2.02.2012         wywiadówka - godz. 16

00
-17

30 

 
15.03.201     dyżur dla rodziców - godz. 16

00
-17

00 

 
19.04.2012 wywiadówka - godz. 16

00
-17

30 

 
17.05.2012   dyżur dla rodziców  - godz.16

00
-17

00
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Sobota wspomnień i wzruszeń  

65 – lecie Zespołu  

Szkół Spożywczych  

Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej  

koncelebrowanej, odprawianej przez księży absolwentów szkoły: 

Ryszarda Fudala, ks. Antoniego Badura, ks. Konstantego Badura  

i ks. Anatola Wołoszyn. Po zakończeniu mszy św., uroczystości  

przeniosły się do krajeńskiego amfiteatru, gdzie przy przepięknej, 

słonecznej pogodzie odbyły się oficjalnie obchody Jubileuszu 65-

lecia Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence. 

Na niecodzienne spotkanie, z życzeniami, gratulacjami, nagrodami 

i kwiatami przyjechało wielu gości, wśród nich m.in.: posłowie Ad-

am Szejnfeld, Stanisław Chmielewski, Romuald Ajchler,  

Stanisław Stec, senator Mieczysław Augustyn (parlamentarzysta  

przekazał dyrekcji ZSS „Medal Senatora RP – dla dyrekcji i grona 

pedagogicznego, uczniów i pracowników Zespołowi Szkół  

Spożywczych w Krajence z okazji 65-lecia funkcjonowania”),  

starosta złotowski Ryszard Goławski, przewodnicząca Rady  

Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska-Turek, burmistrz  

Krajenki Stefan Kitela i Piotr Jończyk – przewodniczący Rady  

Miejskiej w Krajence, a także były i obecny proboszcz parafii  

w Krajence ks. Józef Pietras i ks. Grzegorz Fabiszak. O Jubilatce 

nie zapomnieli też radni powiatu złotowskiego oraz gminy i miasta 

Krajenka, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu  

złotowskiego, gminy i miasta Krajenka, szefowie i dyrektorzy wielu 

firm i instytucji, przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

wicekurator oświaty Dorota Kinal oraz dyrektor Delegatury w Pile 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Danuta Wrzeszcz, kuratorzy 

oświaty w Pile Aleksander Dziskowski, Zbigniew Stanek  

i wicekuratorzy Mieczysław Gumny, Jan Talarczyk, Zdzisław  

Pasymowski i pracownik kuratorium Marian Barełkowski.  

O jubileuszu nie zapomniał też absolwent krajeńskiej szkoły  

nadbrygadier Marek Kowalski - zastępca komendanta głównego  

Państwowej Straży Pożarnej oraz delegacje szkół partnerskich  

z Niemiec i Rosji, z Hansem - Rainer Rohde – dyrektorem szkoły 

młynarskiej w Wittingen i Ekateriną Nikolayevna  

Kurilovich – dyrektorką Gusev Polytechnic College na czele. 

Zespół Boogie Boys 

T ru d n o  wym i e n i ć  ws z ys t k i c h ,  a l e  t e g o  d n i a  

najważniejsi byli jednak absolwenci, którzy w liczbie  

ponad 700 stali się tego dnia jedną, wielką rodziną szkolną, bez 

względu na roczniki. Niektórzy z nich przejechali tysiące  

kilometrów, by spotkać się z kolegami, koleżankami i swoimi  

wychowawcami. Przyjechali ze wszystkich stron świata, ze  

Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a nawet prosto z Japonii!  

Jubileusz był znakomitą okazją do przypomnienia  

o drodze, jaką szkoła kroczyła przez minione 65 lat. Nie  

zapomniano o tych, którzy odeszli. Pamiętano przede wszystkim  

o nauczycielach i pedagogach, którzy nauczali i wychowywali. Po 

zakończeniu oficjalnej części imprezy, którą uświetnił znakomity 

koncert zespołu Boogie Boys, delegacja odwiedziła krajeński 

cmentarz i złożono wiązanki kwiatów na grobach nieżyjących już 

nauczycieli. Pozostali uczestnicy uroczystości, w korowodzie  

przeszli do szkoły, gdzie w klasach ponownie zasiedli  

w szkolnych ławkach. I znów wróciły wspomnienia… Ostatnim 

akcentem obchodów było spotkanie towarzyskie, które trwało  

niemal do rana. 
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Imponujące obchody nie mogłyby się odbyć gdyby nie tytaniczna 

wręcz praca Komitetu Organizacyjnego VIII Zjazdu Absolwentów  

i 65-lecia Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence, pod  

przewodnictwem Marka Kitowskiego i jego zastępców Piotra  

Łososia i Andrzeja Gnasia – absolwentów szkoły. Wielki wkład  

organizacyjny wnieśli także dyrektorzy, nauczyciele i obecni ucznio-

wie krajeńskiej szkoły oraz wielu sympatyków placówki,  

a także całe rzesze wolontariuszy. Natomiast patronat honorowy na 

imprezą objęli podsekretarz Ministerstwa Edukacji Narodowej  

Zbigniew Włodkowski, nadbrygadier Marek Kowalski - zastępca 

komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Ryszard 

Goławski – starosta złotowski. 

UGiM Krajenka 
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W piątek 9 września 2011r. na Orliku w Krajence odbyły 
się rozgrywki gminne II edycji Turnieju  Orlika o Puchar 
Premiera Donalda Tuska w kategorii wiekowej  10-11 
lat. W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny:  
z Publicznej Szkoły Podstawowej  w Głubczynie,  
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence, ze  
Szkoły Podstawowej w Skórce i Drużyna Orliki 2012  
z Krajenki. Wyniki poszczególnych meczów: 

PSP Krajenka  - Drużyna Orlik 2012 – 5:0  
SP Skórka - PSP Głubczyn – 0:3 
PSP Głubczyn- Drużyna Orliki 2012 - 2:0 
PSP Krajenka – SP Skórka – 2:0 
SP Skórka – Drużyna Orliki 2012 – 5:0 
PSP Głubczyn- PSP Krajenka – 1:0 

Turniej gminny wgrała drużyna  z Publicznej  Szkoły 
Podstawowej  z Głubczyna, którego opiekunem jest  
dyrektor szkoły Bogusław Wójtowicz. Lokaty  
pozostałych drużyn: drugie miejsce PSP Krajenka,  
trzecie SP Skórka , a czwarte Drużyna Orliki 2012  
Krajenka. Na zakończenie turnieju dyplomy  
uczestniczącym zespołom wręczał sekretarz Gminy  
i Miasta Krajenka Tomasz Ciechanowski. Turniej  
prowadził i sędziował animator Roman Michalski.  

II Turnieju o Puchar 

 Donalda Tuska w Krajence 

II Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska  

w Krajence - ćwierćfinał wojewódzki 

Nocne zawody o „Mistrza Lata” 

Wędkarze z koła PZW „Krajna” w Krajence rozegrali 
nad jeziorem Śmiardowskim nocne zawody o tytuł 
„Mistrza Lata” w ramach Grand Prix swojego koła.  
W nocnym wędkowaniu z 20 na 21 sierpnia 2011r. 
wzięło udział 7 zawodników w tym 1 junior. Pierwsze 
miejsce zajął Krystian Surma przed Arkadiuszem 
 Michalskim i Januszem Brzezińskim. Kolejne miejsca 
zajęli: Dariusz Kuffel, Stanisław Konopka, Andrzej  
Michałowski. Najlepszym juniorem został Jakub 
Goździkowski. Gratulujemy zwycięzcom  
                   Redakcja 

II Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska  

w Krajence -    ćwierćfinał wojewódzki 

II Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska  

w Krajence -   -  rozgrywki gminne 

W piątek, 15 września 2011 r. na obiektach krajeńskiego 
„ O r l i k a ”  r o ze g r a n o  r ó wn ie ż  ć w ie r ć f in a ł  
wojewódzki.  Spośród czterech drużyn, które się  
zakwalifikowały do zawodów, przyjechały trzy.   
W rywalizacji zabrakło młodych piłkarzy ze Świętej  
gmina Złotów. Ostatecznie awans do półfinału  
wywalczyła ekipa Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile. 
Wszystkim sportowcom, trenerom i opiekunom 
gratulował burmistrz Krajenki Stefan Kitela, który  
również ufundował wszystkim zespołom puchary  
i dyplomy. 
- Bardzo się cieszę, że mogliśmy gościć tak  
znakomitych piłkarzy, którzy w atmosferze fair play  
walczyli o najlepsze wyniki – powiedział burmistrz  
Krajenki. – Mam nadzieję, że wielu z Was trafi za jakiś 
czas do kadry narodowej. 
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Na zdjęciu: Szymon Smolarz i Patryk Gryka 

Powakacyjne starty krajeńskich sportowców 

Na stadionie Olimpii w Poznaniu 10.09.2011r. odbyły 
się zawody lekkoatletyczne. Młodzicy startowali w ra-
mach Klubowej Ligi Młodzików, a juniorzy sprawdzali 
s i ę  w  m i t y n g u  l e k k o a t l e t y c z n y m .    
W zawodach młodzików swoją klasę potwierdził  
Szymon Smolarz w skoku wzwyż, który zajął II miejsce 
wynikiem 180 cm, co gwarantuje mu walkę o podium za 
tydzień w Szczecinie w Międzywojewódzkich  
Mistrzostwach Młodzików. Pozostali skoczkowie tej ka-
tegorii wiekowej uzyskali następujące wyniki:  
Lamtschek Michał 165 cm, Patryk Murach 160 cm.  

Tabela turnieju: 

SP nr 12 w Pile – 9 pkt. 12:1 
SP Łobżenica I – 6 pkt. 8:4 
PSP Głubczyn - 3 pkt. 3:9 
SP Święta – 0 pkt. 0:9 ( nie przyjechali - walkower) 
Najskuteczniejszy strzelec – Edgar Budaghyan –SP nr 
12 w Pile – 6 bramek. 

Wyniki: 

SP Święta – SP Łobżenica I - 0:3  

PSP Głubczyn – SP nr 12 w Pile – 0:5 

SP Łobżenica I – PSP Głubczyn – 4:0 

SP nr 12 w Pile  – SP Święta - 3:0 

SP Święta - PSP Głubczyn – 0:3 

SP nr 12 w Pile  – SP Łobżenica I - 4:1 
     Redakcja 

Dnia 11.09.2011 roku na Zalewie Jastrowskim odbyły 
się zawody „Zakończenie sezonu” zaliczane do Grand 
Prix Koła PZW „Krajna” w Krajence. W zawodach udział 
wzięło 9 zawodników w tym junior. W kategorii senior 
zwyciężył Krystian Surma, przed Januszem Brzezińskim 
oraz Arkadiuszem Michalskim. W kategorii juniorów  
zwyciężył Jakub Goździkowski.  

Nocne zawody o „Mistrza Lata” 

W kategorii juniorów drugie miejsce zajął Patryk Gryka 
skacząc 190 cm, wynik ten zagwarantował mu  
powołanie do reprezentacj i  województwa  
wielkopolskiego na mecz międzywojewódzki  
w Cetniewie 18 września br. Kamil Ciężki na tych  
zawodach uzyskał w skoku wzwyż wynik 175 cm.   
Nasze biegaczki wystartowały w nietypowych dla siebie 
dystansach: Martyna Skrzypczyńska 200 m przebiegła  
w 28.09 sek, a Angelika Smolarz wystartowała na 400m, 
z czasem 1.07.04 min. Uczeń I klasy gimnazjum Michał 
Wiśniewski wystartował na 600m i po raz kolejny  
poprawił rekord życiowy uzyskując czas 1.45.42min.                          
     Andrzej Wawruszak  

Martyna Skrzypczyńska i Angelika Smolarz 

Wszyscy zawodnicy oraz goście po zawodach udali się 
na poczęstunek, po którym nadszedł czas na wręczenie 
nagród dla wszystkich uczestników zawodów. Na  
zakończenie prezes oficjalnie zamknął sezon 2011r.,  
jednocześnie zapraszając zawodników do uczestnictwa 
w tak licznym gronie od początku przyszłego sezonu. 

Na pdst. informacji PZW „Krajna” 

Wędkowanie to nie tylko sport, ale i wypoczynek 
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Urząd  

Gminy i Miasta Krajenka 

Adres: 

ul. Wł. Jagiełły  9 

77-430 Krajenka 

www. krajenka. pl 

E-mail: gmina@krajenka.pl 

Stanowisko Telefon 

Sekretariat  -  Magdalena Alexewicz 
67 2639204 

67 2639205 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka- Stefan Kitela  

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka – Leszek Łochowicz  

Skarbnik – Małgorzata Krasko 67 2639204 w.19 

Sekretarz – Tomasz Ciechanowski 67 2639204 w.12 

Urząd Stanu Cywilnego – Ryszard Sieg 67 2639208 

Referat Finansowy   

Główny Księgowy - Ewa Grochowska 67 2639204 w. 22 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej 67 2639204 w. 21 

Stanowisko ds. płac i rozliczeń podatkowych 67 2639204 w. 21 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 67 2639204 w. 30 

Stanowisko ds. kasy i ewidencji dochodów 67 2639204 w. 20 

Stanowisko ds. windykacji dochodów 67 2639204 w. 20 

Stanowisko ds. świadczeń alimentacyjnych  67 2639204 w. 33 

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych   

Kierownik Referatu - Ryszard Sieg 67 2639204 w. 23 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych 67 2639204 w. 34 

Stanowisko ds. archiwum, obrony cywilnej 67 2639204 w. 17 

Stanowisko ds. obsługi punktu informacyjnego 67 2639204 w. 17 

Strażnik Miejski – Jerzy Baran 67 2639204 w. 35 

Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej - Renata Urbanek 
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych 

67 2639204 w. 15 

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej   

Kierownik Referatu - Marek Pietrzak 67 2639204 w. 10 

Stanowisko ds. rolnych i gospodarki gruntami 67 2639204 w. 31 

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych 67 2639204 w. 29 

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomości 67 2639204 w. 28 

Referat Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska   

Kierownik Referatu - Aleksandra Sawicka 67 2639204 w. 26 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych 67 2639204 w. 24 

Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych 67 2639204 w. 25 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg 67 2639204 w. 37 

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej 67 2639204 w. 27 

Stanowisko ds. ochrony zabytków, kultury, sportu i turystyki 67 2639204 w. 36 

Stanowisko ds. promocji 67 2639204 w. 32 

  

KZUP w Krajence– telefon alarmowy w zakresie awarii sieci  
wodociągowej i kanalizacyjnej. Czynny całą dobę. 

67 2638586 

ZUW „Krajna” w Złotowie - obsługuje gminę.  
do godz.15:00   67 2651262 
po godz.15:00   604975289 

ENEA - Posterunek Energetyczny w Złotowie  67 2632550 

Komisariat Policji w Krajence 67 2650340 lub 997 

Straż Miejska w Krajence 604551791 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Złotowie 67 2633067 lub 998 

Telefon w sytuacjach nadzwyczajnych - gmina  722323235 

Telefon ratunkowy 112 

         Wykaz telefonów w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka  
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka 

życzymy obecnym i emerytowanym nauczycielom, 
wychowawcom, pedagogom i pracownikom wszystkich szkół 

i placówek oświatowych w naszej gminie wielu sukcesów zawodowych,
 spełnienia wszelkich marzeń i realizacji pomysłów.

 Życzymy cierpliwości i zrozumienia, by Wasza 
służba została wykorzystana dla wspólnego dobra naszej społeczności.
Trudno znaleźć odpowiednie słowa, którymi można by podziękować 

nauczycielom, pedagogom i wychowawcom za ich codzienną, 
żmudną pracę. Za ich oddanie, miłość i zaangażowanie w kształtowaniu 
pokoleń młodych Polaków. To Wy przecież kształtowaliście i kształtujecie 

nasze serca i umysły.
Jesteśmy przekonani, że w dniu  szczególnym - Dniu Edukacji Narodowej 

każdy z nas wie, ile Wam zawdzięczamy, a zawdzięczamy bardzo wiele. 
Nauczyliście i wychowaliście tysiące młodych ludzi, ale 

przede wszystkim nauczyliście nas myśleć i rozumieć świat.
Dziękujemy z serca, że po prostu jesteście. 

Bez Was nie bylibyśmy takimi, jakimi jesteśmy. 
Dziękujemy!

        

Piotr Jończyk
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Krajence

Stefan Kitela 
Burmistrz Gminy i Miasta 

Krajenka

“Szukać prawdy, kochać piękno,
chcieć dobra, czynić najlepsze –
To zadanie i cel człowieka…”


