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Fot.  Burmistrz Gminy i Miasta  

         Krajenka Stefan Kitela 

„Podsumowanie  pierwszego półrocza”  

Fot.  Usuwanie usterek na Stadionie 

Miejskim w Krajence w  Krajence 

Fot. Rekultywacja składowiska odpadów 

       komunalnych w Krajence  

Z hasłem o współpracy przystąpiłem do wyborów na burmistrza gminy i miasta  
Krajenka w listopadzie ubiegłego roku. Dzięki Waszej przychylności zostałem  
wybrany burmistrzem. Dzisiaj nadszedł czas podsumowania pierwszego półrocza 
sprawowania powierzonej mi przez społeczeństwo funkcji.  
Bilans otwarcia 
Objęcie funkcji burmistrza wiązało się z przejęciem wszelkich zobowiązań  
zaciągniętych przez poprzednią administrację. Z chwilą objęcia stanowiska w grudniu 
2010 roku, finanse gminy przedstawiały się następująco ( stan na 31.12. 2010r.): 
dochód gminy – 19 338 610 zł, 
wydatki budżetu – 30 529 481 zł, 
co daje deficyt budżetowy w wysokości 11 190 871 zł – kwota ta jest faktyczną  
wysokością zadłużenia gminy. Na starcie przejąłem ponad 11 mln złotych  
zaciągniętych zobowiązań oraz wiele niedokończonych i niezałatwionych spraw.  
Z tak bardzo nadszarpniętym budżetem ciężko jest cokolwiek planować na  
przyszłość. Oprócz olbrzymich zobowiązań zastałem również rozpoczęte inwestycje, 
które należało kontynuować, aby nie stracić zakontraktowanych z Unii Europejskiej  
środków, jak również inwestycje, które wymagały wyłożenia niemałych środków  
własnych.  

Kanalizacja Sanitarna 
Przykładem takiej inwestycji, za którą my wszyscy musieliśmy dodatkowo zapłacić ok. 3,5 mln 
złotych, była budowa kolektorów tranzytowych. Powyższa inwestycja ściśle związana jest  
z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, a kwota – 3,5 mln zł – nie będzie  
refundowana ze środków UE, czyli Gmina nie odzyska nawet jednej złotówki. Aby  
sfinansować koszty związane z budową kolektorów tranzytowych zaciągnięto, po pierwszej 
turze wyborów na początku grudnia 2010 roku za zgodą ówczesnej Rady Miejskiej, kredyt  
w wysokości do 2,7 mln złotych, a pozostałe środki w kwocie ok.. 800 tys. zł pochodziły ze  
środków własnych. Kontynuując nie najszczęśliwiej rozpoczętą budowę sieci kanalizacyjnej, 
ogłosiłem przetarg na wykonawstwo robót. Aktualnie firma wyłoniona w przetargu przystąpiła 
do robót, ale  zaraz po rozpoczęciu prac okazało się, że występuje szereg problemów  
związanych z nietrafnie dobranym projektem. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej projektant  
instalacji kanalizacyjnej oświadczył „..myślę, że gdybym miał wolną rękę od początku, nigdy 
bym się nie zdecydował na kanalizację podciśnieniową…”. Instalacja okazuje się być bardzo 
kosztowna nie tylko na etapie realizacji, ale w przyszłości może skutkować znaczną 
zwyżką cen za odprowadzanie ścieków, za co zapłacą wszyscy mieszkańcy gminy.  
O tym, że od ochrony środowiska naturalnego nie ma odwrotu, to wiemy wszyscy.  
Jednak za przyjętą koncepcję kanalizacji odpowiada pan Janusz Szczerbiak i przyjdzie 
taki czas, że będzie musiał wytłumaczyć się przed mieszkańcami za przyjęcie takiej  
koncepcji kanalizacji, która może być znacznym obciążeniem dla budżetów domowych.  

Fot. Budowa kanalizacji sanitarnej  

       w Krajence 

Podjęcie decyzji przez mojego poprzednika o wybudowaniu ok. 17,5 km sieci kanalizacji 
tłoczonej w 2010r. a tym samym wyłączenia powyższego zakresu z wniosku o dofinanso-
wanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krajenka spowodowało,  iż 
struktura źródeł finansowania zmieniła się z 85% dofinansowania kwoty wydatków do ok. 
60%.Natomiast wkład własny uległ zwiększeniu z 15% do ok. 40%.Koszty będziemy mu-
sieli pokryć my wszyscy. Niestety jest to stan zastany i już nie mogę, mimo usilnych starań, 
tego zmienić. 
Rekultywacja wysypiska śmieci 
Innym przykładem niech będzie rozpoczęta rekultywacja wysypiska śmieci. Co prawda na 
rekultywację wysypiska gmina pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska, ale środki te gwarantowały jedynie 50 % kosztów ogólnych, a kolejne 50 % należało 
pokryć ze środków własnych. Środki własne miały pochodzić z pożyczki zaciągniętej  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Nieterminowość w przygotowywaniu  
materiałów oraz złe rozeznanie w zasadach przyznawania takich pożyczek przez byłego 
skarbnika pana Mirosława Machejka mogło skutkować nie uzyskaniem wsparcia.  
Poradziliśmy sobie z błędami dyskwalifikującymi projekt tak, że w konsekwencji gmina 
otrzyma wsparcie na realizację tej inwestycji. 

Maryniec, stadion, a pieniądze unijne 
Na początku kadencji przyszło mi się zmierzyć z rozliczeniem zakończonych przez byłego 
burmistrza inwestycji. Wiem, że w świadomości mieszkańców funkcjonuje przekonanie, że 
Krajenka pozyskiwała pieniądze Unijne. Wbrew obiegowym opiniom Gmina Krajenka 
nie otrzymała jeszcze żadnych pieniędzy  za realizowane w ostatnim okresie  
przedsięwzięcia. Znawcy tematu wiedzą, że pieniądze spływają dopiero po rzetelnym  
i prawidłowym wykonaniu zadania. Poważnie potraktowałem uwagi przekazywane mi 
przez działaczy sportowych i pracowników urzędu sygnały o niedociągnięciach  
i niedoróbkach występujących na zakończonych i odebranych wcześniej inwestycjach. 
Powołałem komisje, które dokonały starannego przeglądu w terenie i okazało się,  
że uchybienia są bardzo duże (patrz str. 22).                 c.d. str. 4 
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Zostały przywrócone fundusze sołeckie, co wyzwoli jeszcze większą kreatywność rad sołeckich. Społeczności lokalne będą 
mogły realizować swoje zamierzenia. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty udało się  
pozyskać środki na budowę placu zabaw dla dzieci pod nazwą „Radosna Szkoła”. Mając na uwadze zwiększającą się liczbę 
dzieci w naszym mieście, a przede wszystkim brak placów zabaw, zwracam się z prośbą do naszych mieszkańców  
o oddawanie głosów na place zabaw w Krajence i Skórce, które można pozyskać za darmo z okazji 100-lecia firmy 
kosmetycznej NIVEA.  
Moim marzeniem jest, aby każde sołectwo wyposażone zostało w plac zabaw, ale również miejsce integracji lokalnej. Jestem 
przekonany, że w niedługim czasie uda mi się wybudować w każdym większym sołectwie wiaty integracyjne. Liczę bardzo na 
wsparcie ze strony sołtysów, rad sołeckich i przede wszystkim mieszkańców sołectw, gdyż w nich nagromadzony jest  
największy potencjał. Gmina Krajenka przystąpiła do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – w ramach tego projektu  
sołectwa uczestniczące w programie  mogą uzyskać kwotę ok. 40 tys. zł. Swoje plany dotyczące odnowy wsi zaczynam  
realizować od sołectwa Paruszka, w którym przystępujemy do remontu sali wiejskiej. Stało się to możliwe dzięki uzyskanemu 
wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki udzielonym przeze mnie gwarancjom, możliwe będzie wdrożenie 
programu związanego z „Odnową Wsi Głubczyn” (została podpisana umowa z wykonawcą i roboty w Głubczynie rozpoczną 
się lada dzień). Chciałbym serdecznie podziękować sołtysom, radom sołeckim, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Kołom  
Gospodyń Wiejskich oraz wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich za dotychczasowe dokonania i aktywne włączanie się 
w życie gminy. 
Droga Podróżna – Paruszka 
Wsłuchując się w głosy mieszkańców zamieszkujących przy drodze powiatowej Podróżna – Paruszka nieustannie zabiegam 
w starostwie powiatowym o remont tej drogi. W trakcie jednego z ostatnich spotkań Starosta Złotowski zapoznał mnie  
z projektem budowlanym modernizacji najbardziej zniszczonego odcinka tej drogi. Zdaję sobie sprawę, że odbudowa drogi 
Paruszka - Podróżna jest priorytetem, bo przecież jedna trzecia mieszkańców Gminy każdego dnia korzysta z tej drogi.  Dzięki 
dobrej współpracy i ten niezałatwiony od wielu lat problem znajdzie wreszcie swoje szczęśliwe zakończenie. 
Droga wojewódzka 188 
Prowadzone przez grupę ludzi, a w szczególności starostę Ryszarda Goławskiego, radnego sejmiku województwa Henryka 
            c. d. str. 5 
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Fot. Wyrównywanie dróg  

gminnych 

Taka sytuacja mogła spowodować że kontrole Unijne poprzedzające przyznanie pieniędzy mogły cofnąć dotację lub nałożyć 
kary, które uszczuplą kwotę dofinansowania. Jednym z takich zadań była budowa ośrodka wypoczynku i rekreacji nad  
jeziorem Wapieńskim. Szereg niedociągnięć i niedomówień finansowych ze strony byłego skarbnika oraz na szczęście  
nieudana próba likwidacji Towarzystwa Miłośników Krajenki, które na realizację budowy ośrodka otrzymało dotację  
i pożyczkę z naszych podatków, mogło skutkować bezpowrotną stratą ok. 440 tys. złotych. Dzięki wytężonej pracy całego 
zespołu przy „wyprostowywaniu”  braków, doprowadziło to do szczęśliwego końca i obecnie oczekujemy na zwrot z Urzędu 
Marszałkowskiego wyłożonych pieniędzy. Oczekujemy również na zwrot środków za modernizację stadionu miejskiego. Przy 
rozliczaniu tej inwestycji wystąpiło wiele niedociągnięć, skutkowało to wezwaniem wykonawcy do usunięcia licznych  
niedoróbek. Zresztą wiele usterek wyszło również przy eksploatacji kompleksu boiska ORLIK 2012 – obecnie główny  
wykonawca przystąpił do ich usuwania.  

Współpraca buduje 
Czytając moje podsumowanie półrocza, ktoś mógłby wyciągnąć wnioski, że skupiałem 
się wyłącznie na usuwaniu niedociągnięć i zaniedbań po moim poprzedniku. Nic  
bardziej mylnego. Od pierwszego dnia pełen zapału przystąpiłem do pracy. Ta praca 
jest dla mnie ogromnym wyzwaniem.  Skupiam się przede wszystkim na poprawie  
jakości życia naszych mieszkańców, a jakość życia można poprawić budując przyjazne 
relacje z mieszkańcami i wszelkimi instytucjami mogącymi znacznie wpływać na to, co 
nas otacza. Za przykład podam ocieplenie stosunków z powiatem. Jaka sytuacja była 
jeszcze pół roku temu – nie muszę chyba nikomu przypominać. Dzisiaj już wiem, że 
Starosta Ryszard Goławski wraz z samorządem powiatowym wesprze kwotą 100 
tys. zł modernizację nawierzchni na ul. Polańskiego; samorząd województwa  
kwotą ok. 1 miliona 100 tys. zł modernizację drogi nr 188 w Skórce;  Ministerstwo  
Edukacji Narodowej kwotą 250 tys. zł remont elewacji pałacyku Sułkowskich,  
w którym znajduje się Gimnazjum. Nie zapominam o innych inwestycjach, które nie 
mogą liczyć na wsparcie ze środków Unijnych. Do takich zadań należą przebudowa 
chodnika przy ul. Bydgoskiej oraz zatoki autobusowej przy ul. Złotowskiej w Krajence 
realizowana ze środków Marszałka Województwa oraz oczyszczenie rzeki Głomii na 
odcinku od młyna do Szkoły Podstawowej.  

Fot. spotkanie Wicemarszałka  

Województwa Wielkopolskiego  

Wojciecha Jankowiaka ze Starostą 

Złotowskim i z  władzami Krajenki  

Nie byłoby to możliwe bez wytężonej pracy mojego zespołu oraz mojego osobistego  
zaangażowania, chęci współpracy, wielu rozmów oraz wyjazdów do Warszawy, Poznania,  
Złotowa. Zleciłem przygotowanie projektów technicznych na budowę nawierzchni  
ul. Słowackiego i ul. Łódzkiej – ulic, które mimo wykonania całej infrastruktury podziemnej nie 
zostały uwzględnione  w tegorocznym budżecie. Jeżeli pozwolą na to oszczędności, to  
bezwzględnie zamierzam w tym roku, a najpóźniej wiosną przyszłego roku, przystąpić do  
realizacji tych inwestycji.  
Przypominam, że tegoroczny  budżet przygotowywał były burmistrz Janusz Szczerbiak, ja  
mogłem jedynie wnosić autopoprawki i tak też uczyniłem. Jedną z pierwszych autopoprawek 
była rezygnacja z budowy kortów, których koszt przewidziany był na ok. 800 tys. zł, na rzecz 
budowy parkingu przy cmentarzu w Krajence. Dyrektor Technikum w Krajence pan Karol  
Wójcik przekazał bardzo miłą informację, że u schyłku lata korty tenisowe znajdujące się przy 
szkole, zostaną wyremontowane i wówczas  mieszkańcy miasta będą mogli z nich korzystać. 
Mam nadzieję, że w przyszłości starczy  na pomieszczenie socjalno-gospodarcze ułatwiające 
korzystanie z kortów. Drugą istotną autopoprawką było zwiększenie środków na zimowe 

 utrzymanie dróg gminnych, a następnie na doprowadzenie tych dróg do stanu używalności po sezonie zimowym. Planuję 

również wyrównywanie dróg gminnych w sezonie jesiennym.  
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Postawiłem na ludzi z zapałem do pracy, kreatywnych, merytorycznych. Zmiany personalne na stanowiskach kierowników  
referatu Urzędu oraz kierowników w/w jednostek spowodowały, że Państwo możecie oczekiwać od każdego pracownika  
administracji gminy uprzejmości, odpowiedniego zainteresowania Waszą sprawą, czy problemem oraz merytorycznego ich  
załatwienia zgodnie z przepisami.  
Każdy pracownik administracji gminnej opłacany jest z Państwa podatków, dlatego macie Państwo prawo oczekiwać „ dobrych 
owoców” dla siebie, miasta, gminy, a Burmistrz i podlegli mu kierownicy zobowiązani są do egzekwowania należytego  
wykonywania obowiązków. Jestem przekonany, że z każdym tygodniem zauważycie efekty : działań „pielęgnacyjnych”  
a jakość usług świadczonych na Państwa rzecz będzie lepsza.  

Fot. Przegląd  Orkiestr Dętych 
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Szopińskiego, wiceburmistrza Leszka Łochowicza i przeze mnie wspólne 
działania doprowadziły do tego, że powstaje projekt  
przebudowy drogi wojewódzkiej 188, który obejmuje również  
gminę Krajenka. Uwzględnione w projekcie zostaną nie tylko ulice  
Domańskiego i Złotowska, ale również przebudowa mostów na rzece  
Głomii w Krajence i Żeleźnicy. Oprócz nowej nawierzchni powstaną  
chodniki. Niebawem ruszy inwestycja związana z wymianą rur  
wodociągowych z azbestowych na PCW.  
Mienie PKP 
Daleko posunięte są rozmowy i uzgodnienia z PKP dotyczące przejęcia 
mienia kolejowego. Umożliwi to skomunalizowanie mieszkań kolejowych  
i odsprzedanie ich z 99% bonifikatą dotychczasowym najemcom.  
 
Wsparcie dla potrzebujących 
Staram się nie zapomnieć o mniej zasobnych mieszkańcach gminy.  
Podjąłem inicjatywę przystąpienia do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank 
Żywności, z którego pozyskujemy żywność dla potrzebujących.  
 

Krajenka nie jest „pustynią kulturalną”. Dzięki zaangażowaniu dyrektora KOK-u i pozyskaniu przez niego środków zewnętrznych, 
mogliśmy się wspólnie cieszyć na Przeglądzie Orkiestr Dętych, Festiwalu Czerwonokrzyskim, Dniu Dziecka czy też wielu  
mniejszych i większych imprezach organizowanych przez sołectwa takich jak „500 lecie Śmiardowa Krajeńskiego”, czy też inne 
organizacje działające w naszej gminie. Dzięki ciężkiej pracy naszych mieszkańców możemy wszyscy pochwalić się sukcesami 
na arenie ogólnokrajowej. Należałoby tutaj wspomnieć o naszych młodych sportowcach pod wodzą pana Andrzeja Wawruszaka, 
czy też sukcesie uczennicy Szkoły Podstawowej w Krajence na logo portalu „Google” Marysi Rogowskiej. Gratuluję dobrego wyni-
ku młodzieży kończącej Publiczne Gimnazjum w Krajence, nauczycielom dziękuję za przygotowanie naszych dzieciaków do eg-
zaminu. Kolejny raz ogromny sukces odnieśli nasi Strażacy na powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych w Złotowie.   

Fot. Festiwal Czerwonokrzyski 

Tak już na koniec – zachęcam Was do przeczytania naszego wspólnego biuletynu, gwarantuję, że każdy znajdzie coś dla siebie. 
 
          Z wyrazami szacunku 

          S t e f a n     K i t e l a  

                                    Burmistrz  
            Gminy i Miasta Krajenka 

Mógłbym wymieniać jeszcze wiele nazwisk, wiele instytucji, którym należą się  
wyrazy uznania i serdeczne podziękowania, ale pozwolicie Szanowni Państwo, że 
tutaj podziękuję Wam wszystkim za wsparcie i zrozumienie, jakim mnie otaczacie.  
Ze swojej strony obiecuję Wam, że dołożę wszelkich starań aby nie zawieść  
zaufania, jakim mnie obdarzyliście. 
…. niezgoda rujnuje ! 
Z przykrością muszę stwierdzić, że nie uzyskałem żadnego wsparcia od byłego  
burmistrza. Zapowiedzią takiego działania była nieobecność byłego włodarza na  
zaprzysiężeniu mojej osoby na stanowisku burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Nie 
wsparł mnie również podczas sesji absolutoryjnej, gdzie na trudne pytania  
dotyczące wykonania zeszłorocznego budżetu musiałem odpowiadać i tłumaczyć 
się sam. Widzę jednak, że na razie, jedyne na co możemy liczyć to, uszczypliwe 
komentarze zamieszczane w lokalnej prasie, spisywane przez byłą pracownicę 
Urzędu Gminy w Krajence. Pomimo tego życzę mojemu poprzednikowi wszelkiej 
pomyślności w realizacji jego własnych celów zawodowych.  

Nie samą strawą człowiek żyje, do godnego życia potrzebne są również warunki  
socjalno-bytowe. Dlatego też podjąłem decyzję o stworzeniu w miarę godnych warunków 
w budynku przy ul. Ogrodowej 3. Budynek nie był remontowany od blisko 20 lat, ludzie 
swoje potrzeby zmuszeni byli załatwiać w „wychodkach”  na zewnątrz budynku, co  
w dobie XXI wieku nie przystoi.  
Wyremontowaliśmy korytarz, wybudowaliśmy toaletę oraz wymieniliśmy oświetlenie.  
Prace remontowe przeprowadzone zostały przez KZUP. Myślę, że działalność 
„komunalki” jest widoczna i doceniana przez Państwa. Każdego dnia na ulice Krajenki  
wychodzą służby porządkowe, które sprzątają ulice i koszą trawniki. 
 

Działalność kulturalna 

Fot. Spotkanie robocze w sprawie remontu dróg  

        wojewódzkich i powiatowych w Krajence 

Zresztą nie jest to jedyne źródło pozyskiwania żywności, pozyskujemy ją również z programu PAED.  
Dziękuję kierownikowi MGOPS Krzysztofowi Pająkowi, a także wolontariuszom z CARITAS i TPD za pomoc w dystrybuowaniu 
żywności. 
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Zarząd Powiatu obradował w Krajence 

Fot. Obrady Zarządu Powiatu Złotowskiego w Krajence 

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence  
4 maja 2011r. obradował Zarząd Powiatu Złotowskiego. Celem 
spotkania było ustalenie zasad współpracy pomiędzy gminą 
Krajenka a powiatem złotowskim. Na spotkaniu podjęto wiele 
ważnych dla obu samorządów decyzji.  
Zdecydowano o wspólnym remoncie w tym roku ul. St.  
Polańskiego, zostanie zlecona dokumentacja techniczna na 
remont drogi powiatowej Podróżna –Dolnik, o który mieszkańcy 
postulowali na spotkaniach z władzami Gminy. Starosta  
Ryszard Goławski powiedział, że remont będzie możliwy dzięki 
wykorzystaniu Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg  
Lokalnych. Wspólne działania gminy Krajenka i powiatu  
złotowskiego w sprawie remontu drogi  wojewódzkiej 

 Piła – Debrzno nr 188 zaowocowały decyzją  
Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o remoncie tej 
ważnej dla rozwoju powiatu złotowskiego i gminy  
Krajenka drogi. Doszło do porozumienia w sprawie  korzystania 
przez mieszkańców z kortów przy ZSS. Starostwo jeszcze  
w  o k r e s i e  w a k a c y j n y m  d o k o n a  
odwodnienia i ułożenia nowej nawierzchni kortu,  
a Burmistrz Stefan Kitela w ramach możliwości budżetu  
gminy będzie wnioskował o postawienie  pomieszczenia  
socjalnego. Będzie też zabiegał o powstanie  
towarzystwa tenisowego w Krajence. Starosta złotowski  
wyrazi ł  zadowolenie z możliwości  korzystania  
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
z obiektów sportowych. Zapewnił o współpracy pomiędzy  
powiatem a gminą dotyczącej wykorzystania obiektów  
sportowych należących do Starostwa Powiatowego  
a leżących na terenie Krajenki. Wspomniano również  
o współpracy przy inwestycji prowadzonej w Krajence  
a polegającej na wymianie rur azbestowych  na rury PCV  
kanalizacji wodociągowej. Uzgodniono, że wzdłuż dróg  
powiatowych: ul. Jagiełły i  Szkolnej w Krajence po pracach 
ziemnych Starostwo będzie partycypować w rewitalizacji  
chodników. Wspomniano także o podniesieniu estetyki  
chodników wzdłuż ul. 30-Stycznia czyli jak podkreślił  
wicestarosta Tomasz Fidler-normalna współpraca pomiędzy 
dwoma samorządami. Starosta Ryszard Goławski powiedział 
również, że bardzo chętnie spotyka się ze wszystkimi  
samorządami w powiecie złotowskim,  aby zrobić wiele  
dobrego dla mieszkańców powiatu. Burmistrz  
Stefan Kitela podziękował Staroście i Zarządowi Powiatu za  
przyjecie zaproszenia i możliwość odbycia obrad w Krajence,  
podkreślił, że w tym dniu podjęto ważne i kluczowe dla  
mieszkańców gminy Krajenka decyzje. 
     Redakcja 

 

 

W dniu 30 lipca (sobota) 2011 roku od godz. 8:00  
na terenie Gminy i Miasta Krajenka zostanie przeprowadzona jednodniowa zbiórka zużytego sprzętu RTV 

- AGD, do którego zaliczamy: 

- chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory,  

urządzenia klimatyzacyjne, 

- odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, wagi, suszarki do włosów, 

- komputery, laptopy, (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), faksy, telefony, 

- odbiorniki radiowe, telewizory, kamery wideo, sprzęt hi – fi, wzmacniacze dźwięku, 

- wiertarki, piły, maszyny do szycia, 

- zabawki np. kolejki elektryczne, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier.  

Zbiórka w/w odpadów zostanie przeprowadzona przez firmę ELEKTRORECYKLING. 
 

Odpady RTV – AGD zostaną odebrane od mieszkańców bezpłatnie. 
Miejsca zbiorki zostaną wskazane na plakatach i ulotkach informacyjnych.  

Sprawę prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska  

(kontakt tel. 067-263-92-04 wew.32)  

                                      UGiM Krajenka 
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Liderzy z Krajenki szkolili się w Ujściu 

Fot: Szkolenie Liderów z Krajenki w Ujściu 

W czwartek 5 maja 2011r. w Ujściu odbyło się szkolenie  
Liderów sołectw będących uczestnikami Programu  
„Wielkopolska Odnowa Wsi”. Celem szkolenia było  
przygotowanie Beneficjentów do udziału w konkursach  
realizowanych przez Oddział Wdrażania Programów  
Samorządu. W trakcie szkolenia omówiono regulamin  
konkursu, przekazano praktyczne wskazówki dotyczące  
przystąpienia i rozliczenia programu jak i przedstawiono  
kryterium oceny i punktację. Szkolenie zostało przygotowane 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

     Redakcja 

W Krajeńskim Ośrodku Kultury w czwartkowe popołudnie  
5 maja 2011r. odbyło się walne zebranie Towarzystwa  
Miłośników Krajenki. Przed przystąpieniem do obrad Zarząd 
Towarzystwa poinformował zebranych o przyjęciu nowych 
członków do swojego grona, są nimi: Beata Bieńkowska, Piotr 
Jończyk, Anna Baranowska, Beata Smolarz i Karol Adler.  
Walne zebranie przyjęło rezygnację z członkowstwa  
w Towarzystwie Romualda Banasia i dokonało wyboru nowego 
członka Komisji Rewizyjnej. Został nim Karol Adler. Zebrani 
przyjęli również rezygnację z członkowstwa w Towarzystwie 
Miłośników Krajenki jej dotychczasowego Prezesa Renaty  
Lorek. Dokonano wyboru nowego członka zarządu , została 
nim Anna Baranowska.  Przyjęto także uchwałę o wysokości 
składki członkowskiej w wysokości 20 zł. za cały rok. W trakcie 
walnego zebrania ukonstytuował się nowy Zarząd, prezesem 
wybrano Elżbietę Żujew, sekretarzem wybrano Annę  
Baranowską, wiceprezesem pozostał Jarosław Skrzypczyński, 
skarbnikiem nadal jest Zofia Małkowska, a członkiem Zarządu 
Wacław Brzeziński. Obecny na zebraniu Burmistrz Krajenki 
Stefan Kitela pogratulował wyboru nowemu Prezesowi  
i  Sekretarzowi Towarzystwa i  życzył  dobrej  
współpracy z lokalnym samorządem. Dnia 14 czerwca 2011r. 
o d b y ł o  s i ę  k o l e j n e   w a l n e  z e b r a n i e  
Towarzystwa Miłośników Krajenki.  

Fot: Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Krajenki Beata Bieńkowska  

Fot: Pomnik przed KOK w Krajence  

Walne zebrania Towarzystwa  

Miłośników Krajenki 

Fot. Gratulacje dla nowej Prezes Towarzystwa Przyjaciół Krajenki 

       Elżbiety Żujew od Burmistrza Stefana Kiteli 

Głównym tematem spotkania było podjęcie uchwały  
w sprawie przyjęcia rezygnacji Jarosława Skrzypczyńskiego  
z funkcji wiceprezesa i członka Towarzystwa. Rezygnacja 
zostało przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Członkowie 
Towarzystwa na zebraniu uzupełnili skład Zarządu, na wolne 
miejsce kandydowało 4 osoby. Po głosowaniu jawnym nowym  
członkiem Zarządu i wiceprezesem została Beata 
Bieńkowska. Na zakończenie spotkania członkowie  
Towarzystwa zgłosili wnioski: powołania komisji historycznej, 
której zadaniem będzie między innymi  zajęcie stanowiska  
w sprawie pomnika przed Krajeńskim Ośrodkiem Kultury, 
powołania w Towarzystwie sekcji sportowej, wydania   
w  f o r m i e  k s i ą ż k o w e j  h i s t o r i i  K r a j e n k i .                                                 
         

      Redakcja  
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Nowe władze Zarządu Oddziału Miejsko-

Gminnego Związku OSP RP w Krajence 

Fot: Uczestnicy X Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego  

       Związku OSP RP w Krajence 

W dniu 6 maja 2011roku w „ Domu Strażaka” w Krajence przy 
ul. Floriańskiej odbył się X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Krajence. W zebraniu uczestniczyli:  
 Dh Stefan Mikołajczak- wiceprezes  Zarządu Głównego ZOSP 
RP w Warszawie i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału 
W o j e w ó d z k i e g o  Z O S P O  R P  
w Poznaniu, Dh Kacprzak Andrzej wiceprezes Zarządu  
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu  
i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Złotowie, Ryszard Goławski Starosta Złotowski, Leszek 
Łochowicz Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,  
starszy brygardier Piotr Pierzyński – Komendant Powiatowy 
PSP w Złotowie, a także przedstawiciele jednostek OSP  
z terenu gminy. Zjazd podsumował pięcioletnią kadencję  
2006-2010 władz straży oraz przeanalizował wnioski, jakie 
wpłynęły na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych 
w poszczególnych jednostkach OSP z terenu gminy, wytyczył 
ramowe kierunki działania na najbliższe lata. Na zebraniu  
wybrano nowe władze Związku: prezesem  został wybrany 
Andrzej Martin, wiceprezesem Gminnego Związku  
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednocześnie  
komendantem gminnym OSP Krajenka Jacek Baranowski, 
wiceprezesem został wybrany też Leszek Łochowicz,  
sekretarzem  Regina Witkowicz, skarbnikiem  Paweł Łosoś  
a członkami  Zarządu zostali: Piotr Gniot, Marek Waldowski, 
Eugeniusz Madej, Andrzej Pietrzak. W skład Komisji  
Rewizyjnej weszli: przewodnicząca Barbara Gugała, zastępca 
przewodniczącego Krzysztof Zagrodnik, sekretarz Andrzej 
Morgulec, członek Dariusz Kasperkiewicz. Delegatami na 
Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Złotowie 
zostali Andrzej Martin, Piotr Gniot, Marek Pietrzak, Paweł  
Łosoś. Przedstawicielami Zarządu Oddziału Powiatowego 
wybrani zostali Andrzej Martin i Jacek Baranowski. 
               Redakcja 

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krajence 

W dniu 11 maja 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  
i Miasta Krajenka odbyła się nadzwyczajna sesja Rady 
 Miejskiej zwołana na wniosek Burmistrza Stefana Kiteli  
dotycząca zmiany uchwały nr V/22/11 z dnia 27 stycznia  
2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 
rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Krajence  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zwolnienia  

z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.  

W uchwale z 27 stycznia Rada Miejska w Krajence wyraziła 

zgodę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 

556.114 zł na okres 12 lat. Pani Skarbnik Małgorzata Krasko 

wyjaśniła radnym, że wystąpił błąd w tej uchwale polegający 

na tym, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa WFOŚiGW  

w Poznaniu okres na który może być udzielona pożyczka nie 

może przekroczyć 8 lat a nie jak podano 12 lat. Zmiana ta 

spowoduje także zmiany w budżecie Gminy. Uchwalenie 

przez radnych nowej uchwały w tej sprawie umożliwi  

otrzymanie pożyczki na rekultywację składowiska odpadów. 

Burmistrz Stefan Kitela po otrzymaniu informacji  

o występującym błędzie zlecił przeliczenie i zweryfikowanie 

wszystkich danych zawartych w budżecie oraz wszystkich 

planów pożyczkowych w kontekście planów inwestycyjnych. 

Po przedstawieniu przez ówczesnego Przewodniczącego 

Rady Miejskiej Piotra Gniota projektu nowej uchwały nastąpiła  

gorąca dyskusja nad uchwałą i jej wpływu na obciążenia  

budżetu w roku bieżącym i w latach następnych, a zmiana ta 

wpływa bardzo ujemnie na realizację planowanych inwestycji.  

Fot: Obrady sesji nadzwyczajnej w dniu 11 maja 2011r. 

Radni jednogłośnie zagłosowali za uchwaleniem nowej 

uchwały. Radni zagłosowali jednogłośnie również za uchwałą  

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości  

w drodze przetargu, zajęli też stanowisko, że ich zdaniem 

dolna cena negocjacyjna powinna wynosić 50 złotych netto. 

Na zakończenie sesji Burmistrz Stefan Kitela przedstawił  

radnym informację o inwestycjach w Gminie Krajenka,  

o podpisaniu umowy na realizację największej inwestycji  

w Krajence dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na kwotę 

13,5 mln zł. Podziękował pani Aleksandrze Sawickiej i pani 

Barbarze Kloska z Referatu Gospodarki Komunalnej,  

Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska za  

zaangażowanie przy przetargu. 

          

          Redakcja 
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Gminny „ Dzień Strażaka” 

Fot: Obchody „Dnia Strażaka” w Śmiardowie Krajeńskim 

Na uroczystości wręczono strażakom odznaki „Za wysługę 
lat”. Otrzymali je: Bogusław Chlebosz – za 15 lat, Tomasz 
Madej – za 15 lat, Roman Madej – za 25 lat, Zdzisław  
Baranowicz – za 25 lat, Władysław Ogórek - za 25 lat,  
Eugeniusz Madej - za 45 lat służby i pracy  
w Ochotniczej Straży Pożarnej. Odbyły się też występy  
orkiestry dętej OSP Krajenka i zespołu „Oleńki”.  
Dużo emocji i radości dla zebranym w sali  
gimnastycznej Szkoły Podstawowej dał występ miejscowych 
uczniów o tematyce strażackiej, a chyba najbardziej  
denerwowali się rodzice, którzy „trzymali kciuki” za swoich 
małych aktorów. Była też grochówka dla wszystkich  
przygotowana przez pracowników Publicznej Szkoły  
Podstawowej w Krajence.                 
            

      Redakcja 

Na gminny „Dzień Strażaka”, który w tym roku  przybyli:  
Starosta złotowski Ryszard Goławski, radny Rady Powiatu 
Marek Kitowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Poznaniu Andrzej Kacprzak,  
ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr 
Gniot, Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela, radny 
Rady Miejskiej w Krajence Zbigniew Morgulec,  komendant  
Komisariatu Policji w Krajence Jacek Jutrzenka –  
Trzebiatowski, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP  
w Krajence Andrzej Martin.  

Fot: Obchody „Dnia Strażaka” w Śmiardowie Krajeńskim 

W sobotę 7 maja 2011r. w Śmiardowie Krajeńskim odbyły się 
obchody gminne „Dnia Strażaka”. Strażacy swoje święto  
rozpoczęli od uroczystej mszy świętej. Następnie wszyscy  
uczestnicy obchodów  z kościoła przemaszerowali do   
Szkoły Podstawowej, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości.  

Wspólnie wyremontowano Komisariat Policji w Krajence 

Fot: Odbiór prac remontowych w Komisariacie Policji w Krajence.  

We wtorek 24 maja 2011r. dokonano odbioru prac  
remontowych w Komisariacie Policji w Krajence. Zadanie to 
mogło być wykonane dzięki pomocy finansowej Starostwa  
Powiatowego w Złotowie, Urzędu Gminy i Miasta w Krajence  
i Gminy Tarnówka, jak również Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Poznaniu. Na spotkanie w tym dniu przybyli: zastępca  
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp.  
Romuald Głowacki, Przewodnicząca Rady Powiatu  
Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska-Turek, Starosta Złotowski 
Ryszard Goławski, wicestarosta złotowski Tomasz Fidler,  
 Burmistrz Krajenki Stefan Kitela, Wójt  Gminy Tarnówka  
Ireneusz Baran, zastępca Burmistrza Krajenki Leszek  
Łochowicz, Komendant Powiatowy Policji podinspektor  
Grzegorz Gibaszek, Kapelan złotowskiej policji, ks. proboszcz 
parafii p.w. św. Anny w Krajence Grzegorz Fabiszak.  
                              
       Redakcja 

Obrady IX sesji Rady Miejskiej w Krajence 

Fot. Obrady IX sesji Rady Miejskiej w Krajence 

Na IX sesji Rady Miasta w Krajence zwołanej na dzień  
26 maja 2011r. uchwalono: przystąpienie do Związku  
Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w Pile, nadanie nazwy 
ulicy Świerkowej w Skórce, ustalenie stawek diet oraz  
ustanowienia zasad na jakich przysługują one  
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek  
pomocniczych. Uchwalono także zmiany w budżecie Gminy  
i Miasta Krajenka na 2011r., zmiany Statutu Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence 
 

                  c.d. str.10 
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Fot. Obrady X sesji Rady Miejskiej w Krajence –  

podziękowania dla ustępującego Przewodniczącego Rady  

Miejskiej -Piotra Gniota   

Jednym z punktów tej sesji było odwołanie Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Krajence. W wyniku tajnego głosowania  
został odwołany dotychczasowy Przewodniczący Piotr Gniot,  
a nowym został wybrany Piotr Jończyk. Po ogłoszeniu  
wyników Piotr Jończyk zrezygnował z Przewodniczącego  
Komisji Rewizyjnej a następnie na wniosek Burmistrza   
zwołano X sesji Rady Miejskiej 15 minut po zakończeniu  
dotychczasowej celem powołania nowego przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej i uzupełnienia składów komisji stałych  
Rady Miejskiej oraz odwołania wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej. 

Fot. Obrady X sesji Rady Miejskiej w Krajence – gratulacje 

dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence Piotra  

Jończyka 

Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Krajence została  
Bernadeta Kopeć. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  
został Jakub Niedźwiecki, a Piotr Jończyk wszedł  
w skład Komisji Gospodarczej.                         

      Redakcja 

i przyjęto sprawozdanie z jego działalności za 2010r. Przyjęto 
też sprawozdania z działalności Komunalnego  
Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence i Krajeńskiego 
Ośrodka Kultury za 2010r. 

Sukces strażaków z Krajenki w Złotowie 

Fot: Krajeńscy strażacy na zawodach w Złotowie 

Fot: Krajeńscy strażacy na zawodach w Złotowie 

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenia  
bojowe, sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami. Nasze 
drużyny strażackie z Krajenki i Podróżnej zaprezentowały się 
doskonale na zawodach i w każdej kategorii uplasowały się na 
czołowych miejscach.  

Fot: Krajeńscy strażacy na zawodach w Złotowie 

Strażakom w zawodach kibicowali: Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk i Burmistrz Stefan  
Kitela. 
Wyniki : 

MDP Dziewcząt 

1-OSP Święta – 186pkt.   c. d. str. 11 

W dniu 18.06.2011r. przeprowadzono w Złotowie powiatowe 
zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 4 MDP 
dziewcząt, 5 MDP chłopców, 11 drużyn OSP  
( w tym 3 kobiece). 
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500 lat Śmiardowa  Krajeńskiego 

Książka - kronika pt. "Śmiardowo Krajeńskie Nasza Mała 

Ojczyzna" to historia wsi na przestrzeni wieków.  

Obejmuje informacje dotyczące wsi i jej mieszkańców od 

czasów najdawniejszych, aż do roku 2011 włącznie. Jest 

bogato ilustrowana - zawiera: 256 stron, 124 fotografie  

czarno–białe (począwszy od końca XIX w.), 46 zdjęć  

kolorowych, 16 zdjęć dokumentów i 21 pieczątek. Kronikę 

można było nabyć w dniu obchodów Jubileuszu 500-lecia 

wsi, tj. 25 czerwca 2011r. w Śmiardowie Kraj. 

 

Recenzja książki: 

 

Prezentowana historia wsi Śmiardowo Krajeńskie  

ostała przedstawiona w formie kroniki od czasów  

najdawniejszych,  aż po czas  dzisiejszy, tj. do roku  

2011. Jakkolwiek przeszłość wsi jest o wiele starsza, co  

potwierdzają słynne wykopaliska archeologiczne, to  

źródła pisane potwierdzają istnienie tej miejscowości dopiero 

w XV wieku. Jednak okres staropolski historii Śmiardowa 

Krajeńskiego czeka nadal na swego badacza, który wyniesie 

na światło dzienne niejeden nowy fakt. Stąd nie powinno 

dziwić, że autorzy monografii skoncentrowali się na okresie, 

dla którego zachowało się stosunkowo dużo artefaktów.  

Starali się Oni przedstawić to wszystko, co udało się  

uchwycić w literaturze przedmiotu, dając nam tym samym 

wgląd w przeszłość wsi. Ogromna ilość zachowanego  

i zebranego materiału sprawiła, że punktem ciężkości pracy 

stał się wiek XX, z wszystkimi swoimi zawiłymi losami,  

z I i II wojną światową, powrotem w granice państwa  

polskiego, okresem budowy socjalizmu i transformacją  

ustrojową. W pracy nie zabrakło krótkich not biograficznych 

osób zasłużonych dla wsi, za co autorom należą się  

szczególne słowa uznania. Także sama inicjatywa napisania 

historii wsi, co nie należy do łatwych przedsięwzięć,  

zasługuje na wyróżnienie. Oby się na tym nie skończyło!  

Prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka (Uniwersytet  

Zielonogórski)     

                   

        
          materiały i info. Teresa Brzezińska 

Fot: Krajeńscy strażacy na zawodach w Złotowie 

2-OSP Podróżna-189 pkt. 
3-OSP Podróżna-235 pkt. 
4-OSP Kujan – 268 pkt. 
MDP Chłopców: 
1-OSP Krajenka– 42 pkt. 
2-OSP Lipka – 46 pkt. 

Fot: Krajeńscy strażacy na zawodach w Złotowie 

Fot: Krajeńscy strażacy na zawodach w Złotowie 

Grupa „C” Kobiet 
1- OSP Podróżna-67 pkt. 
2- OSP Głomsk-73 pkt. 
3- OSP Lipka – 85 pkt. 
Grupa A-Mężczyźni 
1-OSP Zakrzewo-95 pkt. 
2-OSP Krajenka -96 pkt. 
3-OSP Głomsk-99 pkt. 
4-OSP Osowo-102 pkt. 
5-OSP Osówka-105 pkt. 
6-OSP Święta-109 pkt. 
7-OSP Pniewo-119 pkt. 
8-OSP Jastrowie-144 pkt. 
            Redakcja 
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Prezes Okręgu Nadnoteckiego. Wysokie odznaczenie - srebr-

ną odznakę otrzymał Krystian Surma za rzetelną pracę na 

rzecz wędkarstwa polskiego. Wszyscy zaproszeni goście 

otrzymali okolicznościowe statuetki. Prezes Arkadiusz  

Michalski podziękował wszystkim zasłużonym wędkarzom za 

dotychczasowa działalność. 

 
        P Z W „ K r a j n a ” 
                 Arkadiusz Michalski 

Dnia 18.06.2011 roku koło PZW „Krajna” w Krajence  
obchodziło jubileusz  60-cio lecia. Z tej okazji koło  
zorganizowało zawody wędkarskie na rzece Głomii oraz część 
oficjalną w Krajeńskim Ośrodku Kultury. W zawodach wzięło 
udział 16 zawodników, w tym jedna kobieta. Krajeńskie koło 
zapewniło wszystkim zawodnikom jednolitą zanętę oraz  
przynętę. Na zawodach była również zapewniona opieka  
medyczna. Zawody przebiegły w miłej, koleżeńskiej  
atmosferze. Najwyższy wynik uzyskał Alojzy Łobodziński ze  
złotowskiego koła „Karaś”, który złowił największą rybę- płoć, 
 II miejsce zajął Piotr Jagła z koła „Miejskiego”,  miejsce III 
należy do Adama Gniazdowskiego z koła „OSM”. Puchar za 
najmniejszą rybę wywalczyła Pani Aneta Gniazdowska, z Koła 
„OSM” w Złotowie. Po skończonych zawodach uczestnicy 
otrzymali ciepły posiłek a zwycięzcy puchary. Część oficjalna 
w KOK-u rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości 
przez prezesa Arkadiusza Michalskiego. Następnie została 
wyświetlona prezentacja multimedialna, która ukazywała  
dotychczasową działalność koła. Po obejrzeniu zdjęć prezes 
przedstawił historię koła spisaną na podstawie relacji Mariana 
Barana- wieloletniego prezesa koła oraz działacza Okręgu 
Nadnoteckiego. Zmarli członkowie koła zostali uczczeni 
 minutą ciszy. Następnie słowa do wędkarzy skierowali  
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela oraz Prezes 
Okręgu Nadnoteckiego - Czesław Pachowicz. Zasłużeni  
wędkarze zostali uhonorowani dyplomami, które wręczał  

Jubileusz koła PZW „Krajna” w Krajence 

Fot: uczestnicy zawodów  wędkarskich Krajence 

Fot: Uczestnik zawodów wędkarskich w Krajence 

Fot: Święto koła PZW „Krajna” w KOK w Krajence 

W niedzielę 19 czerwca br. na boisku szkolnym przy  

Publicznej Szkole Podstawowe w Krajence odbyła się  

Parafiada, której dochód przeznaczony zostanie na remont 

kościoła p.w. św. Anny w Krajence. Pomimo niesprzyjającej 

pogody impreza się udała, wszyscy uczestnicy byli  

zadowoleni, a dzięki zakupionym losom przez mieszkańców 

Krajenki i fundatorom nagród zebrana przez księdza  

proboszcza Grzegorza Fabiszaka kwota przyczyni się do  

p r z y s p i e s z e n i a  r e m o n t u  k o ś c i o ł a .  

           Redakcja 

Parafiada w Krajence 

Fot: Parafiada w Krajence-przeciąganie liny 
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Wizyta Marszałka Wojciecha Jankowiaka  

w Krajence 

Fot: Spotkanie Marszałka  Wojciecha Jankowiaka  

        z władzami Powiatu Złotowskiego i  Krajenki                 

W dniu 24 czerwca 2011r. odbyło się spotkanie  

Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha  

Jankowiaka z władzami Krajenki: Burmistrzem Miasta i Gminy 

Krajenka Stefanem Kitelą i Przewodniczącym Rady Miejskiej  

w Krajence Piotrem Jończykiem oraz Starostą Powiatu  

Złotowskiego Ryszardem Goławskim. Celem spotkania było 

omówienie spraw związanych z przebudową drogi nr 188  

z Piły w kierunku Złotowa wraz z poszerzeniem mostu na rzece 

Głomii przy ul. Sienkiewicza w Krajence i w Źeleźnicy. 

Fot: Spotkanie Marszałka  Wojciecha Jankowiaka z władzami  

        Powiatu Złotowskiego i Krajenki 

Burmistrz Stefan Kitela zwrócił uwagę na zły stan innych dróg 

wojewódzkich, w tym nr 190 w kierunku Wysokiej, która  

przebiega przez ul. Bydgoską w Krajence. Szczególna uwagę 

przywiązano do złego stanu chodnika przy cmentarzu i dojściu 

do Szkoły Podstawowej. Wizyta Marszałka Wojciecha  

Jankowiaka zdaniem Burmistrza Stefana Kiteli jest sygnałem, 

że pomimo oddalenia Krajenki od centrum Wielkopolski ziemia 

krajeńska nie jest zapomniana i może liczyć na wsparcie.  

Marszałek Wojciech Jankowiak pokreślił, że bardzo cieszy się 

z wizyty i zależy mu na dobrej współpracy z Burmistrzem  

Stefanem Kitelą i samorządem Krajenki. 

            Redakcja 

Fot: Parafiada w Krajence  

Fot: Parafiada w Krajence  

Fot: Parafiada w Krajence        

Fot: Parafiada w Krajence        
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Jubileusz 500 – lecia Śmiardowa Krajeńskiego 

W sobotę 25 czerwca 2011r. odbyły się obchody 500 - lecia 

Śmiardowa Krajeńskiego. Jubileusz rozpoczął się od mszy 

świętej w kościele filialnym p.w. św. J. Oblubieńca a następnie 

procesji Bożego Ciała. W uroczystości uczestniczyli  

mieszkańcy wsi i zaproszeni goście, między innymi:  

wiceminister sprawiedliwości, poseł Stanisław Chmielewski,  

w imieniu posła Stanisława Kalemby  asystent Tadeusz  

Michta, Marek Barabasz przedstawiciel senatora Henryka  

Stokłosy. Nie zabrakło też przedstawicieli władz lokalnych. Na 

święto miejscowości przybyli: Przewodnicząca Rady Powiatu  

Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska – Turek, Starosta Powiatu 

Złotowskiego Ryszard Goławski, Wicestarosta Złotowski  

Tomasz Fidler, radni Rady Powiatu Andrzej Pietrzak i Marek 

Kitowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajeńce Piotr  

Jończyk, Burmistrz Miasta i Gminy Krajenka Stefan Kitela,  

radni Rady Miejskiej Zbigniew Morgulec i Marek Matysiak. 

Organizatorzy Jubileuszu i mieszkańcy wsi Śmiardowa  

Krajeńskiego, którego przedstawicielem jest sołtys  

Małgorzata Świtała bardzo gorąco przywitali swoich gości. 

Przygotowali  dla wszystkich poczęstunek, były ciasta, kawa , 

grochówka, różne wyroby wędliniarskie i wiele innych atrakcji. 

W trakcie całego spotkania były występy orkiestry dętej  

i mażoretek, grał zespół The Bluesod C, wystąpiły ze swoim  

spektaklem Warsztaty Terapii Zajęciowej z Krajenki, śpiewały 

członkinie zespołu ludowego „Dzwon” z Podróżnej i wystąpiły 

dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej.  

Fot: Zaproszeni goście na uroczystość 500-lecia Śmiardowa  -  Kr. 

Odbyły się też konkursy i zabawy dla dzieci, nie zabrakło też 

dmuchanej zjeżdżalni a każdy uczestnik jubileuszu mógł nabyć 

od kowala podkowę na szczęście. Na zakończenie święta wsi 

odbyła się dla wszystkich jej uczestników zabawa taneczna.  

Fot: Mieszkańcy Śmiardowa Krajeńskiego na uroczystości 500-lecia 

       wsi 

Z bardzo ciekawą prezentacją wystąpił dr Jarosław Rola,  

archeolog z Muzeum Okręgowego w Pile, który przedstawił 

zainteresowanym wyniki odkryć archeologicznych na terenie 

wsi Śmiardowo Krajeńskie. Znajduje się tu największe  

w Polsce cmentarzysko z wczesnej epoki brązu, które  

funkcjonowało między XVIII a XVI wiekiem p.n.e.  

Najważniejszym znaleziskiem jest grób przedstawiciela  

miejscowej elity z 1 poł. II tysiąclecia wyposażony  

w siekierkę i sztylet z brązu. 

Przez cały czas trwania uroczystości odbywała się promocja  

i sprzedaż książki Teresy Brzezińskiej „Śmiardowo  

Krajeńskie Nasza Mała Ojczyzna”, która cieszyła się dużym 

zainteresowaniem. W książce autorka przedstawia historię wsi 

na przestrzeni wieków w formie kroniki od czasów  

najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Organizatorzy  

Jubi leuszu Towarzystwo Przyjaciół  Śmiardowa  

Krajeńskiego, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń 

Wiejskich, Rada Sołecka, Ludowy Zespół Sportowy „Grom”, 

Krajeński Ośrodek Kultury w Krajence i Burmistrz Gminy  

i Miasta Krajenki składają gorące podziękowania dla  

wszystkich sponsorów, osób aktywnie biorących udział  

w organizacji uroczystości za wsparcie finansowe i wkład  

pracy, bez którego ta uroczystość nie mogłaby się odbyć. 

     Redakcja 

Fot: Procesja Bożego Ciała w Śmiardowie Krajeńskim 

Fot: Prezentacja dr Jarosława Roli  
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Gala finałowa odbyła się w Warszawie 21 czerwca 2011r.  

a w jury zasiadali: Szymon Majewski, Tomasz Bagiński,  

Przemysław Bogdanowicz, Marek Raczkowski, Fabio  

Cavalluci. Galę zaszczyciła również Dorota Wellman. 

   Materiał i zdjęcia 

                       Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence 

Konkurs na logo Google 

W Polsce po raz pierwszy odbył się konkurs na logo Google  

w którym wzięła udział uczennica Publicznej Szkoły  

Podstawowej w Krajence Maria Rogowska. Na konkurs  

wpłynęło 18000 prac, spośród których wybrano  

10 najciekawszych, wśród których była praca uczennicy klasy 

V z Krajenki.  

Fot: Maria Rogowska  -  finalistka konkursu na logo Google 

Fot: Finaliści konkursu logo Google wraz z jury  

Radni udzielili jednogłośnie absolutorium  

dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka 

Fot: Zaproszeni goście na  XI sesji Rady Miejskiej w Krajence 

Fot: Podziękowania dla Pani Zofii Urbanek od Burmistrza Stefa Kiteli  

W czwartek 30 czerwca 2011r. w Krajeńskim Ośrodku Kultury 
odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Krajence. Jednym  
z głównych tematów, które miała uchwalić Rada Miejska  
w Krajence były między innymi: zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta Krajenka za 2010 rok, udzielenie absolutorium 
dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2010r. W sesji 
uczestniczyli także zaproszeni goście: Adam Standio  
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, Włodzimierz  
Piekarz Dyrektor Zarządu firmy Preskpol, Wiesław Nowogórski 
Prezes WIMAR, budującej kanalizację sanitarna na terenie 
gminy Krajenka i Edwar Rodziewicz – inspektor nadzoru.  
Przybyli także radni powiatowi Marek Kitowski i Andrzej  
Pietrzak. Przed przystąpieniem do obrad odbyło się uroczyste 
podziękowania dla Pani Zofii Urbanek, długoletniej  
Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych w Krajence, która złożyła  
rezygnację z pełnienia tej funkcji. Burmistrz Stefan Kitela  
i Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jończyk złożyli  
podziękowania Pani Zofii Urbanek za działalność w Komisji  
i wręczyli bukiet kwiatów oraz okolicznościowy grawerton. 
Pani Zofia Urbanek rozpoczęła swoją pracę na rzecz ludzi 
uzależnionych w 1963r. w Społecznym Komitecie  
Przeciwalkoholowym. Od 1982 roku pracowała w Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
początkowo pełniąc funkcję sekretarza komisji a od 1997r. już 
jako przewodnicząca. W miejsce ustępującej przewodniczącej 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
powołana została Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta 
Krajenka Pani Krystyna Żurek, nauczycielka wychowania 
fizycznego w Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego  
w Krajence. W dalszej części Burmistrz Krajenki Stefan Kitela 
i Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jończyk wręczyli  
nagrody za sukcesy krajeńskim sportowcom w „Czwartkach 
Lekkoatletycznych” w Warszawie. Doceniając ciężką  
i systematyczną pracę z młodzieżą wręczono nagrodę  
finansową Panu Andrzejowi Wawruszakowi, nauczycielowi 
wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Krajence oraz jego wychowankom: Bartoszowi  
Chwiałkiewiczowi, Patrykowi Chwałkiewiczowi, Gabrielowi 
Luniakowi, Patrykowi Mikusiowi, Kamilowi Bąbińskiemu,  
Mirosławowi Szczepanikowi. Złożono podziękowania  
i wręczono okolicznościowy grawerton dyrektorowi Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Krajence Panu Januszowi Sendłakowi 
za przychylność, wspieranie pasji sportowych i stworzenie 
warunków dla uprawiania sportu. Na początku obrad  
sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie  
międzysesyjnym złożył Zastępca Burmistrza Leszek  
Łochowicz, a następnie Sekretarz Gminy Tomasz  
Ciechanowski przedstawił informację o realizacji podjętych 
uchwał i udzielił odpowiedzi na wnioski złożone przez radnych 
na poprzedniej sesji.                           c.d. str.16 
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Fot: Wręczanie nagród dla dyrektora PSP w Krajence Januszowi 

        Sendłakowi, nauczycielowi Andrzejowi  Wawruszakowi i jego  

         wychowankom. 

Fot: Gratulacje dla Burmistrza Krajenki po udzieleniu absolutorium 

Fot: Obrady XI sesji Rady Miejskiej w Krajence 

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2010rok przedstawił  
Sekretarz Gminy Tomasz Ciechanowski. Odnośnie  
wykonanego budżetu radny Andrzej Blajer zadał szereg pytań 
do sprawozdawcy, miedzy innymi dotyczących budowy  
kanalizacji sanitarnej w gminie Krajanka i związanymi z nią 
kosztami. Burmistrz Stefan Kitela poinformował, że zaprosił 
na sesję projektanta instalacji sanitarnej, Edwarda  
Rodziewicza, który przybliży problem jej budowy. 

Projektant powiedział, że kiedy przystąpił do prac  
projektowych jako podstawę otrzymał koncepcje z 2008r. oraz 
studium wykonalności zadania z nakazem aby trzymać się 
zawartych w nich wymagań. Był to bowiem warunek  
otrzymania korzystnej dotacji z funduszu ochrony środowiska. 
Koncepcja zakładała, że na 10 miejscowości 4 będą  
wykonane w technologii podciśnieniowej. Studium to zostało 
zatwierdzone przez gminę. Stwierdził, że w wyniku obliczeń 
„dla dwóch z tych czterech miejscowości, które miały być  
realizowane kanalizacją podciśnieniową, jest to zupełnie  
niewskazane, koszty są wysokie a efekty zbyt niskie”, dlatego 
też projektant przeforsował aby miejscowości Paruszka,  
Dolnik i Głubczyn Letnisko pozostało w technologii tradycyjnej 
a Skórka i Głubczyn Wieś w technologii podciśnieniowej. 
Wskazano także na możliwość dużego wzrostu z tego  
powodu kosztów eksploatacji a tym samym wzrostu cen za  
nieczystości płynne dla mieszkańców gminy Krajenka.  

Burmistrz Stefan Kitela zwrócił uwagę, że inwestycja jest  
zdecydowanie droższa niż przewidywano wcześniej i nie jest 
finansowana w 82% ze źródeł zewnętrznych. Podkreślił, że 
już w tym roku gmina Krajenka będzie ponosić koszty  
zobowiązań ubiegłorocznych w kwocie 320000 złotych  
kwartalnie. Zwrócił też uwagę na fakt, że budowa kanalizacji 
podciśnieniowej będzie powodowała znaczny wzrost cen  
odbioru nieczystości płynnych i o tym mieszkańcy gminy  
Krajenka muszą już dziś być poinformowani. Burmistrz  
powiedział, iż rozumie, że powstał błąd w koncepcji, który 
potem trzeba było ratować budując 17 km kanalizacji, która 
kosztowała ok.3 miliony złotych. Burmistrz zadał także  
pytanie do projektanta „czy konieczne było zaprojektowanie  
w Skórce i Głubczynie kolektorów podciśnieniowych, czy pan 
jako projektant mógłby rozwiązać ten problem inaczej?” Pan 
Edward Rodziewicz odpowiedział „…myślę, iż gdybym miał 
wolną rękę od początku, nigdy bym się nie zdecydował na 
kanalizację podciśnieniową, był to wymóg rzeczoznawców, 
którzy opiniowali projekt w Poznaniu w funduszu ochrony 
środowiska, …” Następnie zabrał głos radny Piotr Gniot, który 
potwierdził między innymi słowa Burmistrza, że inwestycja nie 
jest finansowana w 82% ze środków unijnych, ponieważ  
wykonano 17 km kanalizacji ze środków własnych gminy na 
kwotę 3,5 miliona złotych.  

Budowa tej kanalizacji była niezbędna, aby otrzymać  
dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby  
Obrachunkowej w Poznaniu  Rada Miejska w Krajence  
jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze  
sprawozdaniem wykonania  budżetu Gminy i Miasta Krajanki 
za 2010r. oraz jednogłośnie udzieliła absolutorium dla  
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Dużym sukcesem  
zakończyły się starania Burmistrza Stefana Kiteli w sprawie 
remontu dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy 
Krajenka. Obecny na sesji radny powiatowy Marek Kitowski 
poinformował zebranych o uchwaleniu przez Radę Powiatu 
uchwały w sprawie partycypowaniu w kosztach remontu ulicy 
Polańskiego w Krajence w wysokości 100000 złotych  
i wykonania projektu przebudowy drogi powiatowej  
Podróżna-Śmiardowo Krajeńskie. Przekazał w imieniu  
radnego wojewódzkiego Henryka Szopińskiego informację  
o uchwaleniu przez Sejmik Wojewódzki uchwały  
o przeznaczeniu 500000 złotych na wykonanie projektu  
technicznego remontu drogi wojewódzkiej nr 188 w Krajence 
( ul. Domańskiego, ul. Jagiełły, ul. Złotowska), budowie zatok 
autobusowych na ul. Złotowskiej , remoncie mostu  
w Źeleźnicy i na ul. Sienkiewicza w Krajence. Po krótkiej  
przerwie radni przystąpili do dalszej części obrad sesji  
podejmując uchwały zgodnie z zatwierdzonym porządkiem 
obrad. Na zakończenie sesji radny Zbigniew Morgulec  
podziękował wszystkim , którzy przyczynili się do  
zorganizowania uroczystości 500 – lecia Śmiardowa  
Krajeńskiego  
      

          Redakcja 
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Renowacja kortu tenisowego w Krajence 

W Krajence 4 maja 2011r. obradował Zarząd Powiatu  
złotowskiego wspólnie z samorządowcami z gminy Krajenka. 
Na spotkaniu tym poruszono temat nieczynnych kortów  
tenisowych przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence. 
Podjęto inicjatywę o ich renowacji i oddaniu mieszkańcom 
Krajenki do użytkowania w nowym roku szkolnym. Na jakim 
etapie jest renowacja kortu? 

Dyrektor ZSS w Krajence, Karol Wójcik, przekazał nam  
informację, że w czerwcu na stronie internetowej ZSS  
znalazło się ogłoszenie o zamówieniu publicznym  
dotyczącym renowacji kortów tenisowych. Nie zgłosiła się 
żadna firma. Rozesłano zapytania ofertowe do sześciu firm 
specjalizujących się w budowie obiektów sportowych. W dniu 
15 lipca br. odbędzie się posiedzenie komisji ofertowej, która 
wybierze najlepszą ofertę. Mam nadzieję, stwierdził dyrektor  
Wójcik, że uroczyste otwarcie kortów po renowacji odbędzie 
się 1 września 2011r. Wierzę, że u schyłku lata i pogodnej 
jesieni mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z obiektu 
sportowego ZSS w Krajence.    Redakcja 

Fot: Obecny wygląd kory tenisowego 

Obchody 55 - lecia „Iskry” Krajenka  

Klub „Iskra” Krajenka został założony w 1956 roku. W tym 
roku jubileusz 55 - lecia klubu był obchodzony bardzo  
uroczyście. W piątek 8 lipca w sali OSP w Krajence spotkali 
się piłkarze, działacze i zaproszeni goście, aby uczcić święto 
klubu oraz wręczyć odznaczenia. Wśród zaproszonych gości 
byli: Burmistrz Krajenki Stefan Kitela, radny powiatowy Marek 
Kitowski, Prezes PZ LZS w Złotowie Zdzisław Gwizdała, 
przedstawiciele Okręgowego Związku Piłki Nożnej Edward 
Bianga i Ryszard Garski , a także prezes OSP Krajenka  
Andrzej Martin, Naczelnik OSP Krajenka Piotr Baranowski.  
Wszystkich przybyłych na uroczystość gości przywitał prezes 
„Iskry” Krajenka Henryk Betański, który przedstawił krótką 
historię klubu. Prezes Powiatowego Zrzeszenia Ludowych 
Z e s p o ł ó w  S p o r t o w y c h  Z d z i s ł a w  G w i z d a ł a    
pogratulował jubileuszu a także wręczył prezesowi klubu  
okolicznościowy puchar. Burmistrz Krajenki Stefan Kitela  
wręczył działaczom i piłkarzom odznaczenia, otrzymali je:  
- Złotą Odznakę  PZ LZS -Tomasz Mutschke, Artur  
Szymański, Mateusz Wisiorek, Łukasz Marcinkiewicz, Daniel 
Żejmo, Radosław Kolanko, Bartłomiej Pyzała, Radosław  
Marchel, Damian Starszewski, Radosław Tasarz. 
- Srebrną Odznakę PZ LZS - Dawid Ratajczyk, Arkadiusz 
K a c z m a r e k ,  A r k a d i u s z  S t a r s z e w s k i  
- Brązową Odznaką PZ LZS - Jakub Karpiński, Paweł Madej,  

Fot: Obchody 55  -   lecia „Iskry” Krajenka 

Damian Filipiak, Błażej Lewandowski, Radosław Łojek, Paweł 
Madej, Damian Wruk, Daniel Błotnicki, Bartosz Damięcki, 
Przemysław Tasarz. Specjalne wyróżnienie dostał Marek  
Michałek, który otrzymał Złotą Odznakę Krajowego  
Zrzeszenia LZS. Za długoletnią społeczną prace na rzecz  
klubu wyróżniono Zygmunta Martenkę – pełnił przez 28 lat 
funkcję  prezesa i otrzymał tytuł Honorowego Prezesa „Iskra” 
Krajenka. 
Radny powiatowy Marek Kitowski wręczył podziękowania dla 
osób zasłużonych dla „Iskra” Krajenka, a byli nimi: Andrzej 
Martin, Zdzisław Gwizdała, Stanisław Michalski, Roman  
Michalski, Janusz Szczerbiak, Piotr Hildebrand, Ryszard  
Ludewicz, Elwira i Tadeusz Bator, Bożena i Zbigniew Baran, 
Marek  i Bożena Korczak, Sebastian Kokowski, Hubert  
i Bernadetta Banaś, Zenon Szadkowski, Mateusz Łuczon, 
Iwona i Adam Sturmowscy, Andrzej Ceranek, Józef  
Dąbrowski, Adam Pobereźny, Janusz Sendłak i pracownicy 
PSP w Krajence.  Przedstawiciele Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w Pile otrzymali specjalne podziękowania za dobrą  
współpracę i wkład w rozwój sportowy klubu LZS „Iskra”  
w Krajence. Edward Binga i Ryszard Garski z okazji jubileuszu 
wręczyli prezesowi Henrykowi Betańskiemu specjalnie  
ufundowany na tę okoliczność puchar a także wręczyli  
odznaczenia:  Złotą Odznakę WZPN otrzymał Henryk  
Betański, Srebrną Odznakę WZPN dostali: Łukasz Puzio,  
Marek Michałek. Wręczono także, Złotą Odznakę OZPN dla 
Marka Wolanickiego, Krzysztofa Wiedro, Artura  
Szymańskiego, Włodzimierza Hildebranda. Srebrną Odznakę 
OZPN otrzymali: Krzysztof Chwiałkiewicz, Sebastian Polak, 
J a n u s z  S ł o m s k i ,  T o m a s z  M a d e j . 
Henryk Betański podziękował za długoletnią działalność dla 
klubu Tadeuszowi Szteklowi, Łukaszowi Puzio i Jarosławowi 
Lupie. Otrzymali specjalne koszuli klubowe, upominki  
i statuetki. Burmistrz Stefan Kitela pogratulował wszystkim 
odznaczonym i wyróżnionym osobom, prezesowi klubu  
Henrykowi Betańskiemu wręczył gratulacje i bukiet kwiatów. 
Następnie o godzinie 20.00 rozpoczęła się zabawa, która 
 t r w a ł a  d o  s a m e g o  r a n a . 
            Redakcja 

Fot: Obchody 55  -  lecia „Iskry” Krajenka 
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Promenada w Krajence? 

Sprawy organizacji pozarządowych w Krajence i ich problemy 

są  zainteresowania Burmistrza Stefana Kiteli. W czwartek  

7 lipca br. doszło do takiego spotkania z kołem PZW „Krajna” 

w Krajence odnośnie regulacji i oczyszczenia lustra wody 

rzeki Głomii na odcinku od Młyna do Publicznej Szkoły  

Podstawowej. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Stefan 

Kitela, Zastępca Burmistrza  Łochowicz, dyrektor  

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Poznaniu, kierownik Oddziału WZMiUW w Pile Adam  

Rogoziecki i Henryk Machnacz ze Złotowa oraz Zarząd Koła 

PZW w Krajence z jego prezesem Arkadiuszem Michalskim 

na czele. W trakcie spotkania na brzegu rzeki omówiono  

zakres prac do wykonania. Działania te wpisują się w plany  

i zamierzenia Burmistrza Stefana Kiteli odnośnie zagospoda-

rowania brzegów rzeki Głomii w Krajence. Planowane jest  

w przyszłości wybudowanie na odcinku Młyn–PSP  

w Krajence promenady z lampami, ławkami i wiatą  

integracyjną. Przedsięwzięcie to byłoby miejscem rekreacji 

dla mieszkańców Krajenki oraz wyeksponowałoby walory  

turystyczno-przyrodnicze Krajenki. 

 

     Redakcja 

Fot: Spotkanie nad rzeką Głomią w sprawie regulacji rzeki 

Fot: Spotkanie nad rzeką Głomią w sprawie regulacji rzeki 

IV Polski Kongres Odnowy Wsi 

Kongres odbył się w dniach 9-11 czerwca 2011r.  

w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym  w Krzyżowej, 

Gmina Świdnica. Tematem tegorocznego kongresu było 

„Partnerstwo gminy i sołectwa w odnowie wsi”. W Kongresie  

brała udział nasza przedstawicielka, sołtys wsi Dolnik  i Lider 

Grupy Odnowy Wsi Anna Gruba. Uczestnicy Kongresu mieli 

możliwość zwiedzania zrealizowanych przedsięwzięć  

w ramach programu odnowy wsi .   

                     Redakcja 

Fot: Uczestnicy Kongresu 

Fot: wizualizacja planowanego zadania w ramach programu  

     odnowy  wsi w Dolniku 

Fot: wizualizacja planowanego zadania w ramach programu  

     odnowy  wsi w Śmiardowie Krajeńskim 
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Fot: Ul. Domańskiego w Krajence– spotkanie w sprawie remontu drogi  

       wojewódzkiej Piła –Debrzno 

Robocze spotkanie w Krajence 

Od lat Gmina Krajenka, jak i Gmina Zakrzewo i Lipka  boryka 
się z kłopotami związanymi z remontem drogi wojewódzkiej 
188 Piła - Debrzno. W dniu 31.05 2011r. w Krajence spotkali 
się: Burmistrz Krajenki Stefan Kitela, Wójtowie Gminy  
Zakrzewo Henryk Dobrosielski i Gminy Lipka Przemysław  
Kurdzieko  z radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Jerzym Kado  oraz Dyrektorem Departamentu Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Jerzym   
Gładysiakiem. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło 
przeglądu  dróg wojewódzkich 188 i 190 leżących w gestii  
województwa. Burmistrz Stefan Kitela wskazywał na pilna  
potrzebę remontu mostu w Krajence na ulicy Domańskiego 
wraz z odcinkiem ulicy, gdzie ułożona jest kostka granitowa.  
Bardzo pilną sprawa jest  remont  mostu w Źeleźnicy wraz  
z budową kładki dla pieszych. Ze względu na  
bezpieczeństwo mieszkańców potrzebne jest wybudowanie 
zatok autobusowych w Krajence na ul. Złotowskiej. 

                  Redakcja 

W środę 8 czerwca 2011r. w Urzędzie Gminy Krajenka  
odbyło się spotkanie Burmistrza Krajenki Stefana Kiteli  
z Aliną Stachowiak- zastępcą Dyrektora ds. Technicznych  
Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu 
PKP. Spotkanie dotyczyło przejmowania przez Gminę  
Krajenka nieruchomości należących do PKP a leżących na  
terenie gminy. Na stan gminy przeszłoby między innymi: 
Dworzec PKP i park leżący obok dworca, budynki przy  
ul. Dworcowej, nieruchomości w Skórce, Dolniku,  
w Źeleźnicy, Wąsoszkach, w Łońsku. Jednocześnie  
uzgodniono, że do czasu ostatecznego przejęcia terenów 
przez Gminę będą one utrzymywane na poziomie  
zapewniającym odpowiedni stan bezpieczeństwa i estetyki.  
Przedstawicielka Kolei Państwowych zapewniała, że  
zostanie rozwiązany pozytywnie problem  przy ewentualnych 
pracach związanych z częściową rewitalizacją budynku. 

Dodatkowo uzgodniono, że drzewa, które stanowią  
zagrożenie, a usytuowane są na terenach PKP- Gmina  
Krajenka dokona ich ścięcia, a pozyskane w ten sposób 
drewno przekaże na opał dla najuboższym po uzgodnieniu 
MGOPS w Krajence  

                Redakcja 

Uzgodnienie z PKP  

Fot: Dworzec PKP w Krajence 

Rewitalizacja świetlicy w Paruszce  

Fot: Świetlica w Paruszce 

Informujemy, że  otrzymaliśmy dotacje z Urzędu  

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na  

dofinansowanie rewitalizacji świetlicy w Paruszce . Kwota ta 

wynosi 7750 zł.  

                          Redakcja 

„Wielkopolska Odnowa Wsi „ 

Gmina Krajenka przystąpiła do konkursu „ Wielkopolska  

Odnowa Wsi” , wysłaliśmy oferty sześciu wsi: Dolnika,  

Podróżnej, Paruszki, Śmiardowa Krajeńskiego, Głubczyna.  

Fot: Wizualizacja oferty Śmiardowa Krajeńskiego 
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Fot: Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajence ul. Domańskiego 

Ruszyła najważniejsza inwestycja  

w Krajence 

Fot: Podpisanie umowy realizację ”Ochrona wód zlewni rzeki  

         Noteć- aglomeracja Krajenka” 

W Urzędzie Gminy i Miasta została podpisana jedna  
z najważniejszych  umów dla mieszkańców Gminy  
Krajenka, umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach 
projektu „ Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja  
Krajenka” W dniu 5 maja 2011r. Burmistrz Gminy i Miasta 
Krajenki Stefan Kitela podpisał umowę z firmą WIMAR  
z Koronowa reprezentowanego przez jej prezesa Wiesława  
Nowogórskiego na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach 
realizacji zadania „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-
aglomeracja Krajenka”. Jest to inwestycja, która obejmuje 
miejscowości: Głubczyn, Paruszka, Dolnik, Skórka, Źeleźnica, 
Śmiardowo Krajeńskie, Podróżna, Augustowo i częściowo 
miasto Krajenka, w sumie ok.28 km. Wartość inwestycji  
wynosi ok.13,5mln zł. a termin oddania do użytku przewiduje 
się na 30 maj 2013r.  

Zakres prac do wykonania jest bardzo duży i nie obędzie się 
bez utrudnień dla mieszkańców gminy Krajenka, ale  
inwestycja ta jest bardzo ważna dla Gminy i warto ten trud  
ponieść. W czerwcu rozpoczęły się już roboty ziemne  
związane z tym zadaniem. Pierwsze wykopy są wykonywane 
w  K r a j e n c e  n a  u l .  D o m a ń s k i e g o . 
              Redakcja 

Prace zostały podzielone na trzy etapy:  
I etap - 2011r- miejscowości: Krajenka, Źeleźnica, Dolnik, 
Śmiardowo Krajeńskie, Podróżna, Augustowo, 
II etap-2012r- miejscowości: Augustowo (Ikwartał),  
Głubczyn, Skórka, 
III etap-2013r. – miejscowość Skórka. 
Zadanie to jest niezbędne dla rozwoju Gminy,  przyczyni się 
do pozyskania nowych inwestorów, a co za tym idzie, nowych 
miejsc pracy. 

Fot: Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajence ul. Domańskiego 

Trwa rekultywacja składowiska odpadów 

komunalnych w Krajence 

Trwają prace nad rekultywacją składowiska odpadów  

komunalnych w Krajence. Do 15 czerwca br. wykonawca prac  

Przedsiębiorstwo J.A.T Sp. z o.o. z Gdańska przewiduje  

zakończenie prac polegających na  uszczelnieniu  

składowiska geomembraną. Całe zadanie ma zakończyć się  

w grudniu 2011r. 

Fot: Prace przy rekultywacji składowiska odpadów w Krajence 
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Ruszyła budowa  zaplecza socjalno – 

sanitarnego   

Fot: Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie miejskim  

       w Krajence 

W tym miesiącu ruszyły prace przy budowie zaplecza  
socjalno-sanitarnego na stadionie miejskim w Krajence.  
Powierzchnia zabudowy zaplecza wynosić będzie 177 m2  
i obejmować będzie: salę multimedialną, pokój sędziowski, 
szatnie dla zawodników z prysznicami, sanitariaty,  
pomieszczenie gospodarcze. Ukończenie prac przewiduje się 
na październik br.   
          Redakcja 

Fot: Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego na stadionie miejskim  

       w Krajence 

Zamierzenia inwestycyjne 

 Remont ulicy Łódzkiej. 

18 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa na  

opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: 

„Remont ulicy Łódzkiej”. Po otrzymaniu kompletnej  

dokumentacji, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz  

zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych  

w budżecie Gminy, Gmina przystąpi do realizacji wyżej 

wymienionego zadania. 

Fot: Ul. Łódzka w Krajence 

Fot: Ul. Polańskiego w Krajence 

Przebudowa ulicy Polańskiego  

8 czerwca 2011 roku do Starostwa Powiatowego w Złotowie 

wpłynęło zgłoszenie Gminy i Miasta Krajenka dotyczące  

planowanej inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej  

ul. Stanisława Polańskiego”. Zadanie obejmuje remont  

nawierzchni oraz budowę kanalizacji deszczowej. 

Jeśli tylko otrzymamy pismo ze Starostwa Powiatowego  

o braku sprzeciwu do wykonywanych prac będzie można  

ogłosić przetarg na realizację. 

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji –sierpień 2011 

roku. 

 

Plac zabaw Radosna Szkoła 

16 czerwca 2011 roku do Starostwa Powiatowego  

w Złotowie wpłynęło zgłoszenie Gminy i Miasta Krajenka  

dotyczące planowanej inwestycji pn. „Radosna szkoła”. Jeśli 

tylko uzyskamy pismo ze Starostwa Powiatowego o braku 

sprzeciwu do wykonywanych prac będzie można ogłosić  

przetarg na realizację placu zabaw.  

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji – przełom lipca  

i sierpnia 2011 roku.         c.d. str. 22 

O G Ł O S Z E N I E 

W Skórce 5 lipca 2011r. nastąpiło przekazanie placu  
budowy jazu na rzece Głomii. W przekazaniu udział wzięli: 
przedstawiciel inwestora Wojewódzkiego Zarządu  
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, wykonawca  
INTOP - LTD Sp. z o. o w Gdyni,  Nadleśnictwo Zdrojowa 
Góra w Pi le , pracownicy UGiM Kra jenka.  
Prace rozpoczną się po uprzednim dokonaniu pomiarów  
geodezyjnych i wytyczeniu projektowanej przebudowy  
w terenie. Termin zakończenia  -  31 sierpień 2012r. Zadanie 
realizowane jest ze środków Unii Europejskiej. 
            Redakcja 
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Fot: Miejsce budowy planowanego placu zabaw „ Radosna szkoła” 

Remont ulicy Słowackiego. 

18 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa na  

opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: 

„Remont ulicy Słowackiego”. Po otrzymaniu kompletnej  

dokumentacji, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz  

zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych  

w budżecie Gminy, Gmina przystąpi do realizacji wyżej  

wymienionego zadania. 

Fot: Ul. Słowackiego w Krajence 

Czy nie można było lepiej? 

W wyniku docierających od użytkowników sygnałów  
o problemach przy eksploatacji obiektów na przełomie  
kwietnia i maja przeprowadzono kontrole stanu technicznego  
i prawidłowości wykonania niektórych inwestycji. Dotyczyły 
one: stadionu miejskiego, Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku 
nad jeziorem Wapińskim oraz  kompleksu „Moje Boisko – 
Orlik 2012” . Podczas przeprowadzonych wizji lokalnych  
w terenie stwierdzono szereg wad, wymagający ich  
natychmiastowego usunięcia. Kontroli dokonano w obecności 
osób uprawnionych, Inspektorów Budowlanych,  
przedstawicieli zarządców obiektów, wykonawców robót oraz 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta Krajenka. Pierwszą  
kontrolowaną  był stadion miejski w Krajence  
zmodernizowany w 2010 roku za kwotę 540.001 zł  

Fot: Usuwanie usterek na stadionie miejskim w Krajence 

Przedstawione przez komisję zalecenia dotyczyły między  
innymi napraw: 
- dokonania wymiany wszystkich drzwi do budynku,  
- dostosowania  zewnętrznej  instalacji elektrycznej,  
- wykonania wentylacji pomieszczeń gosp. – socjalnych,  
niezależnej od pomieszczeń sanitarnych, 
- wyrównania powierzchni ścian i sufitów wszystkich  
pomieszczeń wraz z powtórnym malowaniem, 
- naprawy  ruchomych płytek w pomieszczeniach, 
- naprawy  nawierzchni pochylni, wykonanie poprawne 
mocowania kostki betonowej. 
- naprawy wszystkich znajdujące się na obiekcie furtek i bram 
wraz z zamkami, 
- poprawy mocowania  zastrzałów słupków ogrodzenia boiska 
wraz z naciągami siatki   wokół stadionu. 
- poprawy  krawężników przy dojściach i dojazdach wokół  
stadionu na łukach i  zakrzywieniach,  
- nawiezienia, uzupełnienia i wyrównania ziemi  z prawej  
strony wjazdu głównego stadionu oraz wyrównania  skarpy  
z obu stron trybun widowni wraz z zasianiem trawy, 
 - przełożenia  i poprawy istniejącego kabla telefonicznego tak, 

żeby umożliwiał dojazd do parkingu dla autokarów, 
- naprawy płaszczyzn pionowych ścian trybun, wykonanie  
ponowne malowania farbami o właściwym zastosowaniu oraz 
dokonania wyrównania powierzchni, 
- uzupełnienia nierówności, pęknięć betonu wokół trybun, 
- naprawy dojścia do bieżni od strony obiektu  
gosp. – socjalnego 
- podniesienia i właściwego  osadzenia studzienki  przyłącza 
wody przy budynku socjalnym. 
W trakcie kontroli komisja zaleciła wykonie balustrad przy 
wszystkich znajdujących się na terenie obiektu schodach ze 
względu na duże różnice wysokości trybun. Należy nadmienić, 
że balustrady nie były przedmiotem opracowania projektu, na 
podstawie którego realizacja prac na stadionie miejskim była 
prowadzona. Wykonawca w terminie usunął wszystkie  
uchybienia.     c.d. str.23 

Fot: Usuwanie usterek na Orliku w Krajence 
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Działając w imieniu Komunalnego Zakładu Użyteczności 
Publicznej w Krajence, w związku z tragiczną śmiercią  
inkasenta, który na zlecenie naszego Zakładu pobierał  
należności za świadczone usługi wywozu nieczystości 
przez firmę Altvater Piła sp. z o. o w Pile, wyjaśniam co 

następuje: 

obecnie trwa postępowanie wyjaśniające mające na celu 
ustalenie ile należności zostało  zebranych przez  
inkasenta i ile spośród nich zostało przekazanych do 

firmy Altvater. 

Wszystkie osoby, które dokonały wpłaty na rzecz  
inkasenta z tytułu wywozu nieczystości  i posiadają  
pokwitowanie wpłaty są traktowane jako ostatecznie  

rozliczone. 

 

Wszelkie sprawy sporne będą wyjaśniane  przy udziale  
zainteresowanych stron w celu ich ugodowego   

załatwienia. 

      Dyrektor 

               Andrzej Szałek 
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Licznych poprawek po okresie zimowym wymagał też  
zbudowany w 2010 roku za kwotę 560.019,74 zł.   
Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku nad jeziorem Wapieńskim. 
Uwagi dotyczyły między innymi: 
-niedbałego wykonania elementów stalowych, słupków  
  balustrad, co stanowiło zagrożenie podczas jego  
  użytkowania, 
- niedopuszczalnego zamocowania i wykonania drabinki  
  zejścia z pomostu do wody, 
- niewłaściwego wykonania schodów na skarpie, słupki  
  sosnowe mające kontakt z gruntem nie zostały  
  odkorowane oraz nie wykonano impregnacji  
  ciśnieniowej   elementów, 
- braku wykonania drewnianej ażurowej pergoli, miejsca  
  na kontener na śmieci.  

Dla budynku zaplecza sanitarno-usługowego  
- braku wykonania instalacji odgromowej budynku, 
- niedbałego wykonania balustrad, ścianek patio, elementów     
  wieńczących i wykończeń, 
- niedbałego wykonania elementów wykończeń oraz  
  okładzin ścian budynku, 
- niewłaściwego wykonania dociepleń i wykończeni elewacji    
  budynku oraz okapów,  
- złego wykonania i osadzenia drzwi wejściowych do sali    
  budynku sanitarno-usługowego,  
- niedopuszczalnego wykonania i zamontowania schodów   
   pomieszczenia techn. prowadzące na poddasze, 
- niedbałego wykończenia ścian i obróbek wokół wentylacji   
  mechanicznej pomieszczeń, 
- niedbałego wykonania poddasza nieużytkowego,  braku  
   właściwego zabezpieczenia izolacji dachu i wieńca.  
Mimo trudnego kontaktu z firmą, wykonawca przyjął do 
 wiadomości większość  uchybień i przystąpił do  
usuwania usterek. Cześć z nich została już usunięta. Kolejnym 
kontrolowanym obiektem było  Boisko – Orlik 2012. Ten obiekt 
wybudowany w 2009 roku za kwotę 986.654,38 zł wymaga 
znacznych napraw remontowych zarówno samych płyt boisk 
jak i zapleczy socjalnych. Nie zawsze wybudowanie niskim 
kosztem się opłaci,  projekt pomimo, że był tanim  jak na realia 
budowy tego typu obiektów w Wielkopolsce to jednak  
w porównaniu do takich samych boisk w okolicy jest  
najprawdopodobniej najgorszym zarówno pod  
względem estetyki i funkcjonalności (np.: brak ławek) jak  
i wykonania. Nieprawidłowości które ujawniono  
podczas kontroli to: dla zagospodarowania terenu,  
boiska: 
- niewłaściwego wykonania ogrodzenia boisk z siatki stalowej.   
  Siatka niewłaściwie zamocowana na słupach, co powoduje   
  odkształcenia ogrodzenia, naciągów  
i obsuwanie się siatki, 
- liczne wybrzuszenia i nierówności terenu utrudniające  
  eksploatacje boiska do piłki nożnej, 
- niewłaściwego wykonania warstwy wierzchniej boiska piłki 

   nożnej, warstwa zewnętrza miejscowo odkleja się od  

   podłoża, 
- złego wykonana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego,  
  odparzenia i ubytki w warstwy wierzchniej, 
- niedbałego wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,      
  smugi i zacieki na nawierzchni. 
Dla budynku zaplecza sanitarno- socjalnego: 
- zastosowanie złych materiałów wykończenia elewacji.  
Drewno użyte do wykończenia elewacji było niewłaściwe lub 
też źle zakonserwowane w skutek czego pojawiły się liczne 
pęknięcia desek elewacyjnych oraz zabrudzenia  
spowodowane wysączaniem żywicy z desek  
- złe  wykonanie wykończeń ścian pomieszczeń, liczne  
   nierówności, spękania, odpryski oraz odklejanie się tapet    

   ściennych, 

- złe wykonanie wykończeń sufitów pomieszczeń, liczne  
   odpryski oraz spękania sufitów pomieszczeń, 

- złe wykonanie elementów drewnianych pergoli, niedbałe 
zamocowanie do belek powodujące ruszanie się elementów 
oraz pęknięcia belek wynikające   z użycia niewłaściwego 
materiału.  

Po spotkaniu i wizji lokalnej  z wykonawcą zadeklarował on 
usunięcie usterek. Prace zostaną wykonane w miesiącu lipcu.  

Podsumowując: w związku z powyższymi usterkami wezwano 
wykonawców  poszczególnych inwestycji do usunięcia w ra-
mach umów gwarancyjnych i rękojmi wszystkich wymienio-
nych usterek.   

W znacznej części przyjęto przedstawione  
nieprawidłowościami bez uwag z wyjątkiem pisma  
wyjaśniającego dotyczącego tylko części prac przy obiekcie 
nad Jeziorem Wapieńskim.  Wszyscy wykonawcy zobowiązali 
się do usunięcia zgłoszonych wad w określonych,  
uzgodnionych i przekazanych im na piśmie terminach. Na 
części obiektów dokonano już naprawy na innych obiektach 
prace jeszcze trwają lub też będą wykonane w najbliższym 
czasie. 
Dokonana kontrola oraz podjęte kroki w celu naprawy  
wszystkich nieprawidłowości miały na celu nie tylko  
przywrócenie obiektom ich należytego stanu i doprowadzenie 
do możliwości bezproblemowego użytkowania, ale mają na 
celu uchronienie Gminy Krajenka oraz zarządców obiektów 
od znacznych strat finansowych. Należy podkreślić, że  
realizacja tych obiektów była dofinansowana z różnych  
środków i funduszy. Nie doprowadzenie do należytego  
porządku oraz stanu technicznego w/w obiektów stwarza  
w dużym stopniu zagrożenie utraty znacznej części pieniędzy, 
co naraziłoby gminę na  straty. 

 

        Redakcja 
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„Rodzinna Majówka” 

Fot: Festyn rodzinny w PSP w Krajence 

Dnia 21 maja 2011r., w sobotę w godz. od 10:00 – 13:00  
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Krajence odbyła się zorganizowana przez Radę Rodziców  
i pracowników szkoły podstawowej „Majówka Rodzinna”.  
W programie imprezy przewidziano wiele niespodzianek   
i turniejów. Przeprowadzono m.in. turniej strzelecki oraz pokaz 
broni zabytkowej i akcesoriów militarnych. Zorganizowano  tor 
przeszkód z oponami, bieg z powiązanymi nogami  
przeciąganie liny i pokaz karate. Strażacy  z  OSP Krajenka 
zaprezentowali sprzęt ratowniczy i możliwości wozu bojowego. 
Do pokazu dołączyła również Policja prezentując sprzęt  
policyjny  i radiowóz. Podczas imprezy nie zabrakło również 
smacznych przekąsek takich jak wojskowa grochówka,  
kiełbaski z grilla, a dla łasuchów smacznego ciasta. Rodzice, 
dzieci i pracownicy szkoły przez kilka godzin wspaniale się 
bawili.           Iinformacja: PSP w Krajence 

Fot: Festyn rodzinny w PSP w Krajence 

„Spotkanie u Matki” 

Fot: Górka Klasztorna „Spotkania u Matki” 

Widowisko „ Dbajmy o Ziemię”, przygotowały dzieci z grupy 
 Pajacyki z nauczycielką L. Buczkowską. Inscenizację  
„ W świecie bajek” zagrały dzieci z grupy Tygryski  
z nauczycielką E. Płytnicką. Nauczycielka A. Olszanowska  
przygotowała z grupą Biedronki spektakl„ Kulturalny  
Przedszkolak”. Do przedszkolaków przybyli w gości strażacy  
z OSP Krajenka. Dzieci i wszyscy pracownicy przedszkola  
uczestniczyli w ewakuacji placówki na wypadek pożaru.  
Następnie milusińscy mieli możliwość dokładnego oglądania   

     c.d. str.25 

W Górce Klasztornej od 1999r. corocznie w maju odbywają 
się „Spotkania u Matki”, których celem jest ukazanie osobom 
niepełnosprawnym ich wartości jako twórców kultury. Przegląd 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych ma charakter  
widowiskowy, uczestnicy reprezentują własny dorobek  
artystyczny. W Przeglądzie tym 26 maja br. wzięli udział także 
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence.  

                         
    Zdjęcia i info. WTZ Krajenka 

Wiadomości z Przedszkola  

Fot: Występy przedszkolaków  

Do przedszkolaków w Krajence przyjechały teatrzyki  
z Krakowa. Aktorzy przedstawili dzieciom bajki „ Cekineczka”- 
agencja artystyczna „Paula”, „Rubinowy książę” –  
Art.-Re-Kraków i „Lisek Kiteczka”- Prekursor również  
z Krakowa. Dzieci też same reprezentowały swoje  
umiejętności aktorskie i pod czujnym okiem nauczycielek 
przygotowały wystąpienia sceniczne, które przedstawiały  
swoim koleżankom i kolegom. Grupa Kubusiów i Tygrysków  
z nauczycielkami D.Koselke i V.Gorlik przygotowały  
inscenizację „Powiedział Bartek, że dziś Tłusty Czwartek”.  

Fot: Spotkanie przedszkolaków ze strażakami  
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Fot: Występy przedszkolaków  

Fot: Występy przedszkolaków  

oprzyrządowania strażaków i samochodów strażackich.„ 

Dzień Rodzinki” był najważniejszym w maju wydarzeniem  

w przedszkolu. Dzieci z każdej grupy prezentowały programy 

artystyczne wręczając przygotowane drobne niespodzianki,  

a następnie zapraszając na ciasto, kawę i wspólna zabawę.

     

   Zdjęcia, info. Przedszkole        

            w Krajence 

W tegorocznym konkursie pierwsze miejsce i zdobywczynią 

„Pióra Burmistrza„ została Pani Magdalena Górska -   

mieszkanka Krajenki, drugie miejsce zajął Szymon Sendłak, 

trzecie Malwina Maciejewska, oboje  reprezentujący  

Gimnazjum w Krajence. 

                        Redakcja 

Gminne Dyktando 

Fot: Uczestnicy Gminnego Dyktanda 

Tradycją Gimnazjum w Krajence jest organizowanie w dniu 
Święta Szkoły „Gminnego Dyktanda” w którym uczestnicy 
walczą o „Pióro Burmistrza”. W tym roku impreza odbyła się  
w piątek 17 czerwca w krajeńskim amfiteatrze. Dyktando objął 
swoim patronem Burmistrz Krajenki Stefan Kitela, który  
ufundował dla zwycięscy wieczne pióro. Wśród zaproszonych 
gości i uczestników konkursu byli: Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk, Zastępca Burmistrza  
Leszek Łochowicz, Dyrektor ZSS w Krajence Karol Wójcik  
i Dyrektor Gimnazjum Andrzej Pietrzak. 

Fot: Uczestnicy Gminnego Dyktanda 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence 17 czerwca br. 

obchodziła „Święto Szkoły”. Na uroczystość przybyli  

zaproszeni goście, między innymi: Wiceprzewodnicząca Rady  

Miejskiej w Krajence Bernadeta Kopeć, Burmistrz Krajenki. 

„Święto Szkoły” 

Fot: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence -”Święto Szkoły” 

Z okazji Święta Szkoły nauczyciele wraz z uczniami  

przygotowali program artystyczny, który wszystkim  

zebranym bardzo się podobał. Wręczono też najlepszym ucz-

niom nagrody za udział w zorganizowanych w szkole  

konkursach. Na zakończenie spotkania wystąpił  

Burmistrz Stefan Kitela, który podziękował za  

zaproszenie, gratulując dyrekcji i nauczycielom  

osiągniętych w tym roku sukcesów                         Redakcja 

Fot: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence -”Święto Szkoły” 
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„ Pożegnanie Przedszkola” 

W Krajeńskim Ośrodku Kultury 17 czerwca br. odbyło się  
uroczyste pożegnanie sześciolatków z Publicznego  
Przedszkola w Krajence. Na zakończenie edukacji  
przedszkolnej dzieci  wraz z nauczycielkami przygotowały  
program artystyczny dla zaproszonych gości i rodziców.  
Odchodzące sześciolatki otrzymały nagrody książkowe  
i dyplomy ukończenia przedszkola. Wśród zaproszonych  
gości byli Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Jończyk,  
Burmistrz Krajenki Stefan Kitela i Kierownik Referatu Urzędu 
G i M Krajenka  Paweł Michalski.  

Fot: Pożegnanie sześciolatków  

Na zakończenie uroczystości Burmistrz pogratulował  

nauczycielom i dzieciom świetnie przygotowanego programu 

artystycznego, wręczył dzieciom drobne upominki- cukierki  

i ołówki. Podziękował także gronu pedagogicznemu  

za przygotowanie i udział dzieci w festiwalu  

Czerwonokrzyskim    
                                 

     Redakcja 

Fot: Pożegnanie sześciolatków  

W poniedziałek 20 czerwca 2011r. odbyły się w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Krajence ćwiczenia w ewakuacji  

szkoły na wypadek pożaru. Akcja przebiegła sprawnie, bez 

problemów. 

                                  Redakcja 

Ćwiczenia w ewakuacji szkoły 

Fot: Ćwiczenia w ewakuacji szkoły  

Pierwsza rocznica nadania imienia Szkole 

Podstawowej w Skórce 

Okazją do uroczystości były trzy powody: pierwsza rocznica 

nadania szkole imienia Marii Kownackiej – 17 czerwca, 65 

rocznica istnienia placówki i 50 rocznica oddania do użytku 

budynku, w którym uczą  się obecnie dzieci. Odwiedziło nas 

wielu znamienitych gości w osobach: Elżbieta Czarnota – 

przedstawicielka Delegatury w Pile Kuratorium Oświaty  

w Poznaniu, Stefan Kitela – Burmistrz Gminy i Miasta  

Krajenka, Piotr Jończyk – przewodniczący Rady Miejskiej  

w Krajence, radni  - Bernadetta Kopeć i Adam Klaryński,  

sołtys miejscowości Dolnik, księża – ks. dziekan Grzegorz 

Fabiszak i ks. proboszcz Mirosław Kurpiński,  Włodzimierz 

Hildebrandt – dyrektor ZEASiP w Krajence, Wanda  

Toporowska – dyrektor Publicznego Przedszkola w Skórce, 

Krystyna Rojewska oraz Franciszek Szkudlarek –  

emerytowani dyrektorzy naszej szkoły, emerytowane  

nauczycielki – Arletta Żarczyńska, Elżbieta Ślusarz i Maria 

Cichoń, Paweł Owsianny – przewodniczący Rady Rodziców. 

Pani dyrektor, Danuta Balcer, serdecznie powitała zebranych 

gości po uroczystej mszy odprawionej przez ks.  

G. Fabiszaka.           c.d. str.27 

Fot: Goście na uroczystości w Szkole Podstawowej w Skórce 
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Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna składająca się 

z 3 punktów. Pierwszy z nich to spektakl dziecięcy pt. „O 

straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej 

królewnie i królu Gwoździku”. Jako drugi wystąpił zespół  

taneczny. Ostatnim punktem programu była niespodzianka 

przygotowana przez rodziców uczniów kl. I pod opieką Anny 

Sell. Był to spektakl teatralny pt. „Kopciuszek”. Pierwsze dwa 

występy podobały się bardzo, natomiast ostatni zrobił  

niesamowitą furorę – wybuchom śmiechu i brawom nie było 

końca. Danuta Balcer serdecznie podziękowała gościom za 

uświetnienie uroczystości swoją obecnością. Wyraziła również 

swą wdzięczność wszystkim, którzy włożyli wiele pracy  

w przygotowanie imprezy na wysokim poziomie. Na  

zakończenie zwiedzono wystawy obrazujące niektóre wycinki 

pracy szkoły oraz przedstawiające historię placówki, jej  

absolwentów i osiągnięcia. Ostatnim miłym akcentem był  

poczęstunek i zabawa na placu przed szkołą. 

Po wielu przemówieniach uczniowie przedstawili życiorys Marii 

Kownackiej, patronki szkoły. Potem przedstawiciele SU i RR 

złożyli kwiaty w kąciku patronki. Następnie podsumowano 

konkurs czytelniczy przeprowadzony w klasach III i IV  

dotyczący znajomości książek pisarki, a także  

uhonorowano twórczynie hymnu szkoły. Są to autorki  

tekstu – Maria Cichoń i Anna Sell oraz  Aleksandra Nowak, 

która skomponowała do pieśni muzykę. Wzruszające było 

odśpiewanie na baczność przez wszystkich uczniów  

hymnu szkoły. 

Fot: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skórce 

Warto dodać, że Rada Rodziców zafundowała dzieciom  

zabawę na zamku dmuchanym. Dzięki rodzicom w czasie 

festynu można było spożyć pieczone kiełbaski, frytki,  

odpocząć i porozmawiać przy cieście i kawie oraz lodach  

i zimnych napojach. Działała również loteria fantowa.  

Dzieciaki mogły uczestniczyć w rozgrywkach sportowych. 

Pogoda bawiącym się znakomicie dopisała. Mamy nadzieję 

na następne miłe jubileuszowe spotkania. 

      

              Materiały i zdjęcia:   

                 Szkoła Podstawowa w Skórce 

Fot: Występ artystyczny rodziców ze Skórki 

Fot: Występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowe w Skórce 

Zakończenie roku szkolnego  

w Publicznym Gimnazjum w Krajence 

Fot: Zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum  

        w Krajence 

Uczniowie Gimnazjum im. dr Wł. Brzezińskiego w Krajence 

po raz dwunasty kończyli uroczyście rok szkolny  

w krajeńskim amfiteatrze. Podsumowano efekty całorocznej 

pracy, wręczono nagrody i wyróżnienia, 82 uczniów  

otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Tegoroczni  

absolwenci uzyskali wysokie wyniki z egzaminu  

gimnazjalnego.  

                  c.d. na str. 28 
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Średni wynik w szkole w częściach egzaminu decydujących  
o przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych jest wyższy od  
średnich powiatu, województwa i kraju. Pozwoli to zapewne 
większości absolwentów uzyskać miejsce w wybranej szkole. 
Ważnym sukcesem szkoły był udział 5 uczniów w finałach 
wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty. Szesnastu absolwentów szkoły 
otrzymało świadectwa z wyróżnieniem a ich rodzicom  
wręczono listy gratulacyjne. Rada rodziców ufundowała  
kilkadziesiąt nagród za wyniki w nauce, sporcie i konkursach. 
Uczniowie i nauczyciele udali się na zasłużony wypoczynek. 
Oczekujemy na przyjęcie wszystkich absolwentów szkół  
ponadpodstawowych, którzy godnie zastąpią absolwentów. 
Rodzice przyszłorocznych absolwentów zaniepokojeni  
informacjami prasowymi pytali czy w przypadku zaprzestania 
działalności przez Gimnazjum Niepubliczne nie będzie  
problemu organizacyjnego w naszym gimnazjum. W trakcie 
rozmów z organem prowadzącym gimnazjum publiczne 
uzgodniono, iż w przypadku przejścia wszystkich uczniów  
Gimnazjum Niepublicznego do publicznego utworzony  
zostanie dla uczniów klasy trzeciej dodatkowy oddział – by 
zapewnić właściwy poziom edukacji i utrzymanie  
dotychczasowej pozycji w rankingach.  

 Możliwe byłoby też zapewnienie dalszej nauki uczniom  

dodatkowej klasy przez tych samych nauczycieli. Kilku 

uczniów z przyszłorocznej klasy drugiej Gimnazjum  

Niepublicznego mogłoby uczęszczać razem do jednej  

z naszych klas drugich. Szkoła dysponuje wystarczającą  

liczba pomieszczeń dydaktycznych na takie rozwiązanie  

( kiedyś było w szkole 16 oddziałów obecnie 12). Nie ma więc 

podstaw do jakiegokolwiek niepokoju o realizację procesu 

dydaktycznego. Dyrekcja szkoły oraz przedstawiciele organu 

prowadzącego Gimnazjum im. dr Wł. Brzezińskiego gotowi są 

rozmawiać na te tematy. Jeśli jednak nie dojdzie do przejścia 

uczniów, to rodzice uczniów przyszłorocznej klasy drugiej  

Gimnazjum Niepublicznego powinni uzyskać informację jak  

w następnym roku ( 2012/2013) dzieci będą kontynuowały 

naukę, gdy pozostanie ich kilku. Dziękuję wszystkim za pomoc 

i wsparcie w mijającym roku szkolnym. Uczniom  

i pracownikom życzę udanego wypoczynku i nabrania sił do 

realizacji starych i nowych pomysłów. 

       Andrzej Pietrzak 
      Dyrektor Gimnazjum 
    im. dr. Wł. Brzezińskiego 

Fot: Zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum  

        w Krajence 

Fot: Zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum  

        w Krajence 

Sześciolatki już w szkole  

Kilka miesięcy temu z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta 

Krajenka Pana Stefana Kiteli przeprowadzono cykl spotkań  

z rodzicami dzieci sześcioletnich. Dzieci te w roku szkolnym 

2011/2012, mogą stać się uczniami klasy pierwszej  

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Krajence. W czasie tych spotkań Pan Burmistrz przedstawił 

argumenty, które przemawiają za tym, ażeby sześcioletnie 

dzieci poszły do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wśród 

tych argumentów szczególnie dużo uwagi zwrócił Pan Kitela 

na to, że sześciolatki będą uczęszczały do klas o liczbie do 

18 uczniów w klasie. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą na 

parterze budynku szkolnego, w specjalnie do tego  

przygotowanej sali lekcyjnej. Dzieci sześcioletnie będą miały 

do minimum ograniczony kontakt z dziećmi klas IV- VI.  Będą 

mogły pozostawiać swoje podręczniki w sali lekcyjnej i nie 

będą musiały bez istotnego powodu nosić ich do domu. Tylko 

dla tych dzieci została przygotowana mała sala gimnastyczna 

usytuowana również na parterze. Ponadto uczniowie ci będą 

objęci opieką świetlicową do godz. 16:00, a jeśli zaistnieje 

taka potrzeba, to jest możliwość wydłużenia czasu pracy  

świetlicy, w której uczniowie będą mięli możliwość odrabiania  

zadań domowych. Dzieci będą mogły korzystać z odpłatnych 

obiadów w stołówce szkolnej. Kolejnym argumentem, który 

może bezpośrednio nie dotyczy dzieci, ale dotyczy ich  

rodziców jest  to, że z pewnością  budżet domowy będzie 

mniej obciążony, ponieważ rodzice dzieci sześcioletnich za 

pobyt dziecka w szkole nie będą ponosić żadnych  

dodatkowych opłat, które są przewidziane wtedy, kiedy  

dziecko sześcioletnie uczęszcza do przedszkola. Rodzice 

posyłając dziecko sześcioletnie do szkoły pozostawiają innym 

rodzicom dzieci młodszych wolne miejsce w przedszkolu, co 

tym samym pozwoli na objęcie opieką przedszkolną większej 

liczby dzieci.                     c.d. str. 29 
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Istotną informacją dla Państwa jest to, że w roku szkolnym 

2012/2013, kiedy obowiązkiem szkolnym objęte zostaną 

wszystkie sześciolatki, to Państwa dzieci po pierwsze trafią do 

bardzo licznych klas pierwszych, ponieważ jest już w tej chwili 

zapisanych 78 przedszkolaków co z pewnością pozwoli na ich 

podział do trzech klas pierwszych. Nie jestem pewien czy  

mogę na dzień dzisiejszy wykluczyć  dwuzmianowość  

w szkole - ze względu na brak sal do nauczania  

wczesnoszkolnego. Uważam też, że należałoby się  

zastanowić, czy naszym dzieciom, które poślemy do szkoły  

w roku szkolnym 2012/2013 w przyszłości nie będzie  

utrudniony start do szkół ponadgimnazjalnych i na studia  

wyższe. W przyszłości tej młodzieży będzie dużo trudniej, 

ponieważ po wielu latach niżu demograficznego  w jednej 

chwili w jednym roku stanie przed drzwiami szkół  

ponadgimnazjalnych i zapuka do bram szkół wyższych dwa 

razy więcej młodzieży niż rok wcześniej. Przytaczając  

powyższe sugestie jeszcze raz zachęcam Państwa do  

posłania swoich sześcioletnich  dzieci w tym roku szkolnym do 

naszej szkoły.   Obecnie zapisanych jest dwanaścioro dzieci, 

a lista wciąż jest otwarta. Ze swojej strony zapewniam  

Państwa, że Szkoła Podstawowa w Krajence, na której  

funkcjonowanie i kierunki rozwoju macie  i możecie mieć  

Państwo jeszcze większy wpływ zrobi wszystko co jest  

możliwe ze strony wszystkich pracowników szkoły, aby  

tegoroczne sześciolatki znalazły w naszej placówce  

przyjemną i miłą atmosferę, dobry start i możliwości  

indywidualnego rozwoju. Zapewniamy Państwa, że postaramy 

się rozwiązywać wszelkie trudności, które mogłyby się pojawić 

na ścieżce dydaktycznej, opiekuńczej  i wychowawczej   

naszych sześciolatków. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  

                                             im. Marii Konopnickiej Janusz Sendłak 

Wyniki egzaminów zewnętrznych  

w szkołach podstawowych i gimnazjum  

w Gminie Krajenka 

Minął kolejny rok szkolny. Poniżej przedstawiamy  

Państwu wyniki egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 

2010/2011 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Krajenka w porównaniu do średnich wyników  

w Powiecie Złotowskim, województwie i kraju. 

            

Szkoły Podstawowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów OKE  

             w Poznaniu 

Gimnazjum im. dr. Wł. Brzezińskiego  

 w Krajence 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego  

( średnie wyniki punktowe) 

Jednostka 
Część 

humani-
styczna 

Część ma-
tematyczno 
przyrodni-

cza 

Język 
nie-

miecki 

Język 
angiel-

ski 

Gimnazjum  
w Krajence 

25,80 24,10 29,80 25,60 

Gmina Krajenka 23,50 22,10 29,80 23,80 

Powiat Złotowski 23,00 22,80 26,70 26,90 

Województwo  
Wielkopolskie. 

23,69 23,38 27,62 28,08 

Redakcja 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów  

             Gimnazjum w Krajence 

I Ty możesz zostać lokalnym bohaterem! 

Informujemy, że przystąpiliśmy w Gminie Krajenka do  
k o n k u r s u  f i r m y  N i v e a  
„100 placów zabaw na 100 lat Nivea”. Wytypowaliśmy dwa 
place - zgodnie z konkursem o powierzchni min. 250 m2 –  
w Krajence, ul Winiary i w Skórce przy Szkole Podstawowej. 
Place zabaw zostaną wybudowane przez firmę Nivea, pod 
warunkiem, że wyznaczone place zdobędą w głosowaniu 
internetowym jak największą liczbę głosów i zmieszczą się  
w pierwszej setce wszystkich placów w Polsce. Zapraszamy 
mieszkańców powiatu złotowskiego i mieszkańców Gminy 
Krajenka do głosowania na nasze lokalizacje. Wejdź na  
stronę www.nivea.pl i głosuj. Czy zostaną u nas  
wybudowane? – to zależy tylko od Nas. 

      
          Redakcja 

http://www.nivea.pl/
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Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Krajence 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence  
prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, który jest jednostką 
wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo. Warsztat swą  
działalność rozpoczął 1 grudnia 2006 roku, usytuowany jest  
w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence na ul. 
Bydgoskiej 3. Czynny jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach 730 – 1530. 

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie  
rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego 
rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia 
przez osobę niepełnosprawną w miarę niezależnego,  
samodzielnego i aktywnego trybu życia,na miarę jej  
indywidualnych potrzeb.  

Rehabilitacja odbywa się w pięciu pracowniach  
terapeutycznych: 

Pracownia komputerowa i małej poligrafii 
Pracownia plastyczno – rękodzielnicza 
Pracownia ogrodnicza 
Pracownia ceramiczna 
Pracownia stolarska 

Ponadto prowadzone są zajęcia kulturalno - rekreacyjne,  
rozwijające indywidualne predyspozycje, zdolności  
i zainteresowania uczestników Są to: zajęcia sportowe  
i zajęcia muzyczno – teatralne. Warsztat prowadzi także  
zajęcia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, są to 
zajęcia rewalidacyjne i spotkania z psychologiem. Zajęcia 
rewalidacyjne mają na celu podtrzymanie u uczestników  
nabytych wcześniej umiejętności oraz rozwijanie nowych, 
które pozwolą na usamodzielnianie na miarę indywidualnych 
możliwości każdego uczestnika, usprawnianie i korektura 
funkcji zaburzonych oraz kompensacja zaburzonych funkcji 
sprawnymi. Indywidualne spotkania z psychologiem mają na 
celu poznanie uczestnika, pomoc w rozwiązywaniu  
problemów życiowych, psychoedukacja, poprawa  
funkcjonowania uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
oraz życiu prywatnym, udzielenia wsparcia i pomocy  
psychologicznej, wzmocnienie uczestników, poprawa własnej 
wartości, nauka skutecznej komunikacji. Rehabilitacja  
ruchowa prowadzona w warsztacie zapewnia możliwość 
usprawniania ruchowego. Celem jest przywrócenie  
uczestnikom jak największej sprawności fizycznej, a tym  
samym zdolności do pracy oraz czynnego udziału w życiu 
społecznym, utrzymanie, odbudowa i rozwój ogólnej  
sprawności fizycznej, kształtowanie umiejętności  
podporządkowania się zaleceniom i przepisom zarówno  
w działaniu zespołowym jak i indywidualnym,  

hartowanie organizmu i utrwalenie podstawowych nawyków 
higienicznych. Rehabilitacja ruchowa obejmuje także zajęcia z 
kinezyterapii i masaż leczniczy. Aby zostać uczestnikiem 
Warsztatu Terapii Zajęciowej należy mieć ukończone 16 lat, 
posiadać orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień  
niepełnosprawności, posiadać aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii 
zajęciowej. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w najbliższym czasie pragnie  
poszerzyć swoją działalność o dodatkową pracownię  
terapeutyczną. 

Warsztat organizuje spotkania integracyjne m.in.: bal  
karnawałowy, Dzień Kobiet, Walentynki, Dzień Chłopaka, 
Dzień Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Spotkania  
okolicznościowe tj.: Śniadanie Wielkanocne i Spotkanie  
Wigilijne z udziałem rodziców, wernisaż swoich prac, Dni 
Otwarte w warsztacie, Olimpiada Sportowa Osób  
Niepełnoprawnych, grill w ogrodzie warsztatowym. Wycieczki 
na których byliśmy to: spływ kajakowy w Czaplinku, wyjazdy 
nad morze do Kołobrzegu i Gąsek, wycieczka do Szymbarku,  
Solca, Gniezna, Poznania, często jeździmy do kina, na  
bowling do restauracji.  

W tym roku z racji 5-cio lecia istnienia warsztatu wybieramy 
się na trzydniowa wycieczkę do Pragi. 

Warsztat uczestniczy od wielu lat w Mistrzostwach  
Wielkopolski w Kolarstwie Górskim Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie w Poznaniu, gdzie zdobywa szereg nagród, 
uczestnicy od kilku lat biorą udział w Złotowskim Biegu  
Zawilca. Uczestnicy mogą zaprezentować swój dorobek  
artystyczny podczas: Przeglądu Twórczości Osób  
Niepełnosprawnych w Złotowie, Przeglądu Tańca w Lipce, 
Wałeckich Spotkaniach Artystycznych CON ANIMA w których 
to dwukrotnie zdobyliśmy Maski Con Anima oraz korzystając  
z zaproszeń wielu instytucji miejscowych i pozamiejscowych.  

Prace uczestników można nabyć w każdy dzień pracy  
warsztatu, podczas lokalnych imprez, np. Festiwal  
Czerwonokrzyski ,  Dożynki,  Paraf iada. Wielk im  
przedsięwzięciem uczestników warsztatu jest sprzedaż  
wieńców na święto zmarłych. W swej ofercie posiadamy także 
szeroki wachlarz kart i zaproszeń okolicznościowych, dekoracji 
ściennych i nie tylko. Zachęcam do odwiedzin warsztatu  
i zapoznania się z naszymi pracami w każdy dzień tygodnia. 

Warsztat Terapii Zajęciowej to specyficzne miejsce, w którym 
oprócz nauki zdobywa się przyjaciół. 

                       Bernadetta Lis 

                        WTZ Krajenka 

Fot: Siedziba WTZ w Krajence 

Informacja KZUP w Krajence za II kw. br.  

Fot: Siedziba KZUP w Krajence 

              c.d. str.31 



31  

 

  BIULETYN KRAJEŃSKI                           S P R A W Y  S P O Ł E C Z N E         31 

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence  
w dniu 15.03.2011 roku zawarł umowę z Spółką  
Wodno-Ściekową ,,GWDA” w Pile oraz w dniu 17.03.2011 
roku z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o.  
w Złotowie, na odbiór odpadów organicznych pochodzących  
z oczyszczalni ścieków w Krajence, normując w ten sposób 
odbiór odpadów z oczyszczalni. Do dnia 31 października br., 
osad z oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem Starosty  
Złotowskiego wywożony jest do rekultywacji składowiska  
w Krajence.   W dniu 14 czerwca 2011 roku miała miejsce 
awaria na sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy V Dzielnicy 
Zw. Polaków w Niemczech, która została usunięta  
niezwłocznie w tym samym dniu oraz jedna awaria na sieci 
wodociągowej w dniu 13 czerwca 2011 roku przy ul.  
Bydgoskiej również usunięta w tym samym dniu. Odbiór  
ścieków ze zbiorników bezodpływowych odbywa się na  
bieżąco bez zbędnej zwłoki w ilości miesięcznej 500m3. 

W II kw. wykonano remonty i naprawę dachów przy ul.  
Końcowej 5, ul. Rynek 6, ul. Wł. Jagiełły 15 (budynek  
gospodarczy), Pogórze 11, Bydgoska 6. W następnej  
kolejności czeka naprawa dachu przy ul. Poprzecznej 2.  
Wykonany został remont lokalu mieszkalnego oraz korytarza 
na parterze przy ulicy Ogrodowej 3, w tym malowanie,  
wymiana wykładziny, wymiana instalacji i opraw  
oświetleniowych (korytarz), budowa toalety. W dalszym ciągu 
planowana jest kontynuacja remontu budynku gospodarczego 
przy ul. Ogrodowej 3. 

Na zlecenie UGiM w Krajence, KZUP wykonuje prace  
porządkowe w mieście Krajenka, sprzątanie ulic, dbałość o 
zieleńce. Uporządkowano parki miejskie przy ul. Złotowskiej, 
ul. Winiary, ul.  Dworcowej. Trwa instalowanie ławek  
parkowych. 

Na zlecenie UGiM Krajenka KZUP wykonuje również naprawy 
dróg gruntowych w m. Krajenka, w miesiącu czerwcu  
naprawiony został łącznik drogi żużlowej od ulicy Złotowskiej. 
W  l ipcu KZUP przystąpi  do naprawy u l .  
Słowackiego. 

      
          Andrzej Szałek 

    Dyrektor KZUP w Krajence 

Działania Miejsko-Gminnego Ośrodka   

Pomocy Społecznej 

MGOPS w Krajence podejmuje wszelkie działania mające na 
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trud-
nych sytuacji życiowych, których nie są one wstanie pokonać,  
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia  
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach  
odpowiadających godności człowieka.  

Działalność zawodowa pracowników socjalnych  
ukierunkowana jest na skuteczną pomoc indywidualnym  
osobom oraz rodzinom. Ich działania koncentrują się na  
przywróceniu podopiecznym Ośrodka wiary we własne siły  
i możliwości oraz motywacji niezbędnej do powrotu do życia 
społecznego. Beneficjentami MGOPS w Krajence są głównie 
osoby i rodziny dotknięte przez los różnorodnymi problemami. 
Są wśród nich m.in. osoby bezrobotne, osoby  
niepełnosprawne, ludzie starsi, bezdomni, rodziny i osoby 
dotknięte problemem alkoholowym, osoby opuszczające  
zakłady karne, ofiary klęsk żywiołowych, rodziny zagrożone 
demoralizacją i patologiami. 

Przedmiotem działalności są również  zadania przekazane do 
realizacji przez Burmistrza mające na celu poprawę życia 
mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka.  

W trosce o najuboższych Gmina Krajenka uczestniczy  
w różnorodnych projektach, jak np. „Dożywianie najuboższej 
ludności Unii Europejskiej” (PEAD). Pod względem  
finansowym i skali pomocy jest to znaczący program dla  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do naszej 
Gminy trafiło dotychczas 20.851,80 kg żywności   o wartości 
40.518,77 zł. Analogicznie do roku ubiegłego wzrosła ilość 
pozyskanej żywności o 9.822,90 kg. Było to możliwe dzięki 
podpisanej przez Burmistrza Stefana Kitelę umowie z Pilskim 
Bankiem Żywności. Pomocą żywnościową objęte są 1922 
osoby. Do potrzebujących trafiło wiele rodzajów produktów z 
grupy artykułów zbożowych i mlecznych, tj.: kasza jęczmienna 
z gulaszem, kasza jęczmienna z warzywami, kasza gryczana, 
makaron z gulaszem, makaron muszelki i świderki, płatki 
musli, płatki kukurydziane,  herbatniki, zupy (krupnik  
i pomidorowa z ryżem), kawa zbożowa (instant), sery 
(podpuszczkowy i topiony) oraz mleko UHT. Odbiorcami  
żywności są osoby najuboższe, które otrzymują gotowe  
artykuły spożywcze jako formę pomocy społecznej. Pomoc 
dociera przede wszystkim do osób bezrobotnych, rodzin  
ubogich, wielodzietnych , także do rodzin o niskich dochodach 
w których znajdują się osoby chore i niepełnosprawne.  
Istotnym aspektem działalności Ośrodka jest również  
mobilizowanie osób do podejmowania prób samodzielnego 
działania i integracji społecznej . 

Fot: Siedziba MGOPS w Krajence 

Ponadto Ośrodek realizuje zadania związane z prowadzeniem 
postępowań i wypłatą świadczeń rodzinnych. W okresie  
zasiłkowym 2010/2011 ze świadczeń rodzinnych korzystają 
522 rodziny.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence  
prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, którego zadaniem jest 
rehabilitacji zawodowa i społeczna, mająca na celu poprawę 
oraz rozwój sprawności niezbędnych do prowadzenia przez 
osobę niepełnosprawną samodzielnego i aktywnego życia.  
 
 
 

    Krzysztof Pająk 
          p.o. Kierownik MGOPS w Krajence 
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Złote Gody  

W dniu 4 czerwca 2011r. w Krajence zebrało się 19 par Jubilatów, aby uczcić swoje święto, 50 lat pożycia małżeńskiego  
i uroczyste wręczenie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, w trakcie której odnowiono śluby małżeńskie. Msze odprawiali ks. Proboszcz parafi i 
p.w. św. Anny w Krajence dziekan Grzegorz Fabiszak i ks. proboszcz parafii p.w. Trójcy Św. w Głubczynie Mirosław Krupinski. 
Dalsza część uroczystości odbyła się w sali OSP w Krajence. Pary obchodzące Złote Gody i zaproszeni goście przywitani zostali 
przez zespół muzyczny „Mysomtacy” z Krajenki. W trakcie spotkania wszystkim Jubilatom Medal za Długoletnie Pożycie  
Małżeńskie wręczył Burmistrz Krajenki Stefan Kitela a kwiaty z gratulacjami składał na ich ręce Przewodniczący Rady Miasta 
Piotr Jończyk. W uroczystości wzięli też udział proboszczowie parafii w Krajence i Głubczynie oraz zastępca Burmistrza Leszek 
Łochowicz. Lista małżeństw, które obchodziły swój jubileusz: Alicja i Franciszek Araszczuk, Teresa i Ireneusz Błażejczyk, Teresa  
i Leon Ceranek, Urszula Elżbieta i Czesław Chlebosz, Feliksa i Adam Damięccy, Izabela i Stanisław Drzycimscy, Elżbieta  
i Wiesław Matyszczak, Gertruda i Hubert Mir, Marianna i Henryk Noweccy, Dogmara i Wiktor Penkała, Regina i Engelbert Plewa, 
Helena i Edward Rek, Stefania i Henryk Seredyn, Gabriela i Jan Skowiera, Janina i Tadeusz Stanek, Joanna i Zenon Stefaniak, 
Teresa i Julian Surma, Irena i Hieronim Waloch, Zofia i Henryk Wolski. Wszystkim parom obchodzącym Złote Gody serdecznie 
gratulujemy i życzymy długich lat życia oraz doczekania w zdrowiu kolejnych rocznic.   c.d. str.33  
                             Redakcja 

Fot: Alicja i Franciszek Araszczuk Fot: Dogmar i Wiktor Penkała 

Fot: Elżbieta i Wiesław Matyszczak 

Fot: Feliksa i Adam Damięccy 

Fot: Gabriela i Jan Skowiera Fot: Gertruda i Hubert Mir 

Fot: Helena i Edward Rek Fot: Irena i Hieronim Waloch Fot: Izabela i Stanisław Drzycimscy 

Fot: Janina i Tadeusz Stanek Fot: Joanna i Zenon Stefaniak Fot: Marianna i Henryk Noweccy 
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Fot: Regina i Engelbert Plewa Fot: Teresa i Ireneusz Błażejczyk Fot: Teresa i Julian Surma 

Fot: Teresa i Leon Ceranek Fot: Urszula Elżbieta i Czesław Chlebosz Fot:  Zofia i Henryk Wolscy 

W dniu 11 czerwca 2011 Krajeńska Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej im. Jana Waldowskiego 
na zaproszenie Pana Posła RP Adama Szejnfelda 
uczestniczyła w Konwencji PO z okazji 10 lecia  
powstania partii. Zaproszenie zostało złożone  
w dniu 14 maja 2011 r. kiedy to odbywał się VII  
Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Krajence.  
Pilskie biuro posła zagwarantowało nam zwrot kosztów, 
jakie ponieśliśmy w związku z tym wyjazdem. Orkiestra 
wyruszyła strażackim autokarem, wczesnym rankiem  
w kierunku Gdańska. Zgodnie z planem o godzinie 9.30 
zameldowaliśmy się na miejscu pod Ero Areną  
w Gdańsku. Po krótkiej rozmowie z panem posłem 
rozpoczął się koncert, pod batutą Kapelmistrza  
Tomasza Brandenburgera, który trwał około godziny. 
Orkiestrze towarzyszył zespół taneczny „Oleńki” pod 
kierownictwem wychowawczyni Pani Aleksandry  
Nowak. Po zakończeniu koncertu oraz poczęstunku 
rozpoczęła się część przeznaczona dla orkiestry tj.  

Krajeńska Orkiestra na Konwencie  

PO w Gdańsku 

Fot: Orkiestra Dęta OSP w Krajence w  na Konwencie PO 

Fot: Orkiestra Dęta OSP w Krajence w  na Konwencie PO 

wycieczka krajoznawcza, w ramach której młodzi ludzie mieli  
okazje zwiedzić trójmiasto. W sobotę odwiedziliśmy skwer  
Kościuszki w Gdyni, molo w Sopocie oraz Stare Miasto w Gdańsku.  
Wieczorem orkiestra zakwaterowana została w Ośrodku  
Wczasowym „Stogi” na Stogach w Gdańsku. Hotel dzieliliśmy  
z grupą ze Śląska, która też była uczestnikiem Konwencji. Wieczór 
młodzież spędziła na spacerach nad morzem oraz wykonała koncert 
dla grupy śląskiej. W niedziele po śniadaniu wszyscy udali się na 
plażę, a że pogoda była piękna, co niektórzy skorzystali z kąpieli  
w Bałtyku, a reszta miała okazje poprawić opaleniznę. Po  
wymeldowaniu się z hotelu autokarem przejechaliśmy na  
Westerplatte obejrzeliśmy również budowę stadionu w Gdańsku,       

       

następnie orkiestra wysłuchała koncertu organowego w Oliwie.  
Uważam, że przy takich okazjach warto  
dzieciom i młodzieży pokazać nasz piękny kraj. 

                                       Tekst i foto: Andrzej Martin 
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Festyn charytatywny – dla Krzysia 

Fot: Mieszkańcy wsi Głubczyn na festynie charytatywnym 

W Głubczynie 4 czerwca odbył się festyn charytatywny,  

w którym mieszkańcy wsi zbierali pieniądze potrzebne na  

opłacenie dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego  

w „Zabajce” dla Krzysia Sygnowskiego, chorego na porażenie 

mózgowe oraz epilepsję. Podczas festynu zebrano  

3400 złotych, kwotę tą wpłacono na konto złotowskiej Fundacji 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Słoneczko”. 

Fot: Uczestnicy festynu charytatywnego  Dla Krzysia  w Głubczynie 

Organizatorzy przygotowali dla dzieci szereg gier i zabaw  

między innym: mecz hokeja na trawie, zawody sportowe.  

Strażacy z OSP Głubczyn –Augustowo przygotowali pokazy 

strażackie. Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało 

ciasta a na wieczór przygotowano zabawę taneczną. 

Fot: Mieszkańcy wsi Głubczyn na festynie charytatywnym  

Fot: Atrakcje zorganizowane przez organizatorów festynu  

Fot: Atrakcje zorganizowane przez organizatorów festynu  

Podziękowania należą się wszystkim organizatorom festynu,  

a w szczególności sponsorom, sołtys wsi Głubczyn Ewie 

Chromiec, radzie sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich  

i mieszkańcom wsi Głubczyn. 

             Redakcja 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenki informuje, 

że na podstawie art.3, art.4, art.5 ustawy z dnia 

10 marca 2006 roku o zwrocie podatku  

akcyzowego zawartego w cenie oleju  

napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej (Dz. U. Nr 51 poz. 379) w ramach  

rocznego limitu na drugie półrocze 2011r.  

pozostało do wykorzystania 72% limitu zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. W związku z powyższym w miesiącu 

wrześniu 2011r. producenci rolni mogą składać 

wnioski o zwrot wyżej wymienionego podatku. 

             Urząd  

                Gminy i Miasta Krajenka 
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Foto: Wielkanocny zajączek na spotkaniu z przedszkolakami 

Przegląd teatrów dziecięcych  

„ Złote maski” w Krajence 

Foto: Przegląd teatrów dziecięcych „Złote Maski” w Krajence  

W środę 20 kwietnia 2011r. przedszkolaki z terenu całej gminy 
 i z klas 1 - 3 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence obej-
rzało przedstawienie pt.: „Królewna Śnieżka” przygotowane 
przez Annę Olszanowską Przewodniczącą Towarzystwa  
Przyjaciół Dzieci i Dyrektor Publicznego Przedszkola w Krajence  
Urszulę Wawrzyniak. Ta popularna bajka bardzo podobała się 
dzieciom, jak też przybyłym na to przedstawienie zaproszonym 
gościom: Burmistrzowi Stefanowi Kiteli, Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Spożywczych w Krajence Karolowi Wójcikowi i Zastępcy 
Dyrektora ZSS Ewie Polańskiej-Ciechanowskiej. Przed  
występem dzieci wręczyły gościom upominki, wielkanocne jajka, 
wykonane przez pracownice Publicznego Przedszkola w Krajen-
ce: Bernadettę Sala i Wiesławę Mieczkowską. Po zakończeniu 
przedstawienia przybył do sali widowiskowej Krajeńskiego 
Ośrodka Kultury wielkanocny zajączek, który wzbudził wśród 
dzieci wiele radości, po „przekicaniu” całej sali i przywitaniu się 
ze wszystkimi dziećmi przystąpił do wręczania prezentów,  
słodyczy dla każdego przedszkola. Prezenty świąteczne dla 
dzieci  przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krajence.  
Niespodzianka dla przedszkolaków i dzieci ze Szkoły  
Podstawowej byłaby niemożliwa bez aktywnego udziału  
w przedstawieniu młodzieży działającej w wolontariacie TPD  
a uczącej się w Zespole Szkół Spożywczych i Publicznym  
Gimnazjum w Krajence a byli nimi: Kinga Gmiter, Natalia  
Gołębiewska, Barbara Kibic, Katarzyna Michałek, Aneta Smodis, 
Angelika Szopieraj, Sara Ciężka, Mateusz Drewniak, Małgorzata 
Garcon, Bartosz Graj, Karolina Olszanowska, Karolina Sromała, 
Karolina Bieszczad, Kamila Jankiewicz, Patrycja Marczykowska, 
Paulina Olszanowska. Przedstawienie sprawiło dzieciom wiele 
radości a szczególnie wielkanocny zajączek, którego na pewno 
będą długo wspominać. 

                           Redakcja 

Teatr „Pinokio” z Młodzieżowego Domu Kultury Iskra w Pile 
ze sztuką „ Król Bull”, scenariusz i reżyseria Mariola  
Kostrzewa; Teatr „ Wieleńskie Sowizdrzały” ze Szkoły  
Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu  
w spektaklu „ W świecie barw” w reżyserii Marii Banasiak. 
W przeglądzie uczestniczyli też: Teatr „Gęba” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Połajewie w sztuce „ Niezapomniany 
sen” w reżyserii Mirosławy Nowickiej; Teatr „Powsinoga ze 
Strzyżewa” z Niepublicznej Szkoły Podstawowej  
w Strzyżewie w sztuce „ Król Maciuś Reformator”  
w reżyserii Wandy Kalińskiej z zespołem; Teatr „Pompon”  
z Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” Czerwonak  
w spektaklu „ To ja, szachrajka” w reżyserii Anny  
Rozmaniec. W komisji konkursowej brali udział: Karolina 
Kępczyk – Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, 
Krzysztof Skibski- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu, Jan Janusz Tycner – Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Jury 
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

I miejsce i „ Złote maski” oraz udział w V Spotkaniach  
Mistrzów Teatru w Pacanowie – teatr „ Powsinogi ze  
Strzyżewa”, 

II miejsce i „ Srebrne maski” – grupa teatralna „ Gęba”  
z Połajewa 

III miejsce i „Brązowe maski” – teatr „Sokół” z Czerwonaka. 

Nagrody aktorskie: 

Zuzanna Adamek – za rolę Kucharza w spektaklu „Król 
Bull”, Olimpia Jankowska za rolę Śniąca w spektaklu  
„ Niezapomniany sen” i Jagoda Piechowicz za rolę Król 
Maciuś  w sztuce „ Król Maciuś Reformator”. 

Nagrodę za scenografię otrzymała Anna Dróbka za  
spektakl „Podróż do krainy marzeń” i Mariola Kostrzewa za 
spektakl „Król Bull”, nagrodę za reżyserię otrzymała  
Mirosława Nowicka za wyreżyserowanie sztuki  
„ Niezapomniany sen”. Nagrodę za reżyserię i scenografię 
otrzymała Wanda Kalińska za spektakl „Król Maciuś  
Reformator”, a Stanisław Droszcz otrzymał wyróżnienie za  
akompaniament. Przegląd teatrów dziecięcych  mógł odbyć 
s ię  dz ięk i  wsparc iu  f inansowemu Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu jak również dzięki Krajeńskiemu Ośrodkowi 
Kultury.       
      KOK 

Po rocznej przerwie ponownie w Krajeńskim Ośrodku Kultury 28 
kwietnia  zagościły teatry dziecięce na przeglądzie pn.: Złote 
Maski”. W tym roku wystąpiło 6 teatrów: Teatr „ HAK” z Ośrodka 
Upowszechniania Kultury w Wysokiej ze spektaklem „ Podróż do 
krainy marzeń” , scenariusz i reżyseria Violetta Reysowska;  
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Na Rynku w Krajence 3 maja odbył się udany debiutancki 
występ zespołu ”The bluesod c”. Jest kilka rzeczy, ludzi  
i zjawisk, które są szansą na promocję Krajenki. Jedną  
z nich jest niewątpliwie zespół  „The bluesod c”. Zespół gra 
muzykę z pogranicza rocka, bluesa, boogie, powstał  
w Krajeńskim Ośrodku Kultury i ma wielkie szanse stać się 
marką Ośrodka. W swojej krótkiej historii ma już na kącie 
trzy własne utwory. Jeśli ci młodzi artyści będą pracować  
w takim tempie, nie będę miał wyjścia i pewnie na początku 
przyszłego roku, będę musiał znaleźć środki na wydanie 
płyty zespołu – mówi dyrektor KOK Karol Adler. Energia 
płynąca z członków zespołu jest niewiarygodnie silna,  
spowodowała ona, iż mimo chłodu i przejmującego wiatru 
„The bluesod c” dali swój półtorej godzinny debiutancki  
koncert na Rynku w Krajence. Koncert odbył się 3 maja  
o godz.18:00 i zgromadził sporą liczbę fanów. Jest to  
niewątpliwie udany debiut i wróży zespołowi wspaniałą  
karierę. „The bluesod c” tworzą: Jakub Kwacz – klawisze, 
wokal, Kacper Kaczmarek – gitara, wokal, Kacper Brefka – 
gitara basowa, Łukasz Szymański – perkusja.  

                 KOK 

Gorący koncert w zimne popołudnie  

Fot: Zespół „The bluesod  c” 

W dniu 18.05.2011r. w Centrum Kultury w Łobżenicy odbył 
się konkurs recytatorski „Szukałem was”. W konkursie  
Krajeński Ośrodek Kultury reprezentowali: Małgorzata  
Syrek, Kacper Goździkowski i Kamil Mieczkowski. Kamil 
zinterpretował wiersz Bolesława Leśmiana „Trupięgi”. Jak 
zauważył przewodniczący jury - Jerzy Utkin  -  wybór tego 
tekstu był odważny i niekonwencjonalny jak na tematykę 
konkursu. Kamil poradził sobie jednak z tekstem doskonale, 
czego dowodem jest niekwestionowane i jednogłośnie  
przyznane I miejsce w kategorii powyżej 16 lat. Doskonałą 
interpretacją nieco bardziej stonowanego tekstu popisała się 
Małgorzata Syrek zdobywając II miejsce w kategorii do lat 
16. Gosia recytowała wiersz księdza Jana Twardowskiego  
„O nieobecnych”. Kacper Goździkowski – laureat  
poprzedniej edycji konkursu, tym razem recytował wiersz 
Juliusza Słowackiego „Wierzę”.  

      KOK 

Sukces - I i II miejsce dla recytatorów 

Krajeńskiego Ośrodka Kultury. 

Fot: Uczestnicy konkursu recytatorskiego 

VII Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych 
Północnej Wielkopolski 

Fot: Przegląd Orkiestr Dętych  -  Krajenka 2011r. 

Już po raz siódmy Krajenka gościła strażackie orkiestry dęte, 
które wzięły udział w VII Przeglądzie Strażackich Orkiestr  
Dętych Północnej Wielkopolski „Krajenka 2011”. Przegląd  
odbył się 14 maja br. i wzięło w nim udział pięć orkiestr:  
Orkiestra Dęta OSP przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  
w Koronowie pod batutą Mirosława Kordowskiego, Orkiestra 
Dęta OSP Złotów pod batutą Mirosława Krystka, Orkiestra 
Dęta OSP Szamocin pod batutą Łukasza Gallasa, Orkiestra 
Dęta OSP Środa Wielkopolska pod batutą Macieja  
Madanowskiego, Orkiestra Dęta OSP w Krajence pod batutą 
Tomasz Brandenburgera oraz dwa zespoły taneczne: „Oleńki” 
– działające przy Krajeńskim Ośrodku Kultury w Krajence  
i zespół przy OSP Środa Wielkopolska. Organizatorami  
tegorocznego przeglądu byli: Urząd Gminy i Miasta Krajenka, 
OSP Krajenka, Krajeński Ośrodek Kultury, Starostwo  
Powiatowe Złotów, a mógł się on odbyć dzięki pomocy  
finansowej: Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Burmistrza 
Gminy i Miasta Krajenka, Zarządu Wojewódzkiego Związku  
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu, Zarządu  
Powiatowego ZOSP RP w Złotowie, Starostwu Powiatowemu  
w Złotowie, Krajeńskiemu  Ośrodkowi Kultury, Polskiemu 
Związku Chórów i Orkiestr - Odział Nadnotecki w Pile. 
W tym dniu w Krajence gościliśmy: wiceministra  
sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego, posła Adama 
Szejnfelda, senatora Mieczysława Augustyna,  ,   członka  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasza Bugajskiego, 
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa 
Grabowskiego, Andrzeja Kacprzyka wiceprezesa Zarządu  
Oddziału Wojewódzkiego OSP w Poznaniu, Piotra  
Pierzyńskiego komendanta powiatowego PSP w Złotowie,  
Tadeusza Dobka z PZCHiO.  W przeglądzie uczestniczył też 
proboszcz parafii       c. d. str.37 
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XXV Jubileuszowy Festiwal Czerwonokrzyski  

Fot: Festiwal Czerwonokrzyski-Krajenka 2011r.  Fot: Przegląd Orkiestr Dętych  -  Krajenka 2011r. 

P.w. św. Anny ks. Grzegorz Fabiszak i gospodarze gminy 
Krajenka: Burmistrz Stefan Kitela oraz Zastępca Burmistrza 
Leszek Łochowicz.  

Przegląd rozpoczął się od przejścia orkiestr marszem  
gwiaździstym, z różnych miejsc w Krajence na Rynek. 
Wszystkie zebrane orkiestry o godz. 13 wykonały Hymn  
Narodowy – dyrygował Mirosław Krystek z Orkiestry OSP  
Złotów a następnie wykonano utwór „Europa” – pod batutą 
Tomasza Bradenburgera z Orkiestry OSP Krajenka. Na  
Rynku odbył się też pokaz musztry paradnej w wykonaniu 
Orkiestry Dętej OSP ze Środy Wielkopolskiej. Następnie 
orkiestry udały się do amfiteatru gdzie dały pokaz swojego 
kunsztu muzycznego.  

W trakcie przeglądu Komisja Konkursowa w składzie:  
dr Stanisław Świąder, dr Andrzej Wederek, Barbara Gugała 
oceniała występy orkiestr i zespołów tanecznych. Przyznała 
następujące nagrody: 

- Nagrodę główną, dobrej klasy puzon i tytuł najlepszej  
orkiestry otrzymała Orkiestra OSP Koronowo przy  
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie  
- Najlepszym zespołem tanecznym i nagrodę 1000 zł  
otrzymał zespół z OSP Środa Wielkopolska a dodatkową 
nagrodą był występ na Targach Agroturystycznych  
i Turystycznych w Złotowie, drugie miejsce przypadło  
zespołowi tanecznemu „ Oleńki” z Krajenki, który otrzymał 
nagrodę w wysokości 1000 zł. 

- Najmłodszym uczestnikiem przeglądu była 13-to letnia  
Agata Rybarczyk  z Orkiestry Dętej OSP z Szamocina  
a najstarszym 69-cio letni Edward Belka z Orkiestry Dętej 
OSP Złotów. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali  
upominki – komplety nut. Nagrody zostały ufundowane przez 
Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Starostę złotowskiego  
i Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Przegląd Orkiestr  
Dętych został sfinansowany  przez: Krajeński Ośrodek  
Kultury (3.000 zł), Urząd Marszałkowski Województwa  
Wielkopolskiego ( 3.000 zł), Starostwo Powiatowe w Złotowie 
(2.000 zł), Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP  
w Poznaniu ( 3.000 zł). 

     Redakcja 

Fot: Przegląd Orkiestr Dętych  -  Krajenka 2011r. 

W sobotę 28 maja br. Koncertem Galowym zakończono  
25 Jubileuszowy Festiwal Czerwonokrzyski w Krajence.  
Tegoroczny Festiwal został dofinansowany ze środków  
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz: Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Zarząd  
Oddziału w Szczecinie, Związek Gmin Krajny w Złotowie, 
Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów Oddział w Krajence i Urząd 
Gminy i Miasta Krajenka. 

Fot: Festiwal Czerwonokrzyski-Krajenka 2011r.  

Na koncert finałowy przybyli między innymi: wiceminister  
sprawiedliwości i poseł Stanisław Chmielewski, poseł  
Stanisław Kalemba, Starosta złotowski Ryszard  Goławski, 
Wicestarosta złotowski Tomasz Fidler, radny sejmiku  
wojewódzkiego Henryk Szopiński, Wójt Gminy Tarnówka 
Ireneusz Baran, Burmistrz Krajenki Stefan Kitela,  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk. 
Owacjami na stojąco publiczność zebrana w amfiteatrze  
podziękowała Pani Marii Polańskiej- pomysłodawczyni  
i propagatorce Festiwalu Czerwonokrzyskiego-za  
zaangażowanie i pracę na rzecz  festiwalu, a posłowie  
i Burmistrz Krajenki  osobiście      
         c.d. str.38 

Fot: Festiwal Czerwonokrzyski-Krajenka 2011r.  
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Widzowie zdecydowali, iż nagrodę publiczności w wysokości  
100 zł otrzyma  Monika Schaumkessel, reprezentująca  
Młodzieżowy Dom Kultury w Pile. 

Gwiazdą Koncertu Galowego była Alicja Majewska wraz  
z Włodzimierzem Korczem. 

Na zakończenie festiwalu odbył się pokaz sztucznych ogni  
a następnie odbyła się zabawa taneczna dla mieszkańców  
Krajenki.  
            Redakcja 

wręczyli kwiaty, statuetkę i tort upieczony specjalnie na tę  
okazję. Do udziału w tegorocznej edycji Festiwalu Piosenki  
Czerwonokrzyskiej zgłosiło się 25 solistów. 

Komisja w składzie: Przewodniczący-dr Mariusz Klimek,  
członkowie: Robert Bielak, Henryk Szopiński i Barbara  
Małkowska – sekretarz w dniu 27 maja br. dokonała  
przesłuchań zakwalifikowanych do konkursu uczestników.  
Oceniano prezentowane utwory pod względem doboru  
repertuaru, interpretacji, opracowania muzycznego oraz 
ogólnego wyrazu artystycznego. W wyniku obrad Komisja 
postanowiła przyznać trzy wyróżnienia oraz nagrody  
pieniężne po 100 zł: 

-    Monice Skibickiej z Torunia, za interpretację utworu, 

 - Szymonowi Stefaniakowi reprezentującemu Powiatowe 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie za swobodną  
interpretację oraz urok sceniczny, 

 -  Monice Schaumkessel z Piły, za oryginalne wykonanie 
utworu i ciekawą interpretację. 

Fot: Festiwal Czerwonokrzyski-Krajenka 2011r.  

Dwa równorzędne III miejsca oraz nagrody pieniężne po 500 
zł otrzymały: Wiktoria Wizner z Centrum Kultury i Oświaty  
w Koszalinie i Michał Babiarz z Torunia. 

Drugie miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.300 zł 
otrzymała Agnieszka Jeśmontowicz z Bytowa. 

Nagrodę Grand Prix oraz nagrodę pieniężną w wysokości 
2.300 zł otrzymała Dorota Zygadło reprezentująca  
Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki Wrocław. 

Recytatorzy 
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Fot: Festiwal Czerwonokrzyski-Krajenka 2011r.  

W Krajeńskim Ośrodku Kultury 8 czerwca br. odbył się  
Konkurs recytatorski dla Szkół Podstawowych  
i Gimnazjalnych z terenu całej gminy. Organizatorem  
konkursu był Krajeński Ośrodek Kultury. W konkursie wzięło 
udział 37 uczestników. Celem konkursu było promowanie 
polskiej poezji wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja kultury 
słowa, uwrażliwienie na piękno poezji i nabywanie  
doświadczenia w występach publicznych. Przesłuchania  
odbyły się w 3 kategoriach wiekowych. Na ocenę jury miał 
wpływ dobór wiersza do wieku dziecka, interpretacja utworu, 
kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury w składzie: 
Karol Adler, dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury, Wioletta 
Brzezinska - Krajeński Ośrodek Kultury oraz Paweł  
Michalski - Urząd Gminy i Miasta Krajenka przyznała  
następujące nagrody i wyróżnienia:                      c.d. str. 39 

Fot: Uczestniczki konkursu recytatorskiego 

Fot: Uczestnicy konkursu recytatorskiego 
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W KAT. SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-III  
      
wyróżnienia:  
Monika Powalisz z Filialnej Szkoły Podstawowej  
w Śmiardowie Krajeńskim 
Sandra Jędrzejczyk – Szkoła Podstawowa w Podróżnej  
Nikola Sanabia z Filialnej Szkoły Podstawowej w Śmiardowie 
Krajeńskim 
 
III miejsce- Gabriela Kilon z Publiczne Szkoły  
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krajence  
 
II miejsce- Zuzanna Szewc Szkoła Podstawowa  
w Głubczynie 
 
I miejsce- Oliwia Madej  z Filialnej Szkoły Podstawowej  
w Śmiardowie Krajeńskim 
 
W KAT. SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV- VI: 
 
wyróżnienia:   
Klaudia Kania z Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórce 
Alicja Maciejewska Szkoła Podstawowa w Głubczynie 
 
III miejsce- Maria Sendłak z Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. M. Konopnickiej w Krajence  
 
II miejsce – Paulina Łomińska z Publicznej Szkoły  
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krajence  
 
I miejsce- Maja Owczarek  Szkoła Podstawowa w Głubczynie 
         
W KAT. GIMNAZJA: 
 
Wyróżnienia:  
Krzysztof Bystoń – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
w Krajence 
Katarzyna Długosz - z Gimnazjum im. dr. Władysława  
Brzezińskiego w Krajence 
 
III miejsce – Małgorzata Syrek z Gimnazjum  
im. dr. Władysława Brzezińskiego w Krajence 
 
II miejsce – Emilia Gronowska z Gimnazjum  
im. dr. Władysława Brzezińskiego w Krajence 
 
I miejsce – Cyryla Majda z Gimnazjum im. dr. Władysława 
Brzezińskiego w Krajence  
       

      KOK 

Fot: Uczestniczka konkursu recytatorskiego 

Sukces  WTZ z Krajenki na „Con Anima” w Wałczu 

W dniu 17.06.2011r. w Wałczu odbyły się IV Wałeckie  
Spotkania Artystyczne dla Osób Niepełnosprawnych  
„Con Anima” co znaczy z życiem. Grupa teatralna  
z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence po raz kolejny 
wzięła w nim udział i po raz drugi odniosła sukces zdobywając 
nagrodę Maski Con Anima. Uczestnicy WTZ  w Krajence 
przedstawili inscenizację „ Golgota naszych czasów”.  
Prezentacją tą chcieli zwrócić uwagę na  wartość człowieka 
przez pryzmat tragicznych przeżyć ofiar obozów  
koncentracyjnych. 

             Materiał i zdjęcia 
              WTZ w Krajence 

Fot: Uczestnicy spotkania Con Anima w Wałczu 

Informacja o wynikach przetargów 

 

W dniu 27 czerwca 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy  
i Miasta w Krajence przy ul. Władysława Jagiełły 9 odbyły się  
nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości. 

Przedmiotem przetargów były następujące nieruchomości: 
1.Nieruchomość, oznaczona numerem geodezyjnym 122/3  
o powierzchni 2.9775 ha położona w Krajence – obr. 86. 
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie  
p r z y s t ą p i ł  d o  p r z e t a r g u . 
2.Nieruchomość, oznaczona numerem geodezyjnym 444/3  
o powierzchni 2.0755 ha położona w Krajence – obr. 65 
(Wąsoszki). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – 
b r a k  p o s t ą p i e n i a . 
3.Nieruchomość, oznaczona numerem geodezyjnym 141  
o powierzchni 0.0512 ha położona w Krajence przy ul.  
Złotowskiej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – 
n i k t  n i e  p r z y s t ą p i ł  d o  p r z e t a r g u . 
3.Nieruchomość, oznaczona numerem geodezyjnym 294 o 
powierzchni 390 m2 położona w Krajence przy ul. Toruńskiej. 
Do przetargu dopuszczono 1 osobę. Cena osiągnięta  
w przetargu wyniosła 18.640,00 zł (brutto) 
   
     U G i M  Krajenka 
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Zabytki archeologiczne w Śmiardowie Krajeńskim 

W Śmiardowie Krajeńskim znajduje się największe w Polsce  

cmentarzysko z wczesnej epoki brązu, które funkcjonowało między 

XVIII a XVI wiekiem p.n.e. Najważniejszym znaleziskiem jest grób 

przedstawiciela miejscowej elity z 1 poł. II tysiąclecia  

w y p o s a żo n y  w  s i e k i e r k ę  i  s z t y l e t  z  b r ą z u . 

Cmentarzysko odkryto już w 1932 roku i w kolejnych latach badania 

wykopal iskowe przeprowadzi ł  dr  Fr iedr ich Hol ter  

z ówczesnego Landesmuseum Schneidemhl. Przebadał łącznie 90 

grobów. Na publikację wyników badań przyszło czekać aż do 1987 

roku, ale zabytki bezpowrotnie zaginęły podczas zawieruchy  

w czasach II wojny światowej. W latach 70. XX wieku na  

stanowisko powrócili archeolodzy, ale nie udało im się odnaleźć  

żadnego grobu z epoki brązu. W 1975 roku, sondażowe badania  

prowadził tu dr Kazimierz Siuchniński z KA UAM w Poznaniu.  

W rezultacie jego badań odkryty został zniszczony grób  

megalityczny KAK w fazy IIb oraz pozostałości osady tej kultury.  
Fot. dr Jarosław Rola- Poziom eksploracji IV w.m. 

Część osadowa odsłonięta została w strefie kulminacji piaszczystego wzniesienia, na przedłużeniu cmentarza wiejskiego. W 1979 

roku przeprowadzono na stanowisku penetracje terenowe. W ich efekcie na wschód od cmentarza, w strefie stoku wzniesienia 

zarejestrowano osadowy materiał ceramiczny WEB. Konsekwencją było wydzielenie dwóch osobnych stanowisk  

archeologicznych. Pierwsze z nich objęło swym zasięgiem strefę rejestracji grobów wanienkowatych, zaś drugie koncentrację 

ceramiki zlokalizowanej na wschód od cmentarza. 

Fot. dr Jarosław Rola - Wykop II grób 93, 

oczyszczony szkielet 

W 2003 roku rozpoczęto ponowne badania wykopaliskowe na  

stanowisku. Początkowo prace koncentrowały się w strefie  

występowania grobów –  zarejestrowano kolejne pochówki  

i towarzyszące im obiekty. W trakcie przypadkowych penetracji powierzchnio-

w y c h  p r o w a d z o n y c h  o k o ł o  5 0 m  n a  w s c h ó d  o d  

cmentarza, przy drodze szlakowej wiodącej do Śmiardowa  

Krajeńskiego (po wykarczowaniu rosnących tam drzew  

zarejestrowano liczny materiał ceramiczny WEB. Podczas badań prowadzo-

nych w ostatn ich la tach archeolodzy ods łon i l i  cztery  

groby i kilka pozostałości związanych zapewne z funkcjonującym  

cmentarzyskiem. Jednym z interesujących pochówków jest ten należący do 

zmarłego mężczyzny w wieku ok. 25-40 lat.  

Pracami od 2003 roku na terenie stanowiska kieruje dr Jarosław Rola z Muzeum Okręgowego w Pile.  

Opracowano na podstawie:  

1.Sprawozdań z badań wykopaliskowych opracowanych przez dr Jarosława Rolę, dostępnych  
w Bibliotece Publicznego Gimnazjum w Krajance. 

2. Zdjęcia wykorzystano ze „Sprawozdań z archeologicznych badań wykopaliskowych” w Śmiardowie Krajeńskim wykonanych przez dr Jarosława 
Rolę  

2. Artykułu z Internetu: http://archeowiesci.pl/2010/10/21/najwieksze-w-polsce-cmentarzysko-z-wczesnej-epoki-brazu/ 

Fot. dr Jarosław Rola-Poziom eksploracji IX w.m. Fot.dr Jarosław Rola- Grób na poziomie XI w.m. 
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W maju w całej Polsce odbywają się rozgrywki w piłkę nożną 
dziewcząt i chłopców w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej „ 
Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” będącymi   
oficjalnymi Mistrzostwami Polski w kategorii U-10.  
W tegorocznej edycji Turnieju nagrodą główną jest wyjazd na 
stadion klubu Ajax Amsterdam.  

W Krajence rozgrywki gminne odbyły się 13 maja br., w których 
wzięły udział po trzy zespoły chłopców i dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej w Skórce i Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Krajence. Dla biorących udział drużynom Urząd Gminy  
i Miasta Krajenka ufundowało nagrody, puchary i statuetki. 
Nagrody wręczał Burmistrz Stefan Kitela. 

Wyniki turnieju: 
Dziewczęta 
SP SKÓRKA 
PSP KRAJENA KLASY III 
PSP KRAJENKA KLASY II 
WYNIKI MECZÓW 
Skórka – Krajenka klasy III – 7: 2 (4:1) 
Krajenka klasy II – Krajenka klasy III – 0: 2 ( 0:2) 
Krajenka klasy II – Skórka – 3:3 (2:1) 
Kolejność turnieju  
I miejsce - SP Skórka - 4 pkt. bramki   10 : 5 
II miejsce – PSP Krajenka klasy III – 3 pkt.  bramki   4 : 7 
III miejsce – PSP Krajenka Klasy II – 1 pkt.  bramki  3 : 5 
Skład zwycięskiego zespołu:  

Mikuś Patrycja, Przanowska Zuzanna, Borkowska Wiktoria, 
Wenglewska Zuzanna, Wenglewska  Ola, Swiniarska Wiktoria, 
Czech Anna, Andruszko Ola, Brodecka Wiktoria. 

        Redakcja 

Finał gminnych rozgrywek o Puchar 

Tymbarku w Krajence  

Fot: Uczestnicy rozgrywek o Puchar Tymbarku 

 Chłopcy: 

SP SKÓRKA 

PSP KRAJENA KLASA IIIB 

PSP KRAJENKA KLASA IIIA 

WYNIKI MECZÓW 

Skórka – Krajenka klasy IIIB – 6 :4 (3:2) 

Krajenka klasa IIIB – Krajenka klas IIIA – 5: 1 ( 2:1) 

Krajenka klasy IIIa – Skórka – 4:4 (2:3) 

Kolejność turnieju  

I miejsce - SP Skórka - 4 pkt. bramki 10 :8 

II miejsce – PSP Krajenka klasy IIIB – 3 pkt. bramki  9 :7 

III miejsce – PSP Krajenka Klasy IIIA – 1 pkt. bramki 5 :9 

Skład zwycięskiego zespołu: 

 Lamtschek Eryk , Eichstaedt Arkadiusz, Machnowski Oskar, 
Pryciak Dawid, Szpakowicz Filip, Masion Artur, Gryz Mikołaj. 

                                                           Redakcja 

Fot: Wręczanie pucharów przez Burmistrza Stefana Kitelę  

       dla  zwycięskich drużyn 

Mistrzostwa Powiatu w  czwórboju 

lekkoatletycznym 

Fot: Wręczanie nagród w  czwórboju lekkoatletycznym 

Dnia 9.05.2011 na obiektach sportowych Publicznej Szkoły 
Podstawowej  i Orliku 2012  w Krajence odbyły się  
Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym.  
Świetna pogoda przyczyniła się do uzyskania kilku bardzo 
dobrych rezultatów gwarantujących miejsca na podium  
podczas finałów krajowych czwartków lekkoatletycznych.  
     c.d. str.42 

Fot: Uczestnicy rozgrywek o Puchar Tymbarku 
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Swoją klasę potwierdzili skoczkowie wzwyż: rocznik 1998 
Politycka Weronika 143cm SP Skórka, oraz Szczepanik 
Mirosław - 165cm i Król Krzysztof -  160cm z Krajenki,  
rocznik 1999 Kopeć Kacper – 145cm ze Skórki, rocznik 
2000 bezkonkurencyjni tu są bracia Chwiałkiewicz Bartosz -  
145cm i Patryk -  135cm z Krajenki, oraz Luniak Gabriel – 
130cm ze Skórki. Na uwagę zasługuje również wynik  
uzyskany w biegu na 60m przez Filipa Kmiecik – 8, 24s. 

Tytuł najwszechstronniejszych lekkoatletów w powiecie 
zdobyli zwyciężając w klasyfikacji czwórbojowej w kategorii 
dziewcząt: 

1 miejsce Politycka Weronika - 282pkt ze Skórki 

2 miejsce Naskręt Monika - 262pkt z Krajenki 

3 miejsce Kowalczyk Dominika - 212pkt z Krajenki  

Wśród chłopców najlepsi byli: 

1 miejsce Król Krzysztof z Krajenki – 246pkt 

2 miejsce Kmiecik Filip z Krajenki – 236pkt 

3 miejsce Krakowiak Adam z Głubczyna – 223pkt 

W klasyfikacji szkół tytuł mistrza powiatu w kategorii  
dziewcząt wywalczyła drużyn SP z Krajenki 1078pkt przed 
szkołą ze Skórki 904pkt. Cłopcy z Krajenki też okazali się 
najlepsi w klasyfikacji drużynowej uzyskując 1065pkt  
i zwyciężać przed Głubczynem 829pkt i Skórką 617pkt. 

W poszczególnych konkurencjach zwyciężali. 

Bieg 60 dziewczęta:  

1 miejsce Politycka Weronika -9, 03s – Skórka 

2 miejsce Naskręt Monika -9, 29s – Krajenka 

3 miejsce Krohn Klaudia - 9, 53s – Krajenka 

Chłopcy 

1 miejsce Kmiecik Filip - 8, 24s – Krajenka 

2 miejsce Krakowiak Adam - 8, 66s – Głubczyn 

3 miejsce Sromała Kamil - 8, 95s – Głubczyn 

Rzut piłeczką palantową dziewczęta 

1 miejsce Kowalczyk Dominika - 31m – Krajenka  

2 miejsce Naskręt Monika – 27m – Krajenka  

3 miejsce Michoń Zuzanna – 27m – Krajenka 

Chłopcy 

1 miejsce Szczepanik Mirosław – 165cm - Krajenka 

2 miejsce Król Krzysztof – 160cm - Krajenka 

3 miejsce Kopeć Kacper – 145cm –Skórka 

Bieg 600m dziewczęta 

1 miejsce Gonsior Klaudia – 2, 02, 95min - Krajenka 

2 miejsce Naskręt Monika – 2, 05, 98min - Krajenka 

3 miejsce Politycka Weronika – 2, 11, 57 – Skórka 

Skok w dal chłopców 

1 miejsce Kmiecik Filip – 4, 42m - Krajenka 

2 miejsce Krakowiak Adam – 4, 36m - Krajenka 

3 miejsce Skrzypczyński Filip – 4, 00m - Krajenka 

Bieg 1000m chłopców 

1 miejsce Wiśniewski Michał – 3, 25, 27min - Krajenka 

2 miejsce Skrzypczyński Filip – 3, 36, 70min - Krajenka 

3 miejsce Block Kacper – 3, 38, 60min - Krajenka 

Medale dla najlepszych czwórboistów i puchary dla drużyn 
ufundowało Starostwo Powiatowe w Złotowie. Nagrody dla 
najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach 
zakupił Urząd Gminy i Miasta Krajenka.  Dekoracji  
najlepszych sportowców dokonał Burmistrz Krajenki Pan  
Stefan Kitela.     

        Andrzej Wawruszak 

Fot: Wręczanie nagród w czwórboju lekkoatletycznym 

Chłopcy 
1 miejsce Block Kacper – 55, 5m -Krajenka 
2 miejsce Król Krzysztof – 51m - Krajenka 
3 miejsce Barnatowicz Dawid – 49m - Krajenka 
Skok wzwyż dziewczęta 
1 miejsce Politycka Weronika – 143cm - Skórka 
2 miejsce Naskręt Monika – 135cm - Krajenka 
3 miejsce Krohn Klaudia – 125cm – Krajenka 

W Złotowie już po raz piąty 14 maja br. odbył się Bieg Zawilca. 
Jest to masowa impreza propagująca bieganie i zdrowy tryb 
życia. W biegu wzięli udział i to z dużym powodzeniem również 
mieszkańcy Krajenki. W kategorii kobiet K- 16 wygrała  
Angelika Smolarz z Krajenki  z czasem 00:16:56, drugie  
miejskie zajęła Martyna Skrzypczyńska też z Krajenki  
z czasem 00:18:24. 

W kategorii kobiet K-19 wygrała Justyna Świerczyńska  
z Podróżnej z czasem 00:17:04, w kategorii K-50 zwyciężyła 
Elżbieta Wuszczek z Krajenki, która przebiegła dystans 4,3 km 
z czasem 00:27:36. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce  
w kategorii M-55 zajął Kazimierz Kowalski z Krajenki z czasem 
00:17:34. 

                             Redakcja 

Sukces mieszkańców Krajenki w Złotowie 

Fot: Wręczanie medali w Biegu Zawilca 
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Wielkopolski Turniej Orlik  2011 

Na boisku Orlika w Krajence 20 maja 2011r. odbyły się  
eliminacje gminne do Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2011  
w piłce nożnej. Turniej ma na celu propagowanie i wyłonienie 
najzdolniejszych piłkarzy w roczniku 1998 i młodszych.  
Organizatorem na zlecenie Departamentu Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jest 
Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”. 

W eliminacjach w Krajence wzięły udział 4 drużyny: dwie  
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence – Krajenka  
I i Krajenka II, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie  
i z Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórce. 

Wyniki rozgrywek:  

PSP Krajenka I - PSP Głubczyn - 2:2, 

PSP Skórka- PSP - Krajenka II - 2:1 

PSP Krajenka II – PSP Głubczyn – 0:11                                  

PSP Głubczyn – PSP Skórka – 10:0 

PSP Krajenka I – PSP Krajenka II – 12:0 

PSP Skórka – PSP Krajenka I – 0:10 

Wyniki końcowe: I miejsce- PSP Krajenka I; II miejsce – PSP 
Głubczyn; III – miejsce- PSP Skórka; IV miejsce – PSP  
Krajenka II. 

Najlepszym strzelcem został Mirosław Szczepanik z PSP  
w Krajence. 

Organizator eliminacji gminnych- Roman Michalski,  
opiekunowie drużyn: Andrzej Wawruszak i Bogusław  
Wójtowicz. 

W dalszych rozgrywkach, które odbyły się 3 czerwca 2011r.  
W Złotowie nasza drużyna zajęła drugie miejsce w powiecie 
złotowskim.                         Redakcja 

Fot: Zwycięska drużyna - PSP Krajenka 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu  

w Skoku Wzwyż w Krajence 

Dnia 23.05.20011 na Krajeńskim Orliku odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Powiatu w Skoku Wzwyż, mimo sprzyjającej  
pogody w zawodach wzięły udział tylko szkoły z gminy  
Krajenka i Wysoka. W zawodach wystartowały 53 osoby.  
Słoneczna pogoda przyczyniła się do osiągnięcia kilku  
wartościowych rezultatów.  Przynależność do czołówki  
krajowej potwierdzili uczniowie szóstej klasy: Szczepanik  
Mirosław 165 cm i Krzysztof Król 160cm. Wynik gwarantujący 
walkę o podium w finałach krajowych roczniku 2000 osiągnęła 
Zart Anna- 125 cm i Luniak Gabriel – 130 cm oraz w klasach  
piątych Mikuś Patryk – 140 cm. Na zakończenie medale  
najlepszym wręczył dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
 w Krajence Janusz Sendłak 

W poszczególnych kategoriach wiekowych miejsca na  
podium zdobywali: 

Skok wzwyż dziewczęta - klasa IV rocznik 2000 i młodsi   

1 miejsce – Zart Anna – SP Bądecz – 125cm 
2 miejsce – Dróbka Daria – SP Bądecz – 123cm 

3 miejsce – Musiał Barbara – PSP Krajenka – 120cm 

Skok wzwyż chłopcy - klasa IV rocznik 2000 i młodsi   

1 miejsce – Luniak Gabriel – SP Skórka – 130cm 

2 miejsce – Kania Sławoj – SP Skórka – 125cm 

3 miejsce – Jers Dawid – PSP Krajenka – 122cm 

Skok wzwyż dziewczęta - klasa V rocznik 1999   

1 miejsce – Krohn Klaudia – PSP Krajenka – 130cm 

2 miejsce – Trzupek Kinga – SP Bądecz – 125cm 

3 miejsce – Szafranek – Ożga Inga – SP Wysoka – 120cm 

Skok wzwyż chłopcy - klasa V rocznik 1999   

1 miejsce – Mikuś Patryk – SP Skórka – 140cm 

2 miejsce – Jagiełka Adrian – SP Bądecz – 135cm 

3 miejsce – Świniarski Oskar – SP Skórka– 135cm 

Skok wzwyż dziewczęta - klasa VI rocznik 1998   

1 miejsce – Politycka Weronika – SP Skórka – 135cm 

2 miejsce – Naskręt Monika – PSP Krajenka – 135cm 

3 miejsce – Gonsior Klaudia – PSP Krajenka – 130cm 

Skok wzwyż chłopcy - klasa VI rocznik 1998   

1 miejsce – Szczepanik Mirosław – PSP Krajenka – 165cm 

2 miejsce – Król Krzysztof – PSP Krajenka – 160cm 

Fot: Skok jednej z uczestniczek konkursu 

W dniu  2 czerwca 2011r. w Gimnazjum Publicznym  
w Krajence odbył się Drużynowy Turniej Strzelecki  
Gimnazjów i Szkół ponadpodstawowych. 

Wyniki: 

Klasyf ikac ja  zespołowa -karabin  pneumatyczny  

( 10 strzałów) 

Gimnazjum w Krajence –350 pkt. 
Gimnazjum w Okonku - 305 pkt. 
I LO w Złotowie  -  298 pkt. 
 
Klasy f i kac j a  i ndyw idu a lna  dz i e wc zą t - ka rab i n  
pneumatyczny (10 strzałów) 
 
Karolina Rufkiewicz    - Krajenka  - 87 pkt. 
Aneta Siwiak  - Krajenka  - 84 pkt. 
Klaudia Murach  - Krajenka  -84 pkt.      c.d. str. 44 

Drużynowy Turniej Strzelecki Gimnazjów  

 i Szkół Ponadpodstawowych w Krajence 
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Zawody wędkarskie 

Kinga Kanecka  -  Okonek   - 76 pkt. 
Magdalena Madej  - Złotów   - 70 pkt. 
 
Klasyfikacja indywidualna chłopców- 
Karabin pneumatyczny ( 10 strzałów) 
 
Łukasz Szymański  - Krajenka  - 92 pkt. 
Michał Daszkiewicz  - Krajenka  - 90 pkt. 
Jędrzej Żujew   - Krajenka  - 84 pkt. 
Miłosz Nowak  - Złotów  - 79 pkt. 
Konrad Niezgódka  - Okonek  - 79 pkt. 
Patryk Gała  - Złotów  - 76 pkt. 
Szymon Wedda  - Krajenka  - 75 pkt. 
Piotr Szafran  - Okonek  - 75 pkt. 
Jakub Polewski  - Okonek  - 75 pkt. 
Mateusz gapa  - Złotów— 75 pkt. 
Filip Brefka  - Złotów— 74 pkt. 
                       Mirosław Sobczak 

Fot: Uczestnicy turnieju strzeleckiego 

Z okazji przeglądu piosenki czerwonokrzyskiej w Krajence 

odbyły się zawody wędkarskie  zorganizowane przez  

miejscowe koło PZW. W zawodach zwyciężył Alojzy  

Łobodziński, drugie miejsce zajął Arkadiusz Michalski  

a trzecie Jakub Goździkowski. Puchary dla zwycięzców  

ufundował Urząd Gminy i Miasta Krajenka a dla wędkarza, 

który złowił największa rybę ufundowana został specjalna 

statuetka w kształcie ryby - szczęśliwcem został Arkadiusz  

Michalski. Wędkarzy w trakcie zawodów odwiedził Burmistrz 

Stefan Kitela, który życzył wszystkim złowienia wielkiej ryby. 

         Redakcja 

Fot: Uczestnicy zawodów wędkarskich 

Starty młodych lekkoatletów z Krajenki  

na zawodach ogólnopolskich 

Po bardzo udanych startach w zawodach LZS nadszedł czas 
na zawody Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Starty te mają 
przygotować zawodników z Krajenki do Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Juniorów i umożliwić zdobycie minimum na  
mistrzostwa Polski Juniorów oraz na Ogólnopolską Olimpiadę 
Młodzieży dla Juniorów Młodszych. Sportowcy z Krajenki  
startują w barwach PLKS Gwda Piła. Start rozpoczęliśmy od 
udziału w Ogólnopolskim Mitingu w Bydgoszczy, był to dla 
wielu lekkoatletów pierwszy start w tegorocznym sezonie  
lekkoatletycznym. Na pięknym stadionie Zawiszy Bydgoszcz, 
jednak przy niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych
- dość chłodno i silny wiatr- uzyskaliśmy bardzo dobre  
rezultaty. Bardzo obiecująco rozpoczęli sezon skoczkowie 
wzwyż. Juniorzy Arkadiusz Starszewski i Przemysław Tasarz 
skoczyli na wysokość1,90 m, a juniorzy młodsi Patryk Gryka 
1,85 m i Kamil Ciężki 1,75 m. Następnie wystartowaliśmy w 
Mistrzostwach Wielkopolski, gdzie przy trudnych warunkach 
tytuł mistrzowski wywalczył Gryka Patryk skacząc – 180cm a II 
miejsce zajął Ciężki Kamil – 170cm. Bardzo dobrze nasi  
zawodnicy wystartowali w mistrzostwach gimnazjów zajmując 
czołowe miejsca. Pierwsze miejsce zajęła Smolarz Angelika  
rocznik 1995 w biegu na  600m uzyskując czas - 1.45,40min, 
oraz tradycyjnie skoczkowie wzwyż zajmując całe podium. 
Pierwszy był Smolarz Szymon rocznik 1996 – 185cm,  
II miejsce zajął Gryka Patryk rocznik 1995 - 180cm a trzecie  
miejsce Ciężki Kamil rocznik 1995 – 180cm.Zajęcie miejsca na 
podium zagwarantowało udział Finale Wojewódzkim w Lekkiej 
Atletyce w Lesznie dnia 31 maja 2011r. Starty w finale woje-
wódzkim bardzo udanie zakończył Patryk Gryka zajmując II 
miejsce, uzyskując świetny rezultat -190cm, a na III pozycji 
uplasował się Szymon Smolarz skacząc 185cm.  

Kolejny udany start zaliczyliśmy w Lidze Juniorów w Toruniu 
dnia 21.05.2011r, w tych zawodach Arkadiusz Starszewski 
zajął II miejsce uzyskując 195cm. Ten rezultat jest  
wypełnieniem minimum PZLA na Mistrzostwa Polski Juniorów. 

Na dobrym  poziomie startowali również pozostali skoczkowie 
wzwyż. Junior Przemysław Tasarz skoczył 190 cm, junior  
młodszy Patryk Gryka 180 cm oraz młodzicy Szymon Smolarz 
175 cm i Patryk Murach 165cm. 

Bardzo udanie zadebiutowała na  nowym dystansie Martyna  
Skrzypczyńska w biegu  na 800 m uzyskując czas 2: 28:45 
min. Kolejny start, w którym znakomicie zaprezentował się  
Szymon Smolarz to start w Samsung Athletic Cup 2011 
w Toruniu zwyciężając wynikiem 185cm. Zwycięzcy eliminacji  
regionalnych z 16 miast Polski będą rywalizować w finale  
Samsung Athletic Cup 2011, który rozegra się 12 czerwca br. 
w Krakowie.                                         Andrzej Wawruszak  
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Starty dzieci Gminy Krajenka w finale 
rejonowym pilskich czwartków 

Fot: Lekkoatleci z gminy Krajenka wraz z opiekunami 

Dnia 26.05.2011r. w Pile odbył się Finał Rejonowy Czwartków 

Lekkoatletycznych. Wśród reprezentantów 32 szkół prawo 

startu w zawodach finałowych uzyskało 13 osób ze Szkoły 

Podstawowej w Skórce i 31 osób z Publicznej Szkoły  

Podstawowej w Krajence. Przy sprzyjającej pogodzie  

sportowcy z Gminy Krajenka osiągnęli kilka świetnych  

rezultatów. Bardzo dobry wynik osiągnął w skoku wzwyż 

uczeń klasy IV Bartosz Chwiałkiewicz  skacząc aż 150cm, jest 

to wynik lepszy o 20cm od rówieśników skaczących w innych 

ośrodkach. Dobry rezultat w rzucie piłeczką palantową  

osiągnęła Barbara Musiał z Krajenki rzucając na odległość 

32m. Zacięta walka toczyła się w roczniku 1998 gdzie wszyscy 

medaliści skoczyli 160cm i o miejscu na podium decydowało  

w której próbie zawodnicy pokonywali dana wysokość.  

W tej kategorii wiekowej zwyciężył Mirosław Szczepanik przed 

Michałem Dobrowolskim z Piły i Krzysztofem Królem.  

Wartościowy rezultat osiągnęła skacząc 140cm także  

Weronika Politycka ze Skórki. W silnie obsadzonej kategorii 

rocznika 1999 wśród chłopców zwyciężył uczeń SP Skórka 

Mikuś Patryk Skacząc 140cm, a u dziewcząt zwyciężyła 

uczennica PSP Krajenka Angelika Hyl skacząc 135cm. Młodzi 

sportowcy mocnym sportowo rejonie pilskim zdobyli 19medali  

w tym 8 złotych, 5 srebrnych i 6 brązowych. Medaliści z gminy 

Krajenka Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych. 

Rocznik 2000 
I miejsce Musiał Barbara – rzut piłeczką – 32m 
I miejsce Chwiałkiewicz Bartosz – Krajenka – skok wzwyż – 
150cm 
II miejsce Chwiałkiewicz Patryk – Krajenka – skok wzwyż – 
140cm 
II miejsce Chwiałkiewicz Patryk – Krajenka – bieg 60m – 9, 00s 
III miejsce Luniak Gabriel – Skórka – skok wzwyż – 130cm 
ROCZNIK 1999 
I miejsce Hyl Angelika – Krajenka – skok wzwyż – 135cm 
I miejsce Hyl Angelika – Krajenka – bieg 300m – 56, 01s 
I miejsce Mikuś Patryk – Skórka – skok wzwyż – 140cm 
II miejsce Michałek Kacper – Krajenka – skok wzwyż – 140cm 
III miejsce Bąbiński Kamil – Krajenka – bieg 60m – 8, 33s 
III miejsce Bąbiński Kamil – Krajenka – skok wzwyż – 135cm 
III miejsce Krohn Klaudia – Krajenka – skok wzwyż – 130cm 
ROCZNIK 1998 
I miejsce Politycka Weronika – Skórka – skok wzwyż – 140cm  
I miejsce Szczepanik Mirosław – Krajenka – 160cm 
I miejsce Wiśniewski Michał – Krajenka – bieg 1000m – 3, 15, 05 
min 
II miejsce Misiak Patryk – Krajenka – bieg 1000m – 3, 16, 00 min 

II miejsce Naskręt Monika – Krajenka – skok wzwyż – 135cm 
III miejsce Król Krzysztof – Krajenka – skok wzwyż – 160cm 
III miejsce Kowalczyk Dominika – bieg 30m – 53, 40s 
Prawo startu w finale krajowym czwartków w Warszawie  
w Grand Prix Polski dniach 10 – 12.06. 2011r uzyskali: 
PSP Krajenka 
1.  Bąbiński Kamil 
2.Chwiałkiewicz Patryk 
3.Wiśniewski Michał 
4.Misiak Patryk 
5.Musiał Barbara 
6.Naskręt Monika 
7.Krohn Klaudia 
8. Hyl Angelika 
9. Król Krzysztof 
10.Szczepanik Mirosław 
11. Chwiałkiewicz Bartek 
SP Skórka 
Politycka Weronika 
Mikuś Patryk 
Kopeć Kacper 
Luniak Gabriel 
W Klasyfikacji szkól rejonu Pilskiego PSP z Krajenki zajęła  
I miejsce zdobywając - 35799 punktów, przed SP 5 Piła – 
35671pkt i SP Wyrzysk - 29432pkt, natomiast SP Skórka  
zajęła 10 miejsce z 16865 punktami. W klasyfikacji  
nauczycieli zwyciężył Andrzej Wawruszak zdobywając  
42228 punktów, 11 miejsce zajęła Jadwiga Najmowicz.
                                A. Wawruszak 

Wyniki zawodów Czwartki Lekkoatletyczne – 
Warszawa 10 - 12.06.2011r. 

Nieoficjalne Mistrzostwa Polski Dzieci   
w  Lekkiej Atletyce 

Fot: Zawodnicy z gminy Krajenka w Warszawie na finałach  

        Czwartków Lekkoatletycznych 

Rocznik 2000 
I - miejsce  - Chwiałkiewicz Bartosz – skok wzwyż 140 cm SP 
Krajenka 
II - miejsce - Chwiałkiewicz Patryk – skok wzwyż 140 cm  SP 
Krajenka 
III - miejsce - Luniak Gabriel – skok wzwyż 130 cm   
SP  Skórka 
XXII - miejsce - Musiał Barbara – rzut piłeczką – 30m   
SP Krajenka 
Rocznik 1999 
I - miejsce – Mikuś Patryk - skok wzwyż 149 cm  SP  Skórka 
II - miejsce – Bąbiński Kamil  – skok wzwyż 149 cm   
SP Krajenka 
IV- miejsce – Kopeć Kacper - skok wzwyż 145 cm   
SP  Skórka 
VI -miejsce – Hyl Angelika - skok wzwyż 135 cm    c.d. str. 46 
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XI – miejsce – Krohn Klaudia - skok wzwyż 130 cm   
SP Krajenka 
Rocznik 1998 
III -miejsce – Szczepanik Mirosław – skok wzwyż 168 cm  
SP Krajenka 
VIII - miejsce – Król Krzysztof - skok wzwyż 159 cm  SP 
Krajenka 
X  - miejsce – Wiśniewski Michał – bieg 1000m – 
3,07,12min. SP Krajenka 
XI - miejsce – Politycka Weronika - skok wzwyż 145 cm   
SP  Skórka 
XIV- miejsce – Naskręt Monika - skok wzwyż 135 cm   
SP Krajenka 
XVIII - miejsce – Misiak Patryk - bieg 1000m – 3,14,20min. 
SP Krajenka 
   Foto i materiały: PSP w Krajence 

Fot: Medaliści z finałów krajowych w Warszawie: Bąbiński 

Kamil, Luniak Gabriel, Chwiałkiewicz Bartosz, Chwiałkiewicz 

Patryk, Mikuś Patryk, Szczepanik Mirosław z trenerem  

Andrzejem Wawruszakiem 

Liga Szóstek Piłkarskich w Krajence 

Fot: Rozgrywki Ligii Szóstek na Orliku w Krajence  

W Krajence na Orliku odbywają się od maja mecze II Edycji 

Krajeńskiej Ligii Szóstek Piłkarskich o Puchar Burmistrza 

Gminy i Miasta Krajenka. 

Rozegrano już 25 meczów w trzech kategoriach wiekowych: 

do 14, 16  oraz dla dorosłych. 

 Klasyfikacja po I rudzie rozgrywek. 

Kategoria do lat 14: 

1.FC Krajenka 

2.FC Bydgoska 

3.Lech Krajenka 

Najskuteczniejsi strzelcy: Patryk Misiak i Dawid Barnatowicz 

Kategoria do lat 16: 

1.Stoprocent Team 

2.Dobre Chłopaki 

Najskuteczniejsi strzelcy: Jędrzej Chudziński i Marcin Zaorski 

W kategorii dorośli: 

1. Klan                  5      15 pkt.    51:20 

2. Iskierki   5       12 pkt.    50:21  

3. Desperados  5         9 pkt.    39:31 

4. Krajna  3         3 pkt.      6:24 

5. Stolmix  4         1 pkt.    13:27 

6. MOS   5         1 pkt.    20:40 

Najskuteczniejsi strzelcy: Paweł Madej – 18 bramek , Krzysztof 

Wiedro- 16 bramek i Dawid Błotnicki - 16 bramek. 

Druga runda rozgrywek zostanie rozegrana we wrześniu 

i październiku br. 

    Zdjęcia i informacja 

    Animator Orlika 2012 
 

Piłka nożna 

Tak jak w powiecie, tak i w naszej gminie rozgrywane są  

równolegle rozgrywki Ligii Powiatowej LZS i Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, w której gra zespół „Iskra” Krajenka  -  seniorzy  

i juniorzy. 

W lidze Powiatowej LZS biorą udział zespoły: „Krajan”  

Podróżna, „Piast” Głubczyn, „Grom” Śmiardowo Krajeńskie, 

TPS Skórka. Tegoroczną rundę wiosenną 2011r. wygrał zespół 

„Piast” Zalesie, nasze zespoły zajęły odpowiedni: 3 miejsce 

„Krajan Podróżna, 4 miejsce „Piast” Głubczyn.  

                        

           c.d. str.  47 

 

Fot: Mecz „Iskry ”Krajenka 
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Zespół ze Śmiardowa Kr. przystąpił do rozgrywek już  

w trakcie trwania ligi to uplasował się na miejscu 13,  

a  T P S  S k ó r k a  z a j ę ł a  1 6  m i e j s c e .  

Zespół „Iskra” Krajenka sukcesem skończyli rozgrywki sezonu 

2010/2011.  Ostatni mecz wygrali z GLKS Wysoka 2:1,  

a przede wszystkim utrzymał się w Lidze  

O k r ę g o w e j  i  z a j ą ł  1 1  m i e j s c e .  

Juniorzy grają w Klasie A i zajęli w rozgrywkach bardzo  

wysokie,  2 miejsce. Na zakończenie sezonu rozgromili  

zespół z Kościerzyny 15:0. Gratulujