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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 Krajenka radosnych świąt, obfitości  
Łask Bożych i wzniosłych przeżyć. Niech Wasze  

domy odwiedzi moc Chrystusa i niech wypełnią się  
szczęściem, rodzinnym ciepłem  

i spełnią się Wasze  
najskrytsze marzenia.  

Życzymy, by Nowy Rok przyniósł 
Wam nadzieję, przyjaźń i miłość.  

Wszelkiej pomyślności  
każdego dnia.  

Wesołych Świąt !!! 
Do Siego Roku!!! 

Wesołych Świąt!!!Wesołych Świąt!!!Wesołych Świąt!!!  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Krajence  

Piotr Jończyk 

Burmistrz  
Gminy i Miasta Krajenka 

Stefan Kitela 
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Świąteczna retrospekcja 
Święta idą, czas wyciszenia, zastanowienia się, refleksji.  To także czas wspomnień  
i znakomita okazja do podsumowań. Także w przypadku samorządu. Tym bardziej, że 
właśnie minął rok, gdy z woli wyborców w naszej gminie i mieście zmieniła się  
władza samorządowa. Wspólnie, przez minione dwanaście miesięcy podjęliśmy wiele 
wyzwań, realizując wcześniejsze plany i zamierzenia. Każdy z nas, kto zastanowi się 
przez chwilę nad tym, znajdzie odpowiedź na pytanie: „co nam się udało zrobić  
w minionym roku”. Tym niemniej, warto przypomnieć, choćby w wielkim skrócie, co 
rzeczywiście udało się nam i jaki prezent świąteczny sprawiliśmy sobie, jako lokalna 
społeczność pod choinkę. 
Kontynuowaliśmy inwestycję, rozpoczętą w ubiegłym roku, Mówię tu o budowie  
kanalizacji sanitarnej w gminie. I choć nie brakowało kłopotów i problemów,  
realizujemy wielomilionową inwestycje, która objęła kolejne miejscowości w gminie: 
Krajenkę, Paruszkę, Skórkę (zadanie częściowe, przeniesione z roku 2013), Żeleźnicę 
i Podróżną, a kolejne będę realizowane zgodnie z planem. Rozpoczęła się także  
następna bardzo duża inwestycja – budowa nowej sieci wodociągowej w Krajence. Zakończyła się za to rekultywacja 
składowiska odpadów komunalnych w Krajence. Po składowisku ani śladu, a kontrola  
z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie stwierdziła żadnych uchybień. 
W tym roku zakończono również budowę zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie miejskim. Przy ul. Bydgoskiej, 
tuż przy „Orliku” powstała „Radosna Szkoła”, czyli piękny, funkcjonalny plac zabaw dla dzieci, a mieszkańcy  
Głubczyna są dumni i cieszą się z imponującego, nowoczesnego miejsca integracyjnego, dzięki zakończeniu zadania 
„Odnowa zagospodarowania centrum wsi Głubczyn”. Zapewne także i mieszkańcy Paruszki są zadowoleni, bo od 
kilku miesięcy korzystają z odremontowanej, zrewitalizowanej świetlicy.  
W minionym roku realizowaliśmy wiele inwestycji drogowych. Kilka dni temu zakończyła się przebudowa ulicy 
Polańskiego, co z ogromnym zadowoleniem przyjęli nie tylko mieszkańcy Krajenki. Przebudowane zostały rogatki, 
przy przejeździe kolejowym, przy ul. Bydgoskiej, a na tej ulicy wybudowano nowe chodniki.  
Polbrukowy chodnik położono także na ulicy 30-go Stycznia w Krajence. Te zadania były możliwe dzięki dobrej  
współpracy naszego samorządu z samorządami powiatu i województwa. Nasza współpraca procentuje także  
w przypadku kolejnych inwestycji. Przebudowywany jest jaz na Głomi, w Skórce trwa modernizacja drogi  
wojewódzkiej nr 188, a w Krajence wybudowano zatoczkę autobusową. Niebawem także w mieście  
rozpocznie się remont wojewódzkiej drogi, na ulicach: Sienkiewicza i Domańskiego. Gdy mowa  
o planach, trzeba wspomnieć o obietnicy władz powiatowych, które zadeklarowały, iż po zakończeniu remontu drogi  
Węgierce – Piecewo, jako druga do realizacji będzie modernizacja drogi Paruszka – Podróżna, na co od wielu lat  
czekaliśmy wszyscy. „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – ta maksyma obowiązuje w Krajence właśnie od roku i są 
dziś tego efekty, a jak widać, kolejne czekają w swojej kolejce. A jeśli już o planach, nie mogę nie wspomnieć, że  
w przyszłym roku, po przyjęciu budżetu i przy akceptacji radnych rozpoczną się następne inwestycje drogowe,  
w Krajence, gdzie zmodernizowane będą ulica Słowackiego i Łódzka. Ponadto trwa renowacja Pałacu Sułkowskich, 
a w tym roku wykonano wiele remontów niemal we wszystkich placówek oświatowych w gminie i mieście. Nowe  
oblicze zyskuje Krajeński Ośrodek Kultury, gdzie trwają prace remontowe i sukcesywnie oddawane są kolejne sale 
dydaktyczne. Dzięki zaangażowaniu proboszcza i  parafii, kontynuowane były prace remontowe w kościele  
św. Anny, a remontu doczeka się kościół pw. św. Józefa. W Krajence realizują swoje zadania „zewnętrzni”  
inwestorzy, a ich efektem jest choćby nowa stacja paliw „Orlenu” czy pięknie odrestaurowany budynek mieszkalny 
w centrum Krajenki, przy ulicy Rynek 14.  
Oczywiście, to o czym piszę nie wyczerpuje wszystkich zadań (choćby wielu inicjatyw kulturalnych  
i sportowych), które zostały wykonane i te, które są ujęte w naszych najbliższych planach. Zapewne przyjdzie czas 
na to, abym i o nich wspomniał na łamach naszego biuletynu.  
Nie ulega jednak wątpliwości, że naszych wspólnych sukcesów by nie było, gdyby nie porozumienie i dobra  
współpraca na wielu płaszczyznach. Dziękuję więc radnym Rady Miejskiej w Krajence, sołtysom, radom, sołeckim, 
Ochotniczym Strażom Pożarnych, Kołom Gospodyń Wiejskich, Caritasowi, placówkom oświatowym i wszystkim 
instytucjom funkcjonującym w gminie i mieście, a także wszystkim mieszkańcom za ich aktywność i zaangażowanie 
w codzienne życie gminy. Bez Was nie udałoby się dokonać czegokolwiek.  
Tyle moich kilka refleksji w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Myślę, że wspólnie udało się 
nam wykonać dobrą pracę i jestem pewien, że sprostamy wszystkim wyzwaniom, które czekają na nas w roku  
przyszłym, w tym wymogom ustawowym, dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi, o czym jest mowa na 
łamach naszego „Biuletynu”. Póki co idą święta, więc życzę mieszkańcom gminy i miasta zdrowia, spokoju  
i wzajemnej życzliwości. Wesołych Świąt i Do Siego Roku!    Stefan Kitela 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 
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S prawnie przebiegła XII sesja Rady Miejskiej w Krajence, która odbyła się w Domu Strażaka, 29 września br.  
W obradach udział wzięli również m.in. burmistrz gminy i miasta Krajenka Stefan Kitela i wiceburmistrz  
Leszek Łochowicz, wicestarosta złotowski Tomasz Fidler, radny wojewódzki Henryk Szopiński,. Zanim rad-
ni przyjęli porządek obrad radny Marek Matysiak zaproponował, aby podczas sesji omówić kwestię wspar-

cia finansowego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie. Dyrekcja szpitala zaapelowała do samorządów powiatu zło-
towskiego o czynne wsparcie, z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, do  
badań wideoendoskopowych. Krajeńscy radni przyjęli inicjatywę z aprobatą. W efekcie, w przyszłorocznym projekcie 

budżetu zostanie uwzględniony wydatek ok. 30 tys. zł 
na ten cel („datek na szpital” wyniesie ok. 4 zł na  
jednego mieszkańca gminy i miasta). 
W kolejnym punkcie obrad zastępca burmistrza Leszek 
Łochowicz przedstawił radnym informację o działalności 
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między 
sesjami, tj. od 30 czerwca do 29 września br. (pełna 
informacja znajduje się na naszej stronie internetowej 
www.krajenka.pl). Radni otrzymali także odpowiedzi na 
swoje wnioski i zapytania zgłoszone podczas  
poprzedniej sesji. Przyjęli również informację o wykona-
niu budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2011 
roku oraz informację o przebiegu wykonaniu planu  
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.  
Ponadto podjęto jednogłośnie uchwały, m.in..  
w sprawach: powołania zespołu dla przygotowania  
wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015 ; przyjęcia 
zmiany Statutu Związku Gmin Krajny; zmiany Planu 

Odnowy Miejscowości Krajenka na lata 2008 – 2015; ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania  
rozwoju sportu w Gminie i Mieście Krajenka; zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie  
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania podmiotom wykonującym zadania z zakresu prawa wodnego;  
bezzasadności skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta oraz zmiany budżetu na 2011 rok. Postanowiono 
też nie podejmować inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wniosku Klubu Przyrodników z Piły, który postulował  
o podjęcie uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody alei drzew przydrożnych na terenie gminy. 
W debacie wicestarosta Tomasz Fidler poinformował radnych m.in. o zmianach, jakie będą obowiązywać  
w nadchodzącym okresie zimowym w kwestii odśnieżania dróg powiatowych. Tym razem, powiat oprócz  
wykorzystania swojego sprzętu zleci także firmom lub podmiotom prywatnym odśnieżanie, za pośrednictwem wójtów 
i burmistrzów. Wiadomo już, że w pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi, po których jeżdżą busy,  
przewożące dzieci i młodzież szkolną. Podziękował też władzom Krajenki za remont ulicy Polańskiego i zapewnił 
również, ze powiat także zainwestuje w gminie Krajenka. 
- Od wielu lat Krajenka z powodu niepotrzebnych konfliktów 
nie brała udziału w wielu, dużych powiatowych  
inwestycjach – mówił wicestarosta złotowski. – Myślę, że 
Krajenka zasługuje na jakąś rekompensatę w tych  
kwestiach.  
Ze swojej działalności w Sejmiku Wojewódzkim  
sprawozdanie złożył radny wojewódzki Henryk Szopiński. 
- Jestem członkiem Komisji Gospodarki i Planowania Prze-
strzennego i Infrastruktury, która zajmuje się m.in.. Droga-
mi - mówił radny wojewódzki. - Z burmistrzem Krajenki 
wspieramy się wzajemnie jeśli chodzi o składanie wnio-
sków, w sprawie modernizacji naszych dróg. Obecnie trwa-
ją prace przy projektowaniu przebudowy drogi 188. Był 
ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projekto-
wej. Przebudowy drogi nie ma w wieloletnim planie inwe-
stycyjnym, ale czynione są starania o wprowadzenie tego 
zadania do planu w latach 2013-2014. Obecnie wykonywa-
ne są prace możliwe do realizacji z wydatków bieżących.  
Czynimy także starania, głównie przy wsparciu burmistrza Stefana Kiteli, o doprowadzenie do przebudowy drogi 
190. Wykonanie tej drogi leży w żywotnym interesie mieszkańców powiatu, ponieważ łączy nas z drogą krajowej nr 
10. Ma nadzieję, że to zadanie zostanie wprowadzone do budżetu na rok 2012.  
Potem, radni złożyli kilka wniosków, m.in. Bogdan Długosz, który zaapelował o postawieniu znaku postoju, na ulicy 
wzdłuż „Biedronki” oraz zakup siatki na Orliku, tzw. łapaczy piłek.     Redakcja 

XII sesja Rady Miejskiej w Krajence 

Obrady Rady Miejskiej 

Wicestarosta złotowski Tomasz Fidler 
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G mina i Miasto Krajenka otrzymało wyróżnienie 
za wspieranie budowy społeczeństwa  
informacyjnego w Województwie Wielkopol-
skim, ze szczególnym uwzględnieniem  

zwiększenia dostępu do usług szerokopasmowych.  

Dyplom „Wielkopolska Moc Internetu” odebrał burmistrz 
Krajenki Stefan Kitela na I Wielkopolskim Forum  
Szerokopasmowym, które odbyło się 6 października 
2011r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Organizatorem był Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolska Sieć  
Szerokopasmowa S.A. W forum wzięli udział m.in.:  
wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek 
Wojtasiak, prezes UKE Anna Streżyńska, prezes WSS 
Wojciech Cerba, przedstawiciele operatorów  
telekomunikacyjnych i samorządów. Celem Wielkopolskiej 
Sieci Szerokopasmowej jest umożliwienie dostępu do  
super szybkiego Internetu wszystkim mieszkańcom  
Wielkopolski w tym również gminy Krajenka. Stanie się to 
po wybudowaniu sieci szkieletowej, dystrybucyjnej,  
a następnie sieci dostępowych tzw. ostatniej mili.  
Szerokopasmowy Internet umożliwi m.in.: korzystanie z 
telewizji najwyższej jakości (HD), dotarcie do zasobów 
szeroko pojętej kultury i multimediów, aktywizację małych  
i średnich przedsiębiorstw, aktywizacje osób do tej pory 
wykluczonych z życia społecznego, możliwość telepracy, 
dostęp do materiałów naukowych i dydaktycznych.  
Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, która 
umożliwi dotarcie z Internetem do wszystkich domostw  
w gminie Krajenka, jest kolejnym krokiem w staraniach 
włodarzy gminy  w stronę nowoczesności i  wyrównania 
szans dla wszystkich mieszkańców.                Redakcja 

Krok w stronę nowoczesności 

Stefan Kitela odbiera wyróżnienie dla Krajenki z rąk  
wicemarszałka województwa wielkopolskiego  
Leszka Wojtasika 

Obrady I Wielkopolskiego Forum Szerokopasmowego 

Urząd Gminy i Miasta w Krajence  
informuje, że wzorem roku ubiegłego planuje się zorganizowanie  

 
II Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka 

 
Turniej odbędzie się w styczniu 2012 roku. Prosimy o zgłoszenia w Turnieju  
przez poszczególne zespoły, z terenu gminy i miasta do dnia 28.12.2011 r.,  

do Urzędu Gminy i Miasta, pok. nr 14, tel. 67 263 9204 - p. Daniel Wiśniewski 
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Wizyta władz wojewódzkich w powiecie złotowskim  

N a zaproszenie starosty Ryszarda Goławskiego i 
przewodniczącej Rady Powiatu Jadwigi  
Harbuzińskiej - Turek w powiecie złotowskim 
gościł z wizytą członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.  
Pierwsza część wizyty miała miejsce w Starostwie  

Powiatowym w Złotowie, gdzie gość wziął udział  
w spotkaniu związanym z powołaniem powiązania  
kooperacyjnego mającego na celu turystyczne  
zagospodarowanie rzeki Głomi. 
Druga część wizyty odbyła się w Szpitalu Powiatowym  
w Złotowie, podczas której przedstawiciel władz  
województwa miał okazję zapoznać się z wyposażeniem 
i wysokim poziomem świadczonych usług przez  
złotowską placówkę. Dyrektor szpitala, Jerzy Teusz, 
przedstawił przebieg i cele realizacji najnowszych  
inwestycji- m.in. rozbudowy  oraz korzyści, jakie odniosą 
mieszkańcy powiatu.  
- Wyrażam szczere uznanie za wysiłek włożony przez 
powiat złotowski w realizację tego przedsięwzięcia.  
Cieszę się, że dzięki podobnym inwestycjom,  
mieszkańcy Wielkopolski mogą korzystać z pełni  
nowoczesnego sprzętu medycznego, ale i zadbać  
o swoje zdrowie i to na najwyższym poziomie -  
powiedział Krzysztof Grabowski. Poruszone zostały  
tematy rozwoju powiatu, dotyczące m.in. przygotowania 
samorządów do pozyskiwania środków zewnętrznych  
w ramach nowych programów europejskich.             md Krzysztof Grabowski odwiedził także Krajenkę. 

W e wtorek, 27 września w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się kolejne robocze spotkanie  
w sprawie utworzenia powiązania kooperacyjnego, w ramach którego możliwe jest między innymi  
opracowanie i wdrożenie koncepcji turystycznego wykorzystania rzeki Głomii. Środki na ten cel miałyby 
zostać pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta złotowski  

Ryszard Goławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wicestarosta złotowski 
Tomasz Fidler, przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska-Turek, zastępca burmistrza Gminy i Miasta 
Krajenka Leszek Łochowicz, kierownik drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział  
w Złotowie Sławomir Wilowski, koordynator projektu Elżbieta Witucka, przedstawiciel firmy melioracyjnej „Jukon”  
z Chodzieży Konrad Jutrzenka i Piotr Witecki reprezentujący Złotowski Korpus Ekspedycyjny. Koncepcja utworzenia 
powiązania kooperacyjnego zakłada realizację działań promujących użycie nowoczesnych, innowacyjnych technolo-
gii oczyszczania Głomi. Efektem będzie osiągnięcie korzyści środowiskowych i społecznych oraz w szczególności 
stworzenie warunków pod rozwój turystyki na rzece i w jej otoczeniu (np. spływy kajakowe, skwery, bulwary).  
Projektem zainteresowane są władze powiatu złotowskiego oraz gminy, przez które przepływa rzeka. Podjęte  
działania miałyby skupić się w szczególności wykorzystaniu rzeki Głomi do celów turystycznych i jej promocji.  
Omawiany projekt zakłada udział i współpracę jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów zainteresowanych 
rozwojem swojej działalności w kierunku oczyszczania cieków wodnych, jednostki naukowo- badawczej wdrażającej 
nowoczesne technologie oraz przedsiębiorstw zabezpieczających działalność powiązania kooperacyjnego. - Powiat 
złotowski posiada duży potencjał turystyczny i rozwijającą się infrastrukturę. Jako samorząd powiatowy jesteśmy 
zainteresowani przystąpieniem do powiązania kooperacyjnego, co związane jest ściśle z promowaniem,  
inicjowaniem i wspieraniem działań na rzecz rozwoju i promocji naszego regionu. Mamy przy tym nadzieję, że  
będzie nam również łatwiej pozyskać fundusze unijne na realizację projektu - mówił podczas spotkania starosta  
Ryszard Goławski.  
Krzysztof Grabowski poparł inicjatywę i podkreślił potrzebę  
realizowania prac konserwacyjnych cieków i urządzeń wodnych. 
Finansowanie działań powiązania kooperacyjnego wiąże się  
z możliwością otrzymania dofinansowania na realizację projektu 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Instytucją pośredniczącą jest Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Koszt projektu szacuje się 
na 800 tysięcy złotych. Udział dofinansowania wynosi 85%,  
natomiast wkład własny 15%, który byłby rozłożony na członków 
projektu. Niebawem poszczególne rady będą podejmować 
uchwały w sprawie decyzji o przystąpieniu do projektu.      md 

Koncepcja turystycznego wykorzystania rzeki Głomi 
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W  czerwcu br. wieś Głubczyn przystąpiła do 
konkursu „ Wieś Wielkopolska – Wsią  
Europejską” organizowanym przez Urząd 
M a r s z a ł k o w s k i  W o j e w ó d z t w a  

Wielkopolskiego w Poznaniu w kategorii „Najpiękniejsza 
wieś”. 

W piątek 21 października 2011 r. w Poznaniu  
w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość  
wręczenia nagród laureatom. Nagrody wręczał Tomasza  
Bugajskiego, członka Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego i Emilię Dunal, dyrektora  
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów  
Wiejskich. 
W kategorii „ Najpiękniejsza wieś” pierwsze miejsce  
uzyskała wieś Kamionna gmina Międzychód za  
realizację programu „ Na szczudłach przez wieki”. Wieś 
Głubczyn otrzymała wyróżnienie i nagrodę finansową  
w wysokości 5000 zł. Dyplom dla gminy Krajenka  
i nagrodę odebrali: burmistrz Gminy i Miasta Krajenka 
Stefan Kitela oraz sołtys Głubczyna Ewa Chromiec.  

W rozmowie z sołtysem dowiedzieliśmy się, że  
mieszkańcy wsi zdecydowali, aby nagroda została  
przeznaczona na zakup kontenera na boisko piłkarskie. 

Redakcja 

Sukces Głubczyna w Poznaniu 

P odczas XIII sesji Rady Miejskiej w Krajence, 
radni uchwali nowe stawki podatkowe, obowią-
zujące od 2012 roku. Poniżej przedstawiamy 
nowe stawki podatkowe w gminie mieście  

Krajenka w porównaniu ze stawkami dotychczas  
obowiązującymi (dla porównania podajemy także  
średnią stawkę podatkową w powiecie złotowskim  
w 2012 r.- wg danych z poszczególnych gmin, na dzień 
25.10.2011 r.) 

Nowe stawki podatkowe 

 
Podatek od nieruchomości 

Gmina i Miasto Krajenka 
Stawka na rok 2012 ( w zł) 

 
 
1. Grunty letniskowe 

0,43 
 

Grunty pod jeziorami 
4,33 

 
3. Grunty pozostałe 

0,30 
 

4. Grunty związane z działalnością gospodarczą 
0,77 

 
 
5. Budynki mieszkalne 

0,68 
 
6. Budynki związane z działalnością gospodarczą 

18,72 
 
7. Budynki związane z materiałem siewnym 

10,24 
 
8.Budynki związane z udzielaniem świadczeń  
   zdrowotnych 

4,45 
 
9. Budynki letniskowe 

7,36 
 
10. Budynki pozostałe 

4,20 
 
11.Budynki pozostałe rolników, którzy przekazali  
     gospodarstwo za rentę 

1,00 
 
12. Budowle 

2% 

Nagrodę wręczył Tomasz Bugajski 

Na foto: Stefan Kitela, Emilia Dunal i Ewa Chromiec 
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W  odremontowanej sali konferencyjnej Krajeńskiego Ośrodka Kultury, 27 października 2011 r. odbyła się 
XIII sesja Rady Miejskiej w Krajence. W obradach udział wzięli także zaproszeni goście, min: Marta  
Nowak i Ilona Stanisławska - przedstawicielki firmy „Altvater” z Piły; German Pitzl, Łukasza Chmiel  
i Monika Podkańska z firmy „Energie Consalting German Pitzl” oraz Grzegorz Popek, kierownik budowy 

z firmy „Intop Ltd.” Spółka z o.o. z Gdyni, wykonawca inwestycji - odbudowa jazu na Głomi w Skórce. 
Przedstawicielki firmy „Altvater” przedstawiły radnym kwestię dotyczącą nowych obowiązków gmin,  
wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wynika z niej, że  
w ciągu przyszłego roku w życie wejdą nowe ramy prawne dotyczące systemu gospodarki odpadami  

komunalnymi. Najistotniejszą zmianą będzie to, że  
mieszkańcy gminy nie będą podpisywać  
indywidualnie umów o wywóz odpadów komunalnych, 
a ich obowiązek przejmie gmina. W wyniku tego, 
mieszkańcy zamiast płacić za wywóz odpadów  
komunalnych firmie wywozowej, będą musieli płacić 
tzw. podatek śmieciowy, a wysokość podatku ustali 
Rada Miejska w Krajence.  
W jednym z punktów obrad sesji znalazł się zapis,  
doty czący  anal i zy  st ud i um  uwar u nkowań  
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta  
Krajenka, w kontekście możliwości lokalizacji ferm  
wiatrowych (był tam zapis o tym, aby wiatraki stawiać  

w odległości co najmniej 350 m od pierwszych zabudowań mieszkalnych). Podczas jego realizacji przedstawiciele 
„Energie Consulting German Pitzl” zaprezentowali Radzie Miejskiej prezentację multimedialną, w czasie której 
przedstawili szczegóły, dotyczących planowanej w gminie Krajenka fermy wiatrowej, w obrębie Głubczyna,  
Augustowa i Śmiardowa Krajeńskiego. W przypadku realizacji inwestycji, w gminie zostaną postawione 20 – 22  
wiatraki. Z tego tytułu zarówno samorząd lokalny jak i właściciele gruntów mogliby liczyć na wpływy zarówno  
z podatków od budowli jak i z tytułu dzierżawy gruntów. 
- Bardzo istotne jest to, aby  fermy wiatrowe były zgodne nie tylko z poszanowaniem środowiska naturalnego, ale 
przede wszystkim  z poszanowaniem życia codziennego mieszkańców gminy. Dlatego też uważam, że przyszły  
wiatraki winne być oddalone od pierwszych zabudowań w odległości co najmniej 500 - 600 metrów, a nie 350 m, 
jak to uchwalono w 2008 roku —mówił m.in. burmistrz Stefan Kitela. 
Także wiele szczegółów dotyczących innej inwestycji przedstawił radnym Grzegorz Popek z gdyńskiego „Intop-u”.  
W tym przypadku inwestycja już jest realizowana i dotyczy odbudowy jazu w Skórce (o zadaniu piszemy szerzej  
w artykule „Odbudowa jazu na Głomi, w Skórce”). 
Rada Miejska przyjęła także informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010 – 2011 r.  
Ponadto, radni w swojej uchwale dokonali wyboru ławników na kadencję w latach 2012 – 2015. Ławnikiem Sądu 
Rejonowego w Złotowie został wybrany Ryszard Bo-
ruń z Krajenki, a ławnikiem Sądu Rejonowego w Pile 
(do orzekania spraw w zakresie prawa pracy) została 
Viloetta Zabiegło z Krajenki. Radni podjęli również 
uchwały w sprawach: zmiany budżetu gminy i miasta 
na 2011 rok, a także wysokości stawek w podatku od  
nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  
w podatku od nieruchomości. 
W czasie sesji zanalizowano oświadczenia  
majątkowe, w tym m.in. burmistrza gminy i miasta, 
przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych,  
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  
i osób wydających decyzje w imieniu burmistrza,  
a obrady zakończyły się wnioskami, zapytaniami  
i wolnymi głosami radnych. W tych punktach obrad, 
radni prosili m.in. o interwencję w kwestii poprawy 
widoczności skrzyżowania drogi gminnej z drogą  
p o w i a t o w ą  w  Śm i a r d o w i e  K r a j .  
o spowodowanie egzekwowania zakazu palenia  
tytoniu w wiacie dworca PKS w Krajence i w jej  
otoczeniu, możliwości przejęcia przez gminę boiska 
przy Szkole Podstawowej w Skórce, a także w kwestii 
konieczności zorganizowania w gminie kolejnej akcji 
zbierania odpadów wielkogabarytowych.      Redakcja 

XIII sesja Rady Miejskiej w Krajence 

I N F O R M A C J A 
 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach  

od 1 stycznia 2012 r.  
zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania 

odpadami. Od tego dnia do 30 czerwca 2013 r.  
gminy mają czas na zorganizowanie systemu odbioru 

odpadów według zasad wynikających ze  
znowelizowanej ustawy. Będzie to wymagało  

opracowania od podstaw nowego systemu oraz  
wprowadzenia szeregu aktów prawa miejscowego. 

Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów od mieszkańców 
będzie odbywał się poprzez firmę wywozową  
wyłonioną przez gminę w drodze przetargu.  

Opłaty za odbiór odpadów będą wnoszone nie jak 
do tej pory do firm wywozowych, ale do urzędu 

gminy. Środki pochodzące z tych opłat będą  
pokrywały koszty funkcjonowania nowego systemu.  
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Święto krajeńskich seniorów 

Ś 
roda, 19 października 2011 roku, była  
szczególnym dniem dla krajeńskich Seniorów. 
Tego dnia w KOK-u świętowano Dzień Seniora. 
Spotkanie rozpoczęto „Hymnem Seniora", po  

którym gość specjalny, burmistrz Krajenki Stefan Kitela 
wzniósł toast za seniorów. Do życzeń dołączyli się  
również przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr 
Jończyk i dyrektor KOK-u Karol Adler. Chwilę potem, 
przez kilka godzin trwał już prawdziwy maraton taneczny, 
w którym prym wiodły panie. Pierwszy taniec rozpoczęli 
burmistrz  z Longiną Baranowską, honorową przewodni-
czącą koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Jednak samym tańcem człowiek nie żyje i zgodnie z tą 
maksymą, uczestnicy imprezy przygotowali dla gości i 
sami dla siebie wiele smakołyków i wypieków. Zabawa 
udał się znakomicie i krajeńscy seniorzy już od dziś przy-
gotowują się do przyszłorocznego święta.         Redakcja 

Kompromis w sprawie podatku rolnego 

W  poniedziałek, 7 listopada w sali konferencyjnej Krajeńskiego Ośrodka Kultury odbyła się XIV sesja  
Rady Miejskiej w Krajence, w czasie której radni podjęli dwie uchwały. Zanim jednak przewodniczący 
Rady Miejskiej Piotr Jończyk rozpoczął obrady, złożył oświadczenie. 
- W związku z ostatnimi wydarzeniami i dyskusjami sesyjnymi składam rezygnację z członkowska  

w klubie radnych „Przyjazna Krajenka” – poinformował szef krajeńskich rajców. – Moja decyzja jest ostateczna.  
Chwilę potem radni zajęli się realizacją porządku obrad i w pierwszej  
kolejności podjęli jednogłośnie uchwałę dotyczącą określenia wysokości  
stawek podatku od środków transportowych. Więcej wątpliwości  
wywołał projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta  
przyjmowanej, jako podstawa do obliczania podatku rolnego. Trzeba 
wiedzieć, że rady gmin są uprawione do obniżenia ceny skupu żyta 
za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy  
przyjmowanej, jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Prezes  
Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu 
żyta obecnie wynosi 74,18 zł za 1 dt. W związku z tym, w projekcie  
krajeńskiej uchwały zapisano propozycję ceny 63 zł za 1 dt., co  
wcześniej zaakceptowali sołtysi, w czasie spotkania z burmistrzem  
gminy i miasta. Tym niemniej w czasie dyskusji radni zaproponowali 
kilka innych stawek, m.in. 50 zł, 55 zł, 59 zł i 63 zł.   
- W sytuacji, gdy są proponowane różne stawki, może warto zastanowić 
s i ę  n a d  
wypracowaniem 
k o m p r o m i s u  

i poddać pod głosowanie średnią cenę – zaproponował  
burmistrz Stefan Kitela. 
Po przerwie, w czasie której radni przedyskutowali raz 
jeszcze projekt uchwały, ostatecznie pod głosowanie  
trafiły dwie propozycje: stawka 57 zł i stawka 50 zł za 1 dt. 
Ostatecznie radni uchwalili, że cena żyta w 2012 roku bę-
dzie wynosiła 57 zł za 1 kwintal - 1 dt (przy 14 głosach „za”  
i 1 przeciw).  
Jak więc widać, zaproponowany kompromis został  
uwzględniony przez radnych. 
- Bardzo dziękuję radnym za podjęcie bardzo ważnej dla 
wszystkich mieszkańców naszej gminy uchwały.  Dzięki temu 
gmina będzie mogła dalej się rozwijać, a przecież wiemy  
wszyscy, że warunkiem jakiegokolwiek rozwoju są wpływy  
z podatków do budżetu gminy – podsumował burmistrz  
Krajenki.  
      Redakcja 

Piotr Jończyk wystąpił z klubu  
radnych Przyjazna Krajenka  

Cena 1 kwintala (1 dt) żyta  
w gminach powiatu złotowskiego  

do podatku rolnego na 2012 rok (w zł) 
 
1. Miasto Złotów   - 74,18 
2. Gmina Złotów   - 66,00 
3. Jastrowie   - 59,00 
4. Zakrzewo   - 60,00 
5. Okonek    - 60,00 
6. Lipka    - 60,00 
7. Tarnówka   - 74,18 
8. Krajenka   - 57,00 
 
Średnia w powiecie złotowskim - 64,77 
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O  godzinie 12, w czwartek, 24 listopada br. rozpoczęła się w sali konferencyjnej Krajeńskiego Ośrodka  
Kultury XV sesja rady Miejskiej w Krajence. Po otworzeniu obrad przez przewodniczącego Piotra  
Jończyka i stwierdzenia quorum doszło do przekazania przez burmistrza Krajenki Stefana Kiteli, prezesa 
OSP Krajenka Andrzeja Martina i Jacka Baranowskiego z Komendy PPSP w Złotowie sprzętu  

ratowniczego dla OSP Krajenka. Sprzęt służący do ratowania życia i mienia ludzkiego, warty około 16 tys. złotych 
został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  

w Poznaniu. 
Chwilę potem, radni udali się na wizję lokalna, w czasie 
której zapoznali się z aktualnym stanem zaawansowania 
realizowanych inwestycji w Krajence, a także zobaczyli 
inwestycje, które już zostały odebrane oraz miejsca, 
gdzie będą realizowane w roku przyszłym. Radni  
i zaproszeni goście, w tym także wicestarosta złotowski 
Tomasz Fidler odwiedzili m.in. ulice: Szkolną, Bydgoską, 
S łowackiego, 30-go Stycznia, Domańskiego  
i Polańskiego oraz Radosną Szkołę przy Orliku. Wizyta 
na ul. Szkolnej była wynikiem wcześniejszego wniosku 
sołtysa Franciszka Rutkowskiego, który apelował o jak  
najszybszą interwencję w sprawie awarii kanalizacji na tej 
ulicy oraz wskazał na konieczność remontu chodnika, 
szczególnie na odcinku w otoczeniu kościoła św. Anny.  
- Sprawa awarii na ulicy Szkolnej jest priorytetem  
zarówno dla naszego samorządu, jak i Starostwa  
Powiatowego i dzięki naszej współpracy ulica Szkolna 

zostanie możliwie w jak najszybszym terminie wyremontowana – zapewnił burmistrz Krajenki. – Odbudowa  
chodników jest konieczna nie tylko na tej ulicy, ale także na innych, które są w gestii powiatu, czy województwa, ale  
i w tej kwestii zapewniam, że wspólnie z samorządami powiatowym i wojewódzkim będziemy sukcesywnie  
remontować. 
O tym zapewnił także radnych wicestarosta złotowski. Tomasz Fidler poinformował m.in. zebranych, że w przyszłym 
roku powiat planuje kilka inwestycji drogowych (w tym także odbudowę chodników w kilku gminach powiatu)  
i rozpocznie się przebudowana drogi powiatowej od Węgierc do Piecewa i do skrzyżowania drogi powiatowej  
z drogą wojewódzką nr 189. Jak zapewnił, następną, drugą inwestycją w kolejności będzie droga Paruszka  
– Podróżna, co z pewnością ucieszy mieszkańców gminy Krajenka, którzy od wielu lat proszą o modernizację  
powiatowej arterii.  
- Chyba nie ma wątpliwości, że właśnie dzięki bardzo dobrej współpracy gminy i miasta Krajenki z powiatem  
złotowskim, w mieście i w gminie, po kilku latach totalnego zastoju, w tym roku rozpoczęły się u nas inwestycje  
powiatowe – zauważył burmistrz Stefan Kitela. 
W czasie sesji, poinformowano radnych o rozwiązaniu Klubu „Przyjazna Krajenka”, (o czym wcześniej doniosły  
lokalne media), co wywołało dyskusje pomiędzy radnym Markiem Matysiakiem, a przewodniczącym Rady Miejskiej  
Piotrem Jończykiem. Nie zmieniło to w żaden sposób  
merytorycznych decyzji, podjętych przez samych  
zainteresowanych, czyli członków byłego już klubu  
radnych. Radny Matysiak zaapelował także do  
mieszkańców Głubczyna, Śmiardowa Krajeńskiego  
i Augustowa, by przyjrzeli się dokładniej kwestii  
przyszłych ferm wiatrowych. Radny sugerował nawet 
ewentualne referendum w tej sprawie. W odpowiedzi, 
burmistrz Krajenki przypomniał, że ewentualna  
budowa wiatraków było i jest domeną Rady Miejskiej  
i jest odpowiedni zapis w studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania w gminie Krajenka. 
- W studium, które zostało uchwalone w 2008 roku,  
sugerowano, aby wiatraki budować, w odległości, co  
najmniej 350 metrów od najbliższych zabudowań. Sam 
osobiście z tym się nie zgadzałem i uważam, że jeśli wiatraki powstaną, to powinny stać, co najmniej 500 - 600  
metrów od najbliższego zabudowania. I dziś te sugestie są uwzględnione – mówił Stefan Kitela. 
W dalszej części sesji, radni podjęli kilka uchwał, m.in. w sprawach: uchwalenia rocznego programu współpracy 
Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  
publicznego na 2012 rok, ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością gminy,  
określenia wzorów formularzy dla celów: podatkowych w podatku od nieruchomości, podatkowych w podatku rolnym 
i podatkowych w podatku leśnym, a także w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.  

Sesja z wizją lokalną 

Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP 

Samorządowa wizja lokalna 
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Sesję zakończyły zapytania i wnioski radnych oraz wolne wnioski. Jednym z wniosków był wniosek radnego Jakuba 
Niedźwieckiego, który został przegłosowany przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” i dotyczący  
przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Krajence, w sprawie prawidłowości  
przyznawania nagród nauczycielom i pracownikom obsługi przez dyrektorów placówek oświatowych (wcześniej taki 
wniosek złożył radny Marek Matysiak, który proponował kontrolę przeprowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową w Poznaniu, ale ostatecznie swój wniosek wycofał). Ponadto dyrektor Komunalnego Zakładu Użyteczności 
Publicznej w Krajence Andrzej Szałek zapewnił radnych, iż zakład jest przygotowany na ewentualny atak zimy.  
             Redakcja 

Sport dofinansowany 

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 każdy poniedziałek i czwartek miesiąca, w Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence,  
ul. Rynek 1, w godz. od 16.00 do 20.00 

N a zaproszenie burmistrza Stefana Kiteli, w piątek, 25 listopada br., do Krajeńskiego Ośrodka Kultury  
przybyli sportowcy i działacze klubów sportowych, działających w mieście i gminie Krajenka. Okazją było 
zakończenie sezonu sportowego AD 2011. W spotkaniu oprócz zaproszonych gości udział wzięli m.in. 
przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jończyk, prezes niedawno powołanego Gminnego Zrzeszenia  

Ludowych Zespołów Sportowych w Krajence Edward Zaręba, prezes największego klubu sportowego w gminie 
„Iskry” Krajenka Henryk Betański, animator sportu w gminie Krajenka i trener „Iskry” Roman Michalski oraz Daniel 
Wiśniewski, pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, zajmujący się, na co dzień działalnością  
i funkcjonowaniem klubów sportowych w gminie.  
- Celem naszego spotkania jest przede wszystkim 
podziękowanie wszystkim sportowcom i działaczom 
ze wszystkich klubów z gminy i miasta Krajenka. 
Dziękujemy Wam za waszą pasję, ambicje i promocje 
naszej lokalnej społeczności – powiedział m.in.  
burmistrz Krajenki. – Ale celem naszym jest także 
przybliżenie sposobów finasowania klubów  
sportowych w gminie w przyszłym roku. Finansowanie 
będzie na pewno bardziej przejrzyste i co zapewne  
zauważyliście. Będzie wiadomo, kto, kiedy i ile  
dostanie. Myślę jednak, że warto także rozejrzeć się 
wokół i spróbować pozyskać sponsorów, choć wiem, 
że to może być trudne, ale kto nie próbuje, ten nie  
wygrywa i kto jak kto, ale sportowcy o tym wiedzą  
najlepiej.  
O tym, że sport w gminie został w końcu zauważony przez władze samorządowe, które podniosły rangę ważności 
klubów w społecznej działalności mówili wszyscy i dziękowali burmistrzowi, i przewodniczącemu Rady Miejskiej,  
a tym samym wszystkim radnym za ich dotychczasowe wsparcie. Oczywiście spotkanie, które zorganizował Daniel 
Wiśniewski (prezentując m.in. pokaz multimedialny, w temacie „Wydarzeń sportowych w gminie w roku 2011”  
i przybliżający przy okazji właśnie sposób finasowania sportu w gminie Krajenka) było okazją dla zebranych do  
wymiany, doświadczeń i przybliżenia swoich kłopotów czy problemów. Wiele mówiono także o rozwoju sportu  
w gminie w kontekście szkolenia dzieci i młodzieży. Na koniec zaproponowano, by w przyszłym roku rozegrać  
dwumecz piłkarski Reprezentacja Gminy – „Iskra” Krajenka, co zostało przyjęte z ogromną aprobatą.    Redakcja 

 



 

 

B urmistrz Stefan Kitela i zastępca burmistrza 
Leszek Łochowicz spotkali się 28 września,  
w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence  
z przedstawicielami PKP w sprawie przejęcia 

na mienie gminy dworca kolejowego w Krajence. 
Także i tego dnia, włodarze gminy spotkali się  
z przedstawicielem firmy Wielkopolska Sieć  
Szerokopasmowa S.A. w Poznaniu. Spotkanie miało na 
celu omówienie spraw związanych z realizacją projektu 
„Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, który 
polega na budowie sieci światłowodowej do każdej  

gminy. Program ma być realizowany w latach 2012-
2014 i doprowadzić do stworzenia możliwości  
ultraszybkiego dostępu do internetu dla mieszkańców 
Wielkopolski.           Redakcja 

Spotkania burmistrzów 
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N a zaproszenie władz samorządowych gminy  
i miasta Krajenka, 14 listopada 2011 roku, do 
sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego  
w Krajence przybyli prezesi Ludowych  

Zespołów Sportowych, funkcjonujących w gminie  
Krajenka. Gościem spotkania był prezes Powiatowego 
Zarządu LZS Zdzisław Gwizdała  
Celem zebrania było omówienie i wypracowanie  
sposobu finansowania klubów sportowych, należących 
do PZ LZS z gminy i miasta Krajenka. Szef powiatowych 
struktur LZS przedstawił m.in. sposób finansowania 
sportu i działania LZS-ów w powiecie złotowskim.  
Działacze z gminy i miasta Krajenka przedstawili swoje 
problemy i kłopoty, na które napotykają w swojej  
codziennej działalności. Jak zapewnił zastępca  
burmistrza Krajenki Leszek Łochowicz samorząd  

w  r a m a c h  
m o ż l i w o ś c i  
b u d ż e t u  
p o m a g a  
i  w s p i e r a  
s p o r t o w c ó w  
i  d z i a ła l n o ść  
lokalnych struktur 
LZS. Ustaleniem 

spotkania była deklaracja powołania Gminnego  
Zrzeszenia LZS w Krajence.                         Redakcja 

Z pomocą LZS-om 

Z  okazji Święta Niepodległości, 11 listopada  
w sali konferencyjnej Krajeńskiego Ośrodka  
Kultury odbył się pokaz zdjęć z okresu  
międzywojennego, powojennego, a także obraz 

współczesnych ulic, miejsc, budynków i codziennego 
życia mieszkańców Krajenki. „ Krajenka, jakiej nie  
znacie” pod takim hasłem odbył się pokaz, który  
prowadził historyk Krzysztof Waberski, który w swoją 
podróż w czasie zabrał krajeńską publiczność, a nowa 
inicjatywa kulturalna 
z o s t a ła  p r z y j ę t a  
z aplauzem. Pokaz  
odby ł  się  dzięki  
uprzejmości Janusza 
Justyny, dziennikarza, 
pasjonata historii Ziemi  
Złotowskiej.  
Organizatorzy dziękują 
za udostepnienie zdjęć  
i pomoc w organizacji 
pokazu. 
Po prezentacji, kolejną 
atrakcją był koncert poezji śpiewanej  Jana Kondraka,  
z Lubelskiej Federacji Bardów, kompozytora i autora 
tekstów. Zwycięzcę wielu krajowych festiwali piosenki, 
między innymi w Krakowie, Ostrołęce, Rzeszowie,  
Opolu i Świnoujściu. Jest twórcą i szefem artystycznym  
Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie. Na  
czterdziestolecie Studenckiego Festiwalu Piosenki 
otrzymał Złoty Indeks za „stworzenie księstwa piosenki 

a r t y s t y c z n e j  
w Lublinie”. Jego 
głos ze względu 
na dużą skalę, 
p o r ó w n y w a n y 
jest  czasami  
nawet do ikony 
polskiej muzyki 
C z e s ł a w a  
Niemena.  
Ale na tym nie 
skończyły się 
emocje, a Święto 
uświetnił również 

występ Teatru Ognia, działającego przy Krajeńskim 
Ośrodku Kultury.                                                      KOK  

Narodowe Święto Niepodległości  
w Krajence 
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Współpraca ze stowarzyszeniami 

W  środę, 16 listopada 2011 r. w sali USC  
Urzędu Gminy i Miasta Krajanka odbyło się 
spotkanie przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych działających lub mających swoją  

siedzibę na terenie gminy Krajenka z władzami gminy:  
burmistrzem Stefanem Kitelą i sekretarzem Tomaszem 
Ciechanowskim.  
Sekretarz gminy przedstawił na wstępie temat zebrania, 
którym było przedstawienie i dyskusja nad mającym zostać 
uchwalonym na najbliższej sesji Rady Miejskiej progra-
mem współpracy władz samorządowych z organizacjami 
pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego.  
Następnie burmistrz Stefan Kitela podziękował wszystkim 
za liczne przybycie i zainteresowanie tematem oraz  
możliwością wyrażenia swojej opinii na temat programu. 
Dokonał również prezentacji nowego pełnomocnika do spraw kontaktu z organizacjami pozarządowymi z gminą  
Krajenka: Daniela Wiśniewskiego.  
Z kolei Daniel Wiśniewski, przedstawił zamierzenia współpracy gminy ze stowarzyszeniami i organizacjami  
pozarządowymi oraz omówił główne założenia przedstawionego programu współpracy. Następnie poprosił  
przybyłych na zebranie o krótkie przedstawienie swoich organizacji i omówienie dotychczasowej działalności.  
Po wystąpieniach przedstawicieli burmistrz Stefan Kitela przybliżył zebranym możliwości pomocy finansowej Urzędu 
Gminy i Miasta Krajanki dla organizacji pozarządowych, a pełnomocnik otworzył dyskusję na temat programu,  
zachęcając zebranych do podzielenia się z problemami, z jakimi mają do czynienia w trakcie swojej działalności  
statutowej. 
Uczestnicy zebrania wyrazili swoją pozytywną opinię o zorganizowanym spotkaniu, zaproponowali, aby takie  
spotkania mogły odbywać się częściej, licząc równocześnie na codzienną, bardzo dobrą współpracę z gminą. 
             Redakcja 

P o spotkaniu władz samorządowych z prezesami Ludowych Zespołów Sportowych z gminy Krajenka, które 
odbyło się 14 listopada, zapowiedziano wówczas powołanie Zrzeszenia LZS. Tydzień później, 21 listopada, 
w Krajeńskim Ośrodku Kultury obyło się spotkanie założycielskie Gminnego Zrzeszenia Ludowych  
Zespołów Sportowych w Krajence. W spotkaniu udział wzięło ponad dwudziestu działaczy i sportowców  

z gminy, a także burmistrz Krajenki Stefan Kitela, przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk,  
a zebranie prowadził Daniel Wiśniewski, pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, który przedstawił zasady 
funkcjonowania przyszłego Zrzeszenia i zasady jego finasowania. W kwestii finasowania odniósł się także burmistrz 
gminy i miasta, który zadeklarował w miarę możliwości, a przede wszystkim możliwości budżetowych pomoc gminy 
wobec potrzeb krajeńskich LZS-ów, licząc w zamian na dobre wyniki sportowców na boiskach piłkarskich. 
- Wierzę w Wasze możliwości i życzę Wam samych zwycięstw, pamiętając oczywiście o zasadach fair play –  
powiedział m.in. Stefan Kitela. 
O tym, że gmina zauważyła potrzeby wiejskich sportowców mówili także zebrani, dziękując równocześnie władzom 

samorządowym i samemu burmistrzowi za troskę i realną po-
moc finansową. Tym niemniej, najistotniej sprawą zebrania, 
było powołanie do życia Gminnego Zrzeszenia LZS  
w Krajence i wyłonienie władz stowarzyszenia. W tajnych  
głosowaniach, członkowie założyciele GZ LZS w Krajence 
dokonali wyboru Zarządu Stowarzyszenia, w składzie: 
Edward Zaręba – prezes; Mieczysław Kania – zastępca  
prezesa; Michał Miłoch – sekretarz; Roman Masion –  
skarbnik i Waldemar Siwek – członek Zarządu (funkcje  
zostały przydzielona w wyniku wewnętrznego głosowania  
wszystkich członków zarządu). W komisji rewizyjnej  
znaleźli się: Leszek Szpakowicz – przewodniczący oraz 
członkowie Sławomir Wendtland, Adrian Madej  
i Zbigniew Marlewski. 
Warto przypomnieć, iż GZ LZS skupia zespoły: LZS „TPS” 
Skórka, LZS „Grom” Śmiardowo Krajeńskie, LZS „Krajan”  
Podróżna oraz LZS „Piast” Głubczyn.  Redakcja 

W jedności siła LZS-ów 

Zarząd GZ LZS w Krajence z „nowymi” członkami  
Stowarzyszenia Stefanem Kitelą i Piotrem Jończykiem 
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O d maja 2011 r. trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Krajenka. Projekt jest współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko  
Przyrodnicze” Działania 3.4 „Gospodarka wodno - ściekowa” Schematu 1 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej” 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (WRPO).  

Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Krajenka jest niezbędne dla spełnienia wymogów  
dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków  
komunalnych. Brak sieci od 1 stycznia 2016 r. wiązałby 
się z ponoszeniem kar za nie wywiązanie się z tego  
obowiązku.  
Sieć jest budowana na podstawie projektu budowlanego  
wykonanego przez Autorską Pracownię Inżynierii  
Sanitarnej APIS. Wybudowanych zostanie ok. 28 km  
sieci kanalizacji sanitarnej, 19 pompowni głównych,  
2 stacje podciśnieniowo -tłoczne i 52 pompownie  
przydomowe. 
W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót  
budowlanych, zamówienia udzielono konsorcjum firm  
Wimar Sp. z o.o.  z Koronowa i Wielobranżowe  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Alfa Sp. z o.o.  
z Bydgoszczy. Cena za wykonanie robót wynosi 13 488 
657,15 zł. Była to najniższa cena spośród 13 złożonych  
w postępowaniu ofert. 
Wykonawca rozpoczął realizację zamówienia od prac  

w Krajence, Żeleźnicy i Paruszce. Obecnie prace trwają również w Augustowie, Głubczynie Letnisku, Śmiardowie Krajeńskim  
i Podróżnej. Część prac została wykonana również w Skórce. Ze względu na prowadzone tam prace drogowe podjęto decyzję  
o zmianie harmonogramu robót i wykonaniu części prac przed rozpoczęciem budowy chodników.   
Zgodnie z ustalonym harmonogramem najwcześniej powinny zakończyć się prace w Krajence (I kwartał 2012.) r., a następnie  
w Żeleźnicy i Paruszce. W drugiej połowie 2012 r. zakończą się prace w Augustowie, Rogownicy, Śmiardowie Krajeńskim,  
Podróżnej, Głubczynie wsi i Letnisku. Na 2013 r. przewidziane są prace w Skórce. Całe zadanie zgodnie z umową zostanie  
wykonane do 30 maja 2013 r. Wykonawca stopniowo będzie oddawał do użytku wybudowane sieci w poszczególnych  
miejscowościach. Następnie mieszkańcy będą mogli występować do Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence 
o wydanie warunków przyłączenia do sieci. 
Gmina i Miasto Krajenka otrzymała już pierwsze transze dofinansowania  z WRPO, wydatków poniesionych na dokumentację 
projektową, studium wykonalności, oraz wykonane już w II i III kwartale 2011 r. roboty budowlane i nadzór inwestorski.      (red.) 

Trwają prace przy wielomilionowej inwestycji 

N a ulicy Szkolnej, w Krajence nastąpiło zapadnięcie nawierzchni asfaltowej, na drodze powiatowej. Na  
zlecenie KZUP w Krajence specjalistyczna firma TNB s.c. przeprowadziła inspekcję, która przy użyciu  
kamery wykazała pęknięcia złożone kanalizacji, co mogło być jedną z przyczyn zapadnięcia się jezdni. 
Wiadomo jednak, że dotychczasowa nawierzchnia jezdni na ul. Szkolnej nie była przystosowana do jazdy 

pojazdów wielotonażowych, co można zauważyć szczególnie w sezonie rolniczym. Mimo, iż awaria  nastąpiła na 
drodze powiatowej, gmina natychmiast przystąpiła do interwencji. Obecnie wykonawca robót Zakład Robót  
Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz usuwa awarię (m.in. buduje nową nitkę kanalizacyjną), która potrwa 
około 2 tygodni. Pewne obiektywne opóźnienie spowodowane zostało koniecznością wyłonienia wykonawcy zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych oraz koniecznością dokonania zmiany w budżecie gminy w celu  
sfinansowania powyższego zadania.                KZUP 

Usuwanie awarii na ul. Szkolnej w Krajence 

Wizja lokalna radnych i władz samorządowych Awaria przy ul. Szkolnej jest skomplikowaną operacją 

Budowa kanalizacji w Podróżnej - koniec listopada 2011 r. 
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N a tę inwestycję mieszkańcy Krajenki, czekali 
od dawna. Przebudowa ulicy Stanisława  
Polańskiego w Krajence, o długości ok. 170 m 
została zakończona. W czwartek, 1 grudnia br. 

odbył się odbiór techniczny zadania. 

Inwestycja, warta 396.575,30 zł (z dofinansowaniem 100 
tys. zł ze Starostwa Powiatowego w Złotowie) objęła 
swoimi pracami m.in.: roboty ziemne, wykonanie kra-
wężników i ścieków, nawierzchni jezdni z betonowej 
kostki brukowej, chodników z betonowej kostki brukowej, 
zjazdów z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie  
oznakowania drogi i roboty wykończeniowe.  
Wybudowano także sieć kanalizacji deszczowej,  
przejścia kanalizacyjnego pod drogą i ocieplenie  
istniejącego wodociągu. Wykonawcą prac była firma 
Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Plak ze Złotowa.                                                         
             Redakcja 

Ulica Polańskiego jak nowa 

D nia 19 sierpnia 2011 roku została zawarta umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej 
w Krajence”. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Spośród 5 ofert najwyżej  
oceniono ofertę Zakładu Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ze Złotowa, który wartość 
robót budowlanych wycenił 

na kwotę 1 989 568,62 zł brutto. Była 
to najniższa cena spośród złożonych 
ofert, natomiast najwyższa to 
2 616 062,62 zł.  
Inwestycja dofinansowana jest  
w ramach Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 w wysokości 75 % kosztów kwa-
lifikowalnych tj. około 1,2 mln zł. Jest 
drugim etapem projektu pn. „Budowa 
stacji uzdatniania wody wraz  
z budową sieci wodociągowej  
w Krajence”.  
Założeniem projektu jest wymiana 
starej sieci azbestowo- cementowej, 
która po wieloletniej eksploatacji ulega 
coraz częstszym awariom. W rezulta-
cie polepszeniu ma również ulec ja-
kość wody płynącej do gospodarstw  
domowych. Zakres rzeczowy  
inwestycji obejmuje budowę ok. 7,5 km sieci głównej oraz ok.. 1 km przyłączy. Nowa sieć zostanie położona  
w ulicach: Szkolnej, 1-go  Maja, Wł. Jagiełły, część ul. Złotowskiej (do wjazdu w ul. 1-go Maja), Ogrodowej,  
Bydgoskiej, 30-go Stycznia, Grochowskiego, Sienkiewicza, Domańskiego, Dworcowej, Mickiewicza, Poprzecznej  
i Cierpienia. Inwestycję planuje się zakończyć do dnia 30 września 2012 roku. Dotychczas zrealizowano odcinki sieci  
w ul. Bydgoskiej i ul. Polańskiego tak, aby zapobiec niszczeniu nowobudowanych nawierzchni.  

Redakcja 

Główne prace inwestycyjne wraz z kosztami  
w gminie i mieście Krajenka w 2011 roku 

przedmiot zamówienia 
wartość w zł 

brutto 
naprawa i wyrównywanie dróg gminnych 119 520,00 
modernizacja przystanku PKS w Krajence 17 527,00 
remont zjazdów ul. Bydgoska 10 000,00 
budowa oświetlenia 10 790,30 
ochrona wód zlewni rzeki Noteć – budowa 
kanalizacji na terenie Gminy Krajenka 13 630 969,42 
rekultywacja składowiska odpadów  
komunalnych 1 121 675,28 
budowa nowej sieci wodociągowej na  
terenie miasta Krajenka 2 249 108,62 

dokumentacja remontu ulicy Słowackiego 7 995,00 
dokumentacja remontu ulicy Łódzkiej 7 380,00 
budowa placu zabaw dla dzieci „Radosna 
Szkoła” wraz z dokumentacją 234 783,20 
dokumentacja budowy parkingu przy  
ul. Bydgoskiej 6 150,00 
budowa budynku zaplecza socjalno-
sanitarnego stadionu miejskiego w Krajence 363 381,20 
przebudowa ulicy Polańskiego wraz  
z dokumentacją 396 520,30 
remont elewacji pałacu Sułkowskich 390 069,19 
remont kanalizacji ul. Szkolna 77 125,99 
remont świetlicy wiejskiej w Paruszce 26 106,00 
RAZEM  18 669 101,50 
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C hoć ekologiczna inwestycja w Krajence miała  
zakończyć się w grudniu 2011 roku, już na  
począ tku l istopada wykonawca prac  
Przedsiębiorstwo J.A.T Sp. z o.o. z Gdańska  

zakończył prace przy projekcie: „Rekultywacja składowiska 
odpadów komunalnych w Krajence”. Po zainstalowaniu we 
wrześniu instalacji odgazowującej i położeniu warstwy  
odwadniającej i ziemistej, 
na całym terenie dawnego 
składowiska wysiano trawę 
oraz zasadzono kilka  
tysięcy drzew, m.in.  
j a r z ę b i n y ,  b r z o z y  
i modrzewie. W piątek,  
4 listopada br. doszło do 
odbioru technicznego  
inwestycji, w której udział 
wzięli m.in. przedstawiciele 
wykonawcy, inspektor  
nadzoru oraz inwestor: Gmina i Miasto Krajenka, którą  
reprezentowali burmistrz Krajenki Stefan Kitela, zastępca 
burmistrza Leszek Łochowicz oraz Aleksandra Sawicka – 
kierownik i Barbara Kloska z referatu gospodarki  
komunalnej, zamówień publicznych i ochrony środowiska 
UGiM w Krajence, a także mieszkańcy Krajenki.  
Realizacja inwestycji została skontrolowana przez  
przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyniku 
kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień. 
Wartość całego projektu wyniosła 1.436.314,24 zł, z czego 
691.484,85 zł pochodziło ze środków Narodowego  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Redakcja 

Po składowisku nie ma śladu  

W nieoficjalnym zamknięciu składowiska udział 
wzięli także mieszkańcy Krajenki. 

Kontrola z NFOŚiGW z Warszawy. 

W  poniedziałek 26 września br., w Urzędzie 
Gminy i Miasta Krajenka doszło do  
podpisania umowy, pomiędzy Gminą  
i Miastem Krajenka, a firmą „MARKAR”  

z Plewisk – wykonawcą, realizującym kolejną inwestycję w 
Krajence. Zadanie: „Remont i konserwacja elewacji  
klasycystycznego Pałacu Sułkowskich w Krajence”, warte 
niemal 390 tysięy złotych jest już realizowane.  

W listopadzie i grudniu została  już wykonana część  
elewacji i przystąpiono do odrestaurowania misternych 
gzymsów i innych cennych, zabytkowych elementów  
architektonicznych obiektu. Inwestycja jest  
dofinansowywana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(około 250 tys. zł) oraz Urząd Marszałkowski w Poznaniu 
(15 tys. zł). Zakończenie remontu pałacu zaplanowano  
na 31 lipca 2012 roku.     
      Redakcja  

Pałac Sułkowskich w remoncie 

Pałac Sułkowskich w październiku 2011 r. 

Pałac Sułkowskich - 1 grudnia, 2011 r. 
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W  sierpniu rozpoczęła się kolejna inwestycja w gminie Krajenka. Tym razem do zadania przystąpił Wiel-
kopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Wykonawcą odbudowy jazu i mostu na 
Głomi, w Skórce jest firma „Intop Ltd.” Spółka z o.o. z Gdyni.  
Obecnie wykonywany jest kanał obiegowy. 

- Jest to konieczne, aby można było przystąpić do  
odbudowy jazu – powiedział Sergiusz Oczak z gdyńskie-
go „Intop-u”. – Mówiąc krótko zmieniamy tymczasowo 
koryto rzeki i jest to dość skomplikowana operacja, ale 
damy sobie radę bez problemu. Trzeba jedynie trzymać 
kciuki za sprzyjającą pogodę. Oczywiście, po  
zakończeniu prac, rzeka wróci do swojego naturalnego 
koryta. 
Wyrównano i uporządkowano też linię brzegową Głomi. 
Do końca roku wykonawca zamierza także położyć płyty 
mostowe. Natomiast na przyszły rok zaplanowano  
wybudowanie przepławki dla ryb oraz wybudowanie 
dwóch przystani kajakowych, umożliwiających „przenoski” 
na potrzeby spływów kajakowych. 
 - Nowy most będzie miał nośność 40 ton (obecnie 10 
ton), a szerokość jezdni zwiększy się do 5 metrów (dotychczas było 4 m) – poinformował Adam Rogoziecki, dyrektor 

Rejonowego Oddziału WZMiUW w Pile.  
Ponadto, pod jezdnią zostanie położona linia  
energetyczna (dotychczas  była linia napowietrzna). 
- Budowa mostu i jazu w Skórce jest niezwykle potrzebna 
i bardzo się cieszymy, że w gminie realizowane są  
inwestycje zewnętrzne, do których gmina nie dokłada ani 
złotówki – mówił burmistrz Krajenki Stefan Kitela. – Ale 
wiadomo, że musi być „coś za coś”. W związku z budową, 
zamknięta jest ulica Młyńska w Skórce. Mogę jedynie 
przeprosić mieszkańców za niedogodności, prosząc  
jednocześnie o zrozumienie. Na pewno jednak, po  
zakończeniu odbudowy będziemy wszyscy cieszyć się  
z kolejnej inwestycji, wzbogacającej nie tylko Skórkę, ale 
także całą gminę i powiat złotowski. Ponadto, ulice  
Pocztowa i Młyńska mogą być alternatywną drogą  

objazdową dla drogi wojewódzkiej nr 188, gdyż przez odbudowany most będą mogły przejeżdżać nie tylko auto  
osobowe i małe ciężarówki, ale także i TIR-y.  
Jak zapewnia wykonawca prace przy odbudowie jazu zakończą się z w sierpnia 2012 roku, a inwestycja będzie 
kosztowała niemal 3 mln zł.           Redakcja 

Odbudowa jazu na Głomi w Skórce 

Jaz w Skórce pod koniec listopada 2011 r. 

Jaz w Skórce, w październiku 2010 r. 

N OWA ZATOCZKA AUTOBUSOWA 
Na ul. Złotowskiej w Krajence powstała  
nowa zatoczka autobusowa, która jest  
początkiem przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 188, w Krajence, na ulicy Domańskiego  

i ulicy Sienkiewicza, realizowanej przez Rejonowy  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Złotowie.       
                Redakcja 

C HODNIK NA ULICY 30-GO STYCZNIA  
Dzięki  współpracy Gminy i Miasta Krajenka 
ze Starostwem Powiatowym w Złotowie,  
w listopadzie br. zakończyła się kolejna  
inwestycja powiatowa w gminie. Zadanie  

obejmowało odbudowę chodnika, przy ulicy 30-go  
Stycznia, w Krajence.             Redakcja 

 



 

 

18                                                          W Y D A R Z E N I A - K U L T U R A            BIULETYN KRAJEŃSKI  

B urmistrz Gminy i Miasta Krajenka na wniosek koła PZW „Krajna” podjął rozmowy z Wielkopolskim  
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w celu oczyszczenia i odmulenia rzeki Głomia na 
odcinku przepływającym przez miasto Krajenka.  
Efektem ustaleń było rozpoczęciem prac, a WZMiUW, jako zarządca rzeki Głomia w ramach bieżącego 

utrzymania zaplanował bieżącą konserwację rzeki na odcinku od młyna szkolnego do mostu kolejowego, łącznie  
z usunięciem „wyspy” przy młynie.   
Zadanie realizuje Rejonowy Związek Spółek Wodno – Melioracyjnych w Złotowie, długość odcinka, który zostanie 
oczyszczony jest uzależniona od środków finansowych przeznaczonych na wyżej wymienione zadanie.         (red.) 

Oczyszczają i odmulają - „remont” Głomi 

Festiwal Piosenki Religijnej 

N a tegoroczny Festiwal Piosenki Religijnej zgłosiło się 
61 młodych artystów. Organizatorami tego Festiwalu 
byli: parafia p.w. św. Anny w Krajence i Krajeński 
Ośrodek Kultury, a w jury zasiedli: Dariusz Płonka, 

Przemysław Szulc i ks. Łukasz Polasik – przewodniczący. 
Ostatecznie postanowiono nagrodzić w kategorii dzieci klas 0 – 
III: I miejsce – Kajetan Sadłowski, II miejsce – Agata  
Brandenburger, III miejsce – Szymon Łosoś. W kategorii dzieci 
klas IV – VI: I miejsce – Szymon Stefaniak, II miejsce –  
Barbara Wielebska, III miejsce – Adrian Brzezinski,  
a w kategorii „Zespoły”: I miejsce – Schola działająca przy  
Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie, II miejsce – Schola 
z parafii św. Rocha w Złotowie, III miejsce – Schola  
z Podróżnej. W przerwie Milena Buczkowska i Jakub Kwacz 
poprowadzili zabawę muzyczną „Jaka to melodia”. Po przerwie 
zaprezentowała się młodzież starsza i w tych kategoriach  
nagrodzeni zostali: „Młodzież gimnazjalna”: I miejsce –  
Dominika Sitarska, II miejsce – Cyryla Majda, III miejsce – 
Marta Kot. „Młodzież ponadgimnazjalna”: I miejsce – Monika 
Schaumkessel, II miejsce – Miłosz Semrau, III miejsce – 
Agnieszka Wojda. Były jeszcze dwie nagrody specjalne dla 
przedszkolaków z Głubczyna – ufundowana przez  Lucynę  
i Janusza Sendłak oraz dla młodzieży z MOS z Krajenki – 
ufundowana przez organizatorów.     Na pdst. Mariola Seredyn 

Turystyczne Mikołajki 

Spotkania Mikołajkowe w Krajence mają długoletnią  
tradycję. W tym roku tegoroczny Mikołaj przygotował dla 
najmłodszych (i nie tylko dla najmłodszych)  
mieszkańców gminy i miasta wielką niespodziankę,  
a Mikołajkowe Spotkania trwały trzy dni. „Turystyczne 
Mikołajki” rozpoczęły się we wtorek, 6 grudnia, w KOK-u, 
gdzie w sali widowiskowej trwały zabawy, quizy,  
konkursy i inne atrakcje. Trzy dni później, na Rynku  
odbył się mikołajkowy musical „Wyprawa Pana Kleksa”  
i wreszcie w dn. 12-14 grudnia trwały warsztaty  
fotograf iczne.  Miko łajki  w Krajence by ły  
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa  
inwestująca w obszary wiejskie. Projekt  
współfinasowany ze środków UE w ramach osi  
4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.       (red,) 

 



 

 

  BIULETYN KRAJEŃSKI                                         O Ś W I A T A                     19  

D zień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym. Nie tylko dla nauczycieli i pracowników oświaty, ale  
także dla uczniów, ich rodziców i całej lokalnej społeczności. O roli nauczyciela w życiu społecznym  
napisano wiele i każdy wie, jak wiele im zawdzięcza każdy z nas. Nie ma więc lepszej okazji od Dnia  
Nauczyciela, by podziękować im za ich trud,. O krajeńskich pracownikach oświaty pamiętały także władze 

gminy i miasta. W piątek, 14 października br.  odbyło się 
spotkanie burmistrza Stefana Kiteli z wyróżnionymi  
pedagogami i pracownikami obsługi, którzy za swoje 
osiągnięcia zawodowe odebrali „Nagrody Burmistrza 
Gminy i Miasta Krajenka”. Wyróżnienia otrzymali: Urszula 
Wawrzyniak i Maria Królak – z Przedszkola w Krajence; 

Wanda Toporowska z Przedszkola w Skórce, Beata  
Traczuk z Przedszkola w Głubczynie, Dorota Król  
z Przedszkola w Podróżnej, Danuta Balcer i Anna Sell ze 
Szkoły Podstawowej w Skórce; Bogusław Wójtowicz  
i Katarzyna Bień ze Szkoły Podstawowej z Głubczyna;  
Janusz Sendłak, Aleksandra Wójcik i Małgorzata  
Waberska ze Szkoły Podstawowej w Krajence; Andrzej Pietrzak, Marzanna Banaś i Barbara Krawczyk z Gimnazjum 
w Krajence oraz Włodzimierz Hildebrandt z Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  
i Przedszkoli w Krajence. Tego dnia, swoje nagrody odebrali również pracownicy i nauczyciele ze wszystkich  
placówek oświatowych w gminie, przyznane im przez poszczególnych dyrektorów.     Redakcja  

Nagrody dla nauczycieli 

W  przeddzień Dnia Edukacji Narodowej  
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. M. Konopnickiej w Krajence przygotowa-
li swoim nauczycielom prawdziwą  

niespodziankę. Zaprosili wszystkich pracowników szkoły 
na program artystyczny, wzbogacony utworami  
poetyckimi, muzycznymi i pokazem tanecznym.  
Uczniowie nagrodzili nauczycieli i wychowawców  
brawami oraz podziękowali im kwiatami za całoroczną 
pracę i trud włożony w ich nauczanie i wychowanie.  
Następnie wszyscy razem bawili się w odgadywanie  
tytułów znanych polskich piosenek. Wspólnie  
odśpiewane "Sto lat" zakończyło to nietypowe  
i niezwykle sympatyczne, miłe spotkanie. 

Na pdst. PSP Krajenka 

Niespodzianka na Dzień Nauczyciela 

J akie powinny być relacje między władzą  
a obywatelami? Na te i inne pytania odpowiadali 
pracownicy Zakładu Myśli i Kultury Politycznej 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, 

którzy 21 września 2011 r. przybyli do Gimnazjum im. dr. 
Władysława Brzezińskiego w Krajence. Naukowcy  
przeprowadzili wykład połączony z prezentacją  
i warsztatami edukacyjnymi pt. "Władza i obywatel.  
Samorząd i samorządność w Wielkopolsce". Projekt miał 
na celu popularyzację idei samorządności w naszym  
regionie i województwie.  

Redakcja 

Warsztaty w Gimnazjum 
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Pasowanie przedszkolaków w Skórce 

Z  nowym rokiem szkolnym 2011/2012 do  
Publicznego Przedszkola w Skórce przybyło 19 
przedszkolaków. Z tej okazji nauczycielki Marlena 
Boruń, Irena Łodkowska oraz pracownicy obsługi 

zorganizowały uroczystość „Pasowania na  
przedszkolaka”, w której uczestniczyły dzieci i ich rodzice.  
Nowoprzybyłe dzieci zaprezentowały swoje umiejętności  
w piosenkach, w tańcu i w recytacji wierszy. Zdolnościami 
artystycznymi wykazali się również starsi przedszkolacy. Po 
złożeniu uroczystej przysięgi dyrektor Wanda  
Toporowska dokonała pasowania na przedszkolaka. 
Dla upamiętnienia tej chwili, nowi milusińscy otrzymali  
dyplomy i książeczki. Dla wszystkich na osłodę czekał  
wyśmienity poczęstunek, przygotowany przez rodziców i 
personel przedszkola.   Na pdst.: Iwona Łodkowska 

Jak dobrze być przedszkolakiem 

W  październiku, w Publicznym Przedszkolu  
w Krajence, odbyło się uroczyste przyjęcie 
nowych dzieci do grona przedszkolaków. 
"Pasowanie na przedszkolaka" stało się  

stałym elementem życia przedszkola. Nowicjuszom  
w tych dniach towarzyszyli rodzice i całe rodziny.  
Uroczysty program, odświętny strój, słodki poczęstunek 
oraz najważniejsza-przysięga, spowodowały, że nowe 
dzieci poczuły się prawdziwymi przedszkolakami.  
W poczet grona przedszkolaków zostało przyjętych  
siedemdziesięcioro czworo dzieci. 

Na pdst. PP w Krajence: Anna Olszanowska 

„Jaś już został uczniem…” 

U cznia klas pierwszych Publicznej Szkole Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Krajence, których  
wychowawcami są Alina Tonderys – klasa I a;  
Lucyna Kurczych – klasa I b i Barbara Krzemińska – 

klasa I c złożyli w czwartek, 6 października 2011 r., swoje  
uczniowskie ślubowanie. W uroczystości uczestniczyli oprócz 
54 pierwszoklasistów, uczniowie szkoły pozostałych klas,  
nauczyciele i pracownicy szkoły, zaproszeni goście i licznie 
zgromadzeni rodzice. 
Pierwszaki przedstawiły program artystyczny, który podkreślał 
najważniejsze, najwartościowsze zalety i umiejętności ucznia: 

mądrość, pracowitość, sumienność i przyjaźń. Po ślubowaniu nastąpił „Akt Pasowania na Ucznia”, którego dokonali 
dyrektorzy szkoły. Chwilę potem dzieci podziękowały rodzicom za to, że mogły stać się uczniami. 
Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom, upominek od rodziców i starszych kolegów z klas III oraz  
książeczkę SKO z wkładem 3 zł. Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy słodkim poczęstunku i herbatce. 

Na pdst. SP w Krajence 

Święto Niepodległości 

T radycyjnie już w przeddzień Święta  
Niepodległości w Publicznej Szkole  
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence 
odbył się uroczysty apel okolicznościowy.  

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali krótki 
program słowno – muzyczny poświęcony przypomnieniu 
najważniejszych faktów z bogatej historii Polski, a które 
to wydarzenia przyczyniły się do odzyskania przez nasz 
kraj suwerenności. Cała uroczystość przebiegła  
w podniosłej atmosferze. 

Na pdst. PSP w Krajence 
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Lekcja patriotyzmu 

W  przeddzień Święta Niepodległości,  
10 listopada b.r., w Szkole Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Skórce odbył się bardzo 
uroczysty apel, poświęcony 93-ej rocznicy  

odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wraz 
z nauczycielem Krzysztofem Kwiatkowskim przedstawili 
przepiękny montaż słowno - muzyczny o wydźwięku  
patriotycznym. Udało się im zachęcić widzów do  
wspólnego odśpiewania patriotycznych i żołnierskich  
pieśni: „Rota”, „My Pierwsza Brygada”, „Pierwsza  
kadrowa”, „Jak to na wojence ładnie”. Warto zauważyć, 
że uczniowie i nauczyciele wyglądali odświętnie  
z przypiętymi na sercu biało - czerwonymi kotylionami. 
Miejmy nadzieję, że w szkole przyjmie się ten nowy,  
radosny zwyczaj wyrażający naszą dumę narodową. 

   Info.: Krzysztof Kwiatkowski 

Krajenka w Sejmiku 

M łodzież Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego 
w Krajence (Anna Górska, Agnieszka  
Graduszewska, Angelika Kaczyńska i Maria 
Król) pod opieką Marzanny Banaś wzięła 4 i 5 

listopada br. udział w VI Zakrzewskim Sejmiku Młodzieży 
Polskiej, pod hasłem „ Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród” 
zorganizowanym w Domu Polskim w Zakrzewie.  
W przedsięwzięciu oprócz krajeńskich uczennic uczestni-
czyli także uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów  
i szkół średnich z Wrocławia, Opola, Strzelc Opolskich, 
Brus, Dąbrówki, Miasteczka Krajeńskiego, Starej  
Wiśniewki, Złotowa i Śmiardowa Złotowskiego.   
Celem Sejmiku było przypomnienie historii i tradycji  
naszego regionu, pokazanie walki o polskość naszych 

ziem, zdefiniowania na nowo pojęcia Ojczyzny i patriotyzmu. Zajęcia miały charakter warsztatów, oprócz tego  
młodzież przygotowała prezentacje multimedialne i brała udział w tematycznych debatach. Wszystkim uczestnikom 
udzielała się miła i przyjazna atmosfera, mimo powagi spraw, którymi się zajmowano.       Info.: Anna Kaczmarek 

Miesiąc z biblioteką w Głubczynie 

P o raz kolejny miesiąc październik, w Publicznej  
Szkole Podstawowej w Głubczynie został  
og łoszony Miesiącem Biblioteki Szkolnej.  
Hasłem tegorocznych obchodów było: „Biblioteka 

zawsze po drodze”. Dla czytelników  szkoły przygotowano 
wiele atrakcji, o których informował plakat wywieszony na holu 
szkoły. Każdy czwartek był dniem detektywa. Należało  
odnaleźć ukryty fragment z książki, podać autora i tytuł. Dla 
pierwszych osób przygotowano słodki upominek. Ogłoszono  
konkurs plastyczny: „Ilustracja do jesiennego wiersza”.  
Przeprowadzono konkurs wiedzowy OMNIBUS dla klas II-IV. 
Odbyły się dwa „głośne czytania” z zabawami dla klas I-III. 
Dzieci z klas I-III miały możliwość obejrzenia bajek  
wyświetlanych rzutnikiem przewijanym ręcznie. 
Przez cały październik uczniowie oddawali swoje głosy na  
ulubioną książkę i wybrano „książkę miesiąca”. Nagrodzono 
też „Super czytelników października”. Ponadto odbył się 
„Kiermasz taniej książki” dla rodziców i uczniów.  
Zakończeniem obchodów był apel, na którym podsumowano 
klasowy konkurs „Wrota do krainy bajek”. Każda klasa  
udekorowała drzwi wejściowe do swojej sali czerpiąc pomysły 
z różnych bajek. W wybranym dniu wszyscy odwiedzający  
bibliotekę zostali poczęstowani słodką niespodzianką.  
 
   Info :Alicja Pietrzak, Teresa Łomińska 
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N a takiego gościa czekano w Publicznym 
Przedszkolu w Skórce z niecierpliwością.  
Zaproszonym gościem był funkcjonariusz  
policji drogowej z Komisariatu Policji  

w Krajence. Młodszy aspirant Sławomir Rummler mówił  
o swojej pracy, bezpiecznym poruszaniu się na jezdni,  

o  zaufaniu 
do obcych. 
Uczył, jak 
sk u t e c z n i e 
obronić się 
przed psem. 
Przypomniał 
także zasady 
d z i a ł a n i a  
sygnalizatora 
świ e t l nego 
oraz numery  

alarmowe. Następnie dzieci zapoznały się z podręcznym 
sprzętem każdego policjanta oraz wyposażeniem  
radiowozu. Największym zainteresowaniem maluchów 
cieszyły się kajdanki i radiotelefon. Miłym akcentem  
kończącym spotkanie były upominki od dzieci w postaci 
kwiatów, laurek i prac plastycznych. 

Na pdst.: Przedszkole w Skórce 

Spotkanie z policjantem 

O d wielu już lat, jesienią organizuje się „Święto 
Pieczonego Ziemniaka”. O tym dniu pamiętały 
także przedszkolaki z Przedszkola w Skórce. 
Ten dzień był okazją nie tylko do pieczenia 

ziemniaków, ale także do wielu wspólnych zabaw  

i konkursów - co sprzyjało integracji wszystkich dzieci. 
Impreza odbyła się na placu przedszkolnym. 
W zorganizowanie tego spotkania zaangażowany był 
cały personel placówki. W konkurencjach sportowych 
dzieci zostały podzielone na grupy, które podczas  
zawodów miały możliwość wykazania się szybkością  
i zwinnością. Mimo, że została wyłoniona najlepsza  
z grup, wszystkie dzieci wywiązały się na szóstkę – czyli 
wygrali wszyscy. Nagrodą dla przedszkolaków były  
niezapomniane chwile spędzone w miłym gronie  
kolegów i koleżanek, a także przepyszne ziemniaki pie-
czone na grillu.    Na pdst. PP w Skórce 

Pieczone ziemniaki  

U czniowie starszych klas Szkoły Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Skórce odbyli dwie nie-
typowe lekcje. „Wyjazdowe” lekcje odbyły się 
w Złotowie. 

Pierwsza, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana 
Norwida w Złotowie. Przyczyniła się ona do krzewienia 
kultury czytelniczej wśród uczniów, oswoiła z dużą  
biblioteką (w porównaniu do biblioteki szkolnej),  
pokazała pracę bibliotekarzy i nauczyła, jak korzystać  
z katalogów i księgozbioru. 
Drugie zajęcia miały miejsce w Muzeum Ziemi  
Złotowskiej. Wielkie zainteresowanie wzbudziła wystawa 
poświęcona nauce w szkołach polskich na Ziemi  
Złotowskiej przed II-gą wojną światową. Była okazją  
żywej lekcji historii i patriotyzmu oraz zaszczepienia  
dumy z postawy naszych przodków przeciwstawiających 
się germanizacji. Ciekawość wzbudziły również  
eksponaty etnograficzne z Krajny.    Info: K. Kwiatkowski 

Wyjazdowe lekcje 

S ztandar Szkoły Podstawowej w Skórce im. Marii 
Kownackiej  uczestniczył w specjalnej mszy 
świętej w miejscowym kościele. Jej wyjątko-
wość spowodowana była obecnością relikwii  

pierwszego stopnia błogosławionego Jana Pawła II. Były 
to krople krwi papieża umieszczone w srebrnym  
relikwiarzu. Relikwie te pielgrzymują po parafiach  
diecezji bydgoskiej, a 26 i 27 listopada b.r. były obecne 
w głubczyńskiej parafii, m.in.. w filialnym kościele  
w Skórce. Obecność sztandaru oraz krótki występ  
słowno - muzyczny 
uczniów, pod okiem  
katechety Krzysztofa 
K w i a t k o w s k i e g o ,  
nauczyciela SP nadały 
mszy św. uroczysty  
charakter. Dopełnieniem 
przeżyć zebranych była  
hom i l i a  o  życ i u  
i naukach naszego  
Wielkiego Rodaka, Jana 
Pawła II-go, wygłoszona 
przez ks. proboszcza 
Mirosława Krupińskiego.     
 
Na pdst. SP Skórka 

„Szukałem Was…” – Jan Paweł II 
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Dyrektorskie szkolenie w Skórce 

O koło 50-ciu dyrektorów szkół z powiatu  
złotowskiego oraz gmin Wysoka i Łobżenica 
przyjechało 17 listopada na szkolenie do  
Skórki. Reprezentowali oni wszystkie szczeble 

oświaty: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja  
i szkoły ponadgimnazjalne.  
Na początku spotkania gospodyni Danuta Balcer,  
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej  
w Skórce przedstawiła organizację, dokonania i historię 

placówki ze szczególnym uwzględnieniem nadania  
szkole imienia (w 2010 r.) i 50-lecia szkoły (w 2011 r.) 
Drugim punktem zebrania był spektakl przygotowany 
przez rodziców uczniów klasy II-ej, pod kierunkiem Anny 
Sell. Tym niemniej najważniejszym elementem spotkania 
były kilkugodzinne warsztaty metodyczne pt.: ”Narzędzia 
w pracy zespołów dla uczniów ze specjalnymi  
potrzebami  edukacyjnymi ”.  Prowadzi ła je  
przedstawicielka Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Pile,  Monika Bekker-Goska.  
       Info: Stanisława Machnowska 

Z abawa Andrzejkowa, która odbyła się  
24 listopada w Szkole Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Skórce była świetną okazją do 
zabawy i śmiechu.   Stało się już tradycją, że 

salon wróżb biorą w swe władanie rodzice,  
przepowiadając przyszłość wszystkim dzieciakom.  
Oblegane były również loteria fantowa i sklepik. Dochód 
z ich działalności zasilił konto Rady Rodziców. 
Powyższe atrakcje zbladły jednak wobec szaleństwa na 
parkiecie, które trwały kilka godzin, a tamtejsza sala  
taneczna zamieniła się na chwilę w prawdziwą  
dyskotekę.          Na pdst.: SP Skórka  

Andrzeju, Andrzeju… 

w  Publicznym Przedszkolu w Krajence, od 
10 lat realizowany jest program edukacji 
antynikotynowej: „Czyste powietrze wokół 
nas”. Program jest adresowany do  

najstarszych grup przedszkolnych 5. i 6 latków, i stanowi 
pierwsze ogniwo w cyklu programów antynikotynowych. 
Program ma charakter profilaktyczny i przede wszystkim 
jego zadaniem jest wykształcenie u dzieci świadomej 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których 
inne osoby palą. Celami programu jest: umiejętność 
określania różnych źródeł dymu; umiejętność określania 
przyczyn wydobywania się różnych dymów, „wydobycie” 
dymu papierosowego, uwrażliwienie dzieci na  

szkodliwość dymu papierosowego; uświadomienie  
skutków palenia papierosów; uwrażliwienie dzieci na 
miejsca, w których mogą być narażone na dym;  
radzenie sobie z innymi palącymi. 

Na pdst.: Beaty Makarewicz, Anny Olszanowskiej 

Mamo, tato, nie pal! 

J edną z wielu proponowanych form współpracy  
z rodzicami, jakie oferują nauczycielki  
Publicznego Przedszkola w Krajence są „Zajęcie 
otwarte dla rodziców", zajęcia edukacyjne,  

w których uczestniczą rodzice. Cieszą się one dużym 
zainteresowaniem, szczególnie wśród rodziców dzieci 
nowo przyjętych do przedszkola oraz dużym uznaniem 
wśród tych, którzy już kilkakrotnie uczestniczyli  
w proponowanej formie. Zajęcia są realizowane w każ-
dej grupie wiekowej.           Na pdst: A. Olszanowska  

Rodzice w przedszkolu 
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K rajeńskie Gimnazjum im. dra Wł. Brzezińskiego  
wybrało  przewodniczącego swojego  
Samorządu Uczniowskiego. 13 października 
2011 roku odbyły się tam wybory. Sam akt  

wyborczy był poprzedzony prawdziwą kampanią.  
Kandydaci przedstawili swoje plany działania,  
przygotowali plakaty. Spośród pięciu kandydatów  
największe poparcie zdobyła Sylwia Czajkowska.  
Pozostali kandydaci: Rafał Barwiński, Patrycja Bannach, 
Cyryla Majda i Jędrzej Wydra tworzą Radę SU i będą 
silnie wspierać pracę koleżanki.     Na pdst.: Gimnazjum 

Sylwia Przewodniczącą 

W  jastrowskim Ośrodku Kultury odbyło się XII 
Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii powiatu 
złotowskiego. Szkoły podstawowe,  
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne  

i osoby dorosłe, w tym także nauczyciele, tradycyjnie już 
piszą ten sam test. Ci, którzy popełniają najmniej  
błędów, uzyskują tytuł mistrzowski w dowolnej kategorii, 
a osoba z najmniejsza ilością zostaje Mistrzem  
Ortografii powiatu złotowskiego.  
W tym roku eliminacje szkolne w krajeńskim gimnazjum 
wygrali: Jagoda Kuźniarowska, Jędrzej Żujew  
i Aleksandra Matysiak. 23 listopada br. cała trójka udała 
się na konkurs, by zamierzyć się z zawiłością języka 
Sienkiewiczowskiego ,,Potopu”. Dyktando najlepiej  
napisał Jędrzej Żujew. Popełnił jeden błąd i zasłużył na 
tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Złotowskiego w kategorii 
gimnazjów.     Na pdst.: Gimnazjum 

Mamy Mistrza Ortografii 

Super - ekolodzy z Gimnazjum 

T rzech uczniów naszego gimnazjum: Bartłomiej 
Dmuchowski, Anna Górska i Agnieszka  
Graduszewska, wzięli udział 8 listopada 2011 r. 
w IV Ponadpowiatowej Olimpiadzie  

Ekologicznej Subregionu Pilskiego. Nauczycielem  
odpowiedzialnym za przygotowanie uczniów do tej  
olimpiady była Dorota Sawa (wszyscy na foto).  
Eliminacje Powiatowe wyłoniły 8 uczestników, którzy 
wykazali się największą wiedzą i tym samym uzyskali 
prawo do uczestnictwa w finale ponadpowiatowym.  
Z naszej szkoły takie prawo uzyskała Anna Górska  
zajmując 4 – te miejsce. Natomiast cały zespół  
uplasował się na trzecim miejscu.   Na pdst.: Gimnazjum 

P aństwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
w Poznaniu oraz Wojewódzkie Kuratorium 
Oświaty byli organizatorami konkursu  
plastycznego ,,Zrób test na HIV”. 24 listopada 

2011 w Poznaniu odbył się jego finał. Celem konkursu 
było stworzenie ulotki promującej  
zdrowy, odpowiedzialny styl życia oraz nakłaniającej 
młodych ludzi z zagrożonych środowisk, aby wykonali 
test na obecność wirusa HIV. W Etapie wojewódzkim 
powiat złotowski reprezentowała: Dagmara Litwinowicz  
z Jastrowia - I miejsce w powiecie, Agnieszka  
Witkowska z gimnazjum w Krajence -  
II miejsce w powiecie i Szymon Łańcucki z Lipki - III 
miejsce w powiecie.                      Na pdst. Gimnazjum  

Laureatka z Gimnazjum w Krajence 
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J ak co roku Kuratorium Oświaty w Poznaniu organizuje Konkursy Interdyscyplinarne i Przedmiotowe dla 
uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Województwa Wielkopolskiego.  
W roku szkolnym 2011/2012 już od 20 października we wszystkich szkołach województwa wielkopolskiego 
odbywają się eliminacje szkolne do tych konkursów. Każda szkoła, która zadeklarowała udział swoich 

uczniów w danym konkursie w wyznaczonym przez Kuratorium terminie otrzymuje drogą e-mailową zestawy zadań 
dla uczestników szkolnych eliminacji etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. W wyznaczony przez  
organizatora dzień zestawy zadań otrzymane wcześniej są powielane i odbywają się eliminacje szkolne  
Przedmiotowych Konkursów Wojewódzkich. 
Uczniowie Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego w Krajence wzięli udział w konkursach:  
j. angielskiego, który odbył się 21 października – udział brało 9 uczniów niestety żaden z nich nie zakwalifikował się 
do etapu rejonowego; 
biologicznym, który odbył się 27 października - udział brały 2 uczniów niestety żaden z nich nie zakwalifikował się do 
etapu rejonowego; 
matematycznym, który odbył się 28 października - udział brało 5 uczniów 3 z nich zakwalifikowało się do etapu  
rejonowego: Jędrzej Wydra, Daszkiewicz Michał, Stolarczyk Kamil; 
chemicznym, który odbył się 3 listopada - udział brało 8 uczniów 1 z nich zakwalifikował się do etapu rejonowego: 
Bartosz Dmuchowski; 
geograficznym, który odbył się 3 listopada - udział brało 3 uczniów niestety żaden z nich nie zakwalifikował się do 
etapu rejonowego; 
j. polskiego, który odbył się 10 listopada – udział brało 16 uczniów 4 z nich zakwalifikowało się do etapu rejonowego: 
Kaczyńska Angelika, Górska Anna, Sobczak Hanna, Kaczmarek Kacper ; 
historycznym, który odbył się 17 listopada - udział brało 8 uczniów 1 z nich zakwalifikował się do etapu rejonowego: 
Michał Daszkiewicz; 
fizycznym, który odbył się 18 listopada - udział brało 5 uczniów 3 z nich zakwalifikowało się do etapu rejonowego: 
Bartłomiej Stoupiec, Jakub Stoupiec, Michał Daszkiewicz; 
j. niemieckiego, który odbył się 24 listopada - udział brało 5 uczniów 3 z nich zakwalifikowało się do etapu  
rejonowego: Damian Rogenbuk, Krzysztof Olejarz, Dawid Stańczak. 
Za wszystkich uczniów naszego gimnazjum, którzy zakwalifikowali się do etapów Rejonowych Konkursów  
Przedmiotowych trzymamy kciuki i życzymy i powodzenia a nauczycielom, którzy przygotowali ich do  konkursów 
gratulujemy.                               Na pdst.: Anna Kaczmarek 

Zmagania konkursowe 

Z życia Samorządu ZSS 

S amorząd Szkolny w ZSS ma nowego opiekuna, którą 
jest Blanka Tabor, nauczycielka języka niemieckiego 
oraz przedmiotów zawodowych w klasach technikum 
logistycznego. Wspiera ją w pracy „samorządowca” 

ksiądz proboszcz Grzegorz Fabiszak. Tradycyjnie imprezami 
szkolnymi przygotowywanymi przez Samorząd są „Otrzęsiny” 
klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej. 
W tym roku szkolnym do obu imprez wydatnie przyczynił się ks. 
proboszcz, który jak się okazało ma „iskrę bożą” do  
prowadzenia imprez szkolnych – opinia szkolna zgodnie  
stwierdziła, że ma zadatki na showmana.  Ostatnio odbyły się 
„Otrzęsiny” czyli oficjalne przyjęcie w poczet społeczności  
szkolnej uczniów klas pierwszych. Była doskonała zabawa,  
humor wszystkim dopisywał, ale ks. Grzegorz zaskoczył  
wszystkich swoją pomysłowością. Przygotował według własnej 
receptury (niestety, jej skład jest ściśle tajny) miksturę, której 
wypicie ostatecznie decydowało o pomyślnym ukończeniu  
rywalizacji. Drugą imprezą przygotowywaną przez Samorząd 
były obchody Dnia Edukacji Narodowej. Również tutaj ksiądz dał 
się poznać jako doskonały organizator , wciągnął w zabawę 
uczniów i nauczycieli. Tym razem sala gimnastyczna stała się 
areną zmagań humanistów i  ścisłowców. Konkurencje  
wymagały współpracy uczniów z nauczycielami oraz dużego  
poczucia humoru i dystansu do samego siebie. Okazało się, że 
nauczyciele śmiało mogą startować w eliminacjach „Top model”  
i „Mam talent” . Wygrali humaniści, ale zwycięzcami byli wszyscy 
– integracja społeczności szkolnej jest bezcenna. Kolejna z zaplanowanych imprez to Poranek Wigilijny, na który 
serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły.       Na pdst. ZSS 

Ks. proboszcz Grzegorz Fabiszak w akcji... 
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P onad 6 tysięcy uczniów wzięło udział w I etapie IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Zawody odbyły 
się 21 października 2011r. w 186 szkołach ponadgimnazjalnych w całym kraju. Wśród uczestników znaleźli 
się uczniowie z Zespołu Szkół Spożywczych im. St. Staszica w Krajence. Organizatorem przedsięwzięcia 
jest, jak co roku Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Patronat Honorowy nad konkursem objęło m.in.  

Ministerstwo Infrastruktury. 
I etap olimpiady rozpoczął się punktualnie o godzinie 9.00 we wszystkich 186 szkołach zgłoszonych do udziału  
w tegorocznych zmaganiach. Rotacja, wąskie gardło czy transport intermodalny, między innymi z takimi  
zagadnieniami zmierzyli się uczestnicy I etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Przez 60 minut  
rozwiązywali oni test jednokrotnego wyboru, składający się z 40 pytań.  Teraz ponad 6 tysięcy uczestników  
niecierpliwie czeka na wyniki, które Wyższa Szkoła Logistyki ogłosi na stronie internetowej 
www.szkolysrednie.wsl.com.pl do końca października. 

W tegorocznej edycji olimpiady wzięło 
udział w sumie 20 młodych  
logistyków z Krajenki. Uczniowie  
z Zespołu Szkół Spożywczych  
w zmaganiach organizowanych przez 
WSL biorą udział po raz trzeci.  
W dwóch ostatnich edycjach aż 
czworo uczniów dostało się do finału 
– trzy osoby w drugich zmaganiach  
i jedna osoba w zeszłym roku.   
Konkurencja jest naprawdę duża.  
W samym województwie  
wielkopolskim do I etapu rywalizacji 
przystąpiło łącznie 1020 uczniów z 31 
placówek.  
Olimpiada odbywa się w trzech eta-
pach:  
- 21 października 2011 r. – I etap – 
test jednokrotnego wyboru, zawody 
rozgrywane w szkołach 
 

- 9 grudnia 2011 r. – II etap – test wielokrotnego wyboru, zawody organizowane w okręgach 
- 16 marca 2012 r. – III etap – FINAŁ – zadania problemowe, zawody organizowane w siedzibie  
organizatora – Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. 
Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor  
i technik logistyk. Ma na celu nie tylko rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną, ale  
także pomóc ocenić program nauczania w szkołach średnich i policealnych.  

Na pdst. Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu 

Olimpijczycy z Krajenki 

Finaliści ubiegłorocznej Olimpiady Logistycznej 

             

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku, 

                              by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem.  

By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój,   

a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem. 

By prezenty ucieszyły każde smutne oczy, by spokojna przerwa ukoiła złość. 

By Sylwester zapewnił szampańską zabawę, 

              a kolędowych śpiewów nie było dość! 

               Życzą: 
   Dyrektor Karol Adler oraz pracownicy KOK 
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Delegacja niemiecka w krajeńskiej szkole 

W  obchodach tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości w powiecie złotowskim  uczestniczyła 
delegacja z zaprzyjaźnionego powiatu Odenwald z niemieckiego landu Hesja. W dniach 11-12 listopada 
br. w powiecie złotowskim gościli: starosta- Dietrich Kübler, przewodniczący Rady Powiatu- Rüdiger 
Holschuh oraz pracownicy tamtejszego starostwa- Eva Eisenhauer i Bernd Pfau. W napiętym programie 

pobytu gości z Niemiec znalazła się wizyta w Zespole Szkół  
Spożywczych im. St.Staszica w Krajence, gdzie odbyło się  
spotkanie, w którym uczestniczyli: Przemysław Maliszewski –  
dyrektor wydziału promocji Starostwa Powiatowego, Stefan Kitela 
burmistrz Gminy i Miasta Krajenka, Piotr Jończyk –  
przewodniczący Rady Miejskiej, Ewa Polańska – Ciechanowska – 
wicedyrektor szkoły oraz nauczyciele i pracownik ZSS: Wioletta 
Lis, Blanka Tabor, Franciszek Seredyn i Barbara Król. Goście 
zwiedzili szkołę, halę sportową oraz jedyny w Polsce – młyn  
szkoleniowy. Wszystko wskazuje na to, że efektem tego spotkania 
będzie nawiązane współpracy w zakresie realizacji w klasach  
Liceum Ogólnokształcącego innowacji: „ przysposobienie  
przeciwpożarowe”.   Najprawdopodobniej już latem 2012r.  

krajeńscy licealiści wezmą udział w międzynarodowym obozie młodych strażaków w Niemczech.                Red.ZSS 

Żabojad pijany jak Polak…? 

H ala widowiskowo-sportowa w Krajence była areną wielkich wydarzeń sportowych. 21 listopada br. odbył się 
tam turniej szkół ponadgimnazjalnych powiatu złotowskiego. W turnieju udział wzięło sześć zespołów  
reprezentujących szkoły: Zespół Szkół Spożywczych w Krajence, z trenerem Mirosławem Zaorskim,  
Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych prowadzony przez Krzysztofa Wiedro, Zespół Szkół Ekonomicznych 

z opiekunem Stanisławem Hermanem, Zespół Szkół  
Rolniczych szkolony przez Wojciecha Zaorskiego, drużyna 
Liceum Ogólnokształcącego ćwicząca pod nadzorem  
Andrzeja Żujewa (wszystkie ze Złotowa) oraz Zespół Szkół 
Technicznych w Jastrowiu pod kierownictwem Adama  
Zielińskiego. Wypełniona po brzegi kibicami widownia  
zagrzewała swoich ulubieńców do akcji. Na starcie turnieju 
piłkarze ZSS nie mieli sobie równych, ale ostatecznie musieli 
walczyć o trzecie miejsce z ZSR. W przepisowym czasie gry 
padł remis. O zwycięstwie zdecydować miały rzuty karne,  
w których ostatecznie lepsi okazali się piłkarze ZSR. Nasi 
krajeńscy faworyci zajęli ostateczni czwarte miejsce - tuż 
poza podium. Zwyciężyła drużyna ZS-E, przed I LO i ZSR. 
Tekst: Weronika Wegner, Izabela Duńka, Klaudia Manysiak; 
Foto: Agnieszka Erdman, Miranda Draber.  

Piłkarski, halowy turniej o Mistrzostwo Powiatu  

Nasi faworyci - zespół ZSS w Krajence 

Niemieccy goście z gospodarzami 

Z SS w Krajence rozpoczął realizację projektu Comenius ze 
szkołą partnerską z Francji  Institut Proffessionnel Saint 
Louis w Armentierès. Przekorny tytuł projektu „Żabojad 
pijany jak Polak - czy to prawda?” ma na celu  

zwalczenie istniejących we Francji i w Polsce uprzedzeń i stereotypów związanych z naszymi narodami, które jak się 
okazuje w praktyce, nie mają żadnego uzasadnienia w rzeczywistości. Pierwszym etapem realizacji była  
przeprowadzona we wrześniu rekrutacja 15 uczniów, jednym z jej etapów był konkurs na logo projektu, który wygrała 
Angelika Smolarz. Obecnie młodzież jest bardzo zaangażowana w uczestnictwo w przygotowaniu językowym, gdzie 
uczy się podstawowych zwrotów komunikacyjnych oraz zasad pisania i czytania po francusku, takich samych  
zagadnień w języku polskim uczą się ich koledzy we Francji. Najwięcej entuzjazmu młodzież wykazuje jednak  
podczas spotkać na telekonferencjach skype, gdy mogą ze sobą rozmawiać i pochwalić się zdobytymi już  
umiejętnościami językowymi, obydwu stronom sprawia to wielką frajdę. Przed nami jeszcze sporo pracy, ale wszyscy 
chcą się bardzo dobrze przygotować do prawie dwutygodniowego wyjazdu do Armentieres i Paryża na wiosnę  
przyszłego roku, gdy okaże się, czy Francuzi naprawdę jedzą żaby… Nad całością czuwa Zespół  
Projektowy-twórczynie całości przedsięwzięcia, w składzie: Anna Gola-Kleszcz, koordynator projektu oraz Agnieszka 
Zdrenka-Gronowska i Tatiana Ostapczuk-Bednarek.                   Red. ZSS 
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Magia teatru i klimat Witkacego  

P od koniec października, 50-osobowa grupa  
z Krajeńskiego Ośrodka Kultury wzięła udział  
w warsztatach teatralnych organizowanych przez  
poznański „Teatr u Przyjaciół” w ramach projektu  

edukacyjnego „Teatrakcje vel Teatroza” współfinansowa-
nego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Warsztaty 
były oparte na spektaklach repertuarowych „Teatru  
U Przyjaciół”. Niesamowitość i niepowtarzalność miejsca, 
w którym warsztaty zostały zorganizowane nadały 
„spotkaniu” klimat iście witkacowski. Magia przedmiotu  
i ekspresja aktorów spowodowała, że liczna grupa  

z Krajenki długo zapamięta przygodę z teatrem.  
Głównym celem projektu było umożliwienie aktywnego 
uczestnictwa w kulturze, aktywizacja kulturalna oraz  
edukacja młodzieży ponadgimnazjalnej – przede wszyst-
kim mieszkającej poza centrum miasta Poznania,  
w województwie wielkopolskim – poprzez zorganizowanie 
serii trzygodzinnych warsztatów teatralnych połączonych  
z pokazem spektaklu profesjonalnego teatru. Projekt  
skupia się na teatralnej edukacji młodzieży: uwrażliwieniu  
percepcji u odbiorcy spektaklu teatralnego, nauce  
ekspresji aktorskiej oraz umożliwieniu dalszego zgłębiania 
tajników sceny teatralnej. 

KOK 

W e wrześniu Krajeński Ośrodek Kultury przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Dydaktyczno  
Kulturalnego w ramach programu „Trzeźwość, na co dzień” realizowanego przez Agencję Telewizyjno-
Estradową TV Media z Łodzi. 5 października odbyły się gminne eliminacje programu "Wygraj szansę".  
Jury miało nie lada problem z wyłonieniem  jednej osoby, która będzie reprezentowała gminę Krajenka 

w konkursie. Po wysłuchaniu wszystkich artystów, wyło-
niono 2 osoby, które otrzymały taką samą liczbę głosów: 
Adriana Brzezinskiego oraz Paulinę Łomińską. Należało 
jednak wskazać zwycięzcę i ostatecznie, jury po  
ponownej weryfikacji i długiej naradzie zdecydowała  
o ostatecznym wyniku. Finalistą został Adrian Brzeziński, 
uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Krajence. I to właśnie Adrian, w czwartek, 27.10.2011 r. 
wystąpił w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile w kolejnej 

eliminacji programu, reprezentując Gminę i Miasto  
Krajenka.  Z Adrianem pojechała cała klasa wraz  
z wychowawcą, zespół Mix Dance, który towarzyszył mu 
podczas występu, oraz Aleksandra Nowak, która  
przygotowywała młodego artystę do finału.  
W efekcie, Adrian wyśpiewał wyróżnienie i zabrakło mu 
jedynie czterech punktów do medalowego podium. Tym 
niemniej, zarówno jak utalentowany piosenkarz z Krajenki, 
jego fani, jak i opiekuni są dumni z jego sukcesu.  
Gratulujemy i życzymy Adrianowi dalszych sukcesów na scenach w całym kraju.     KOK 

Sukces Adriana Brzezinskiego 
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Golden Life na żywo  

W  piątek, 14 października 2011 roku 
w sali widowiskowej Krajeńskiego 
Ośrodka Kultury odbył się koncert 
Zespołu Golden Life. 

Zespół - legenda, którego nikomu nie trzeba 
przedstawiać. Działają od 20 lat i są  
niewątpliwie jednym z najbardziej znanych  
zespołów na polskiej scenie rockowej. Ich doro-
bek muzyczny to przede wszystkim pięć wyda-
nych płyt, wiele nagród (w tym międzynarodo-
wych), liczne koncerty gromadzące pokolenia 
słuchaczy. Zespół, znany między innymi  
z przebojów „Wszystko to co mam”, „24.11.94”, 
„Oprócz błękitnego nieba”, „Dobra, dobra,  
dobra” czy „Helikopter”. „Golden Life”  
koncertuje nie tylko na polskich scenach, ale 
również w USA (Nowy York oraz Festiwal Polski 
w Chicago), Niemczech, Francji, Austrii. Teraz zawitał do Krajenki i dał wspaniały, prawie dwugodzinny koncert.  
Kameralna, ciepła atmosfera i specyfika koncertu akustycznego sprawiły, że publiczność na długo zapamięta to wy-
darzenie.              
            Na pdst. KOK 

Jazz po szwedzku 

D nia 13 listopada 2011 r., w Krajeńskim  
Ośrodka Kultury odbył się koncert  
szwedzkiego zespołu Sweet Jazz  
Quartet. Goście – jak zapewniali - czuli się  

w Krajence jak w domu. Artyści, którzy przebyli długą 
artystyczną drogę, oddali całe piękno muzyki, jaką  
zaserwowali krajeńskiej publiczności, stwarzając  
niepowtarzalny klimat jazzowy.  Zanim jednak odbył 
się koncert zastępca burmistrza Krajenki Leszek  
Łochowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr  
Jończyk oraz przyjaciele zespołu odśpiewali po  
łacinie uroczyste „PLURIMOS ANNOS” dla Wiliego, 
jednego z członków zespołu, który obchodził dzień  
wcześniej swoje urodziny.                  
         Na pdst. KOK 

Koncert na cytrę i skrzypce 

N iecodzienny koncert, z okazji rocznicy 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na 
papieża odbył się w niedzielę,  
16 października 2011 r., w kościele p.w. 

św. Anny w Krajence  
W tym uroczystym dniu w Krajence gościł tercet: 
Grzegorz Tomaszewski - jedyny cytrzysta  
w Polsce oraz Urszula Gniewek i Andrzej  
Gniewek zaprezentowali unikatowy wręcz występ 
na cytrę i skrzypce. Artyści zaimponowali  
publiczności pełnym profesjonalizmem, a muzyka 
przeniesiona z minionej epoki znakomicie  
wkomponowała się w wnętrze krajeńskiego  
kościoła, który w październikową niedzielę  
zamienił się w salę koncertową. 
Muzyka, m.in. Jana Sebastiana Bacha i poezja, 
recytowana przez lektorów stworzyły specyficzny, 

ciepły klimat, który udzielił się wszystkim. Wspominano dzień, kiedy to nasz rodak został papieżem. Koncert  
zakończył się wspólnym odśpiewaniem „Barki”, ulubionej pieśni błogosławionego Jana Pawła II.  

Na pdst. KOK 
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U czniowie gimnazjum i szkół podstawowych z terenu Gminy Krajenka udanie reprezentują powiat złotowski  
w zawodach LZS w ramach współzawodnictwa sportowo – turystycznego Powiatów Województwa  
Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Dużym sukcesem zakończył się 
udział w Rajdzie Mickiewiczowskim Szlakiem Oborniki – Objezierze – dnia 25.09.2011, zespół z Krajenki 

zajął I miejsce. Drużyna startująca we współzawodnictwie musiała wykonać prace plastyczne na temat: 
„Bohaterowie utworów A. Mickiewicza’’, wykazać się  
wiedzą o Adamie Mickiewiczu i Obornikach, znajomością 
zagadnień z ochrony przeciwpożarowej i udzielania  
pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli wystartować  
w następujących konkurencjach sprawnościowych: rzut 

lotką, jazda „żółwia” na rowerze, rzuty do kosza,  
żonglerki piłką nożną. Zwycięska drużyna startowała  
w następującym składzie: Marek Wójcik, Jędrzej Żujew, 
Maria Sendłak, Szymon Sendłak, Miłosz Kowalski,  
Mirosław Szczepanik, Jakub Goździkowski, Patryk Gryka, 
Kacper Kaczmarek, Hanna Sobczak, Oliwia Słomska  
i Marianna Lech. 
Kolejnymi zawodami, na których doskonale spisali się zawodnicy z Krajenki były Mistrzostwa Powiatów  
Województwa Wielkopolskiego w lekkiej atletyce. Zawody odbyły się 07.10.2011 we Wrześni. W konkursie skoku 
wzwyż zwyciężył Michał Lamtschek ze Skórki z nowym rekordem życiowym 173cm, a jego kolega Patryk Murach 
zajął trzecie miejsce z wynikiem 165cm.         A. Wawruszak 

Udane zawody krajeńskich sportowców  

Z nakomicie spisał się Szymon Smolarz podczas  
zawodów lekkoatletycznych. Młody krajeński 
sportowiec startował w Mistrzostwach Polski 
Młodzików, rozgrywanych w ramach Małego  

Memoriału Janusza Kusocińskiego, w Kielcach w dniach 
01 – 02.10.2011. Szymon stanął w szranki w gronie  
najlepszych skoczków wzwyż. Podczas zawodów pobił 
rekord życiowy uzyskując w drugiej próbie 182 cm, co 
dało mu piąte miejsce w Polsce. 

A. Wawruszak 

Doskonały skok Szymona 

P odczas zakończenia II edycja Krajeńskiej Ligi 
Szóstek Piłkarskich 23 października 2011 r.  
rozegrano też Turniej Rzutów Osobistych do 
Kosza o Puchar Burmistrza gminy i Miasta.  

W zawodach udział wzięło 25 koszykarzy, a najskutecz-
niejszymi okazali się Radosław Meller – I miejsce,  
Wioletta Śliga – II miejsce oraz Marcin Grzybowski, który 
zajął III lokatę. Zwycięzcom puchary i dyplomy wręczał 
burmistrz Stefan Kitela. 

Redakcja 

Rzucali do kosza najlepiej 
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Powiatowe przełajowe sztafety w Krajence 

W e wtorek, 4 października 2011 r. w Krajence 
odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi 
Przełajowe w kategorii szkół podstawowych, 
s z k ó ł  g i m n a z j a l n y c h  i  s z k ó ł  

ponadgimnazjalnych. Organizatorami zawodów byłą 
Szkoła Podstawowa w Krajence, a nad ich  
przebiegiem czuwali nauczyciele Andrzej Wawruszak, 
Jadwiga Najmowicz i Aleksandra Nowak. 
Trasę biegów sztafetowych (10 zawodników w sztafecie)  
wytyczono w otoczeniu krajeńskiej szkole, a zawodnicy  
pokonywali dystans 800 metrów każdy. Zwycięzcy  

reprezentować będą powiat złotowski w zawodach  
wojewódzkich. Wyniki: 
Kategoria szkół podstawowych – dziewczęta i chłopcy: 

1. SP Zakrzewo 
2. PSP Krajenka 
3. SP nr 2 Złotów 
4. SP nr 3 Złotów 
5. SP Skórka 
6. SP Głubczyn 

Kategoria szkół gimnazjalnych - dziewczęta: 
1. Gimnazjum Krajenka 
2. Gimnazjum Zakrzewo 
3. Gimnazjum nr 2 Złotów 

Kategoria szkół gimnazjalnych – chłopcy: 
1. Gimnazjum Krajenka 
2. Gimnazjum nr 1 Złotów 
3. Gimnazjum nr 2 Złotów 
4. Gimnazjum Zakrzewo 

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych – dziewczęta: 
1. ZSS Krajenka 
2. ZSE Złotów 
3. ZSR Złotów 

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych – chłopcy: 
1. ZSEM Złotów 
2. ZSE Złotów 
3. LO Złotów 
4. ZSS Krajenka 

P o rozegraniu 50 meczów piłkarskich, 23.10.2011  
zakończyła się II edycja Krajeńskiej Ligi  
Szóstek Piłkarskich o Puchar Burmistrza Gminy 
i Miasta Krajenka. Impreza rozgrywana była na 

boisku „Orlika”, w systemie wiosna - jesień.  
W rozgrywkach udział wzięło 120 mieszkańców, sportow-
ców-amatorów gminy Krajenka. Strzelono 492 bramki, a 
rozgrywki zorganizował i prowadził animator sportu Ro-
man Michalski. W niedzielę, burmistrz Krajenki Stefan 
Kitela wręczył zwycięzcom puchary oraz dyplomy  
wszystkim zespołom.  

Wyniki II edycji KLSP w Krajence: 
Kategoria do lat 14: 

1. FC Bydgoska 
2. FC Krajenka 
Najskuteczniejszy strzelec: Patryk Misiak – 25 goli 

Kategoria do 16 lat: 
1. Stoprocent Team 
2. Dobre Chłopaki 

Najskuteczniejszy strzelec: Mateusz Długosz – 13 goli 
Kategoria „open”: 

1. Iskierki   27p 125-40 
2. Klan   27p  84-42 
3. Desperados  12p  60-64 
4. Krajna   12p  35-62 
5. Stolmix  10p  34-54 
6. MOS   1p  33-109 

Najskuteczniejszy strzelec: Krzysztof Wiedro – 48 goli 
Po oficjalnym zakończeniu Krajeńskiej Ligi Szóstek  
Piłkarskich odbył się mecz pokazowy, w którym spotkała 
się Reprezentacja Ligi z ekipą Iskierek. Niezwykle  
emocjonujące i zacięte spotkanie zakończyło się  
remisem 3:3. Aby wyłonić zwycięzcę zarządzono serię  
rzutów karnych, w których lepszymi okazali się futboliści 
Iskierek, w stosunku 4:3.                                   Redakcja 

Iskierki najlepsze w lidze 
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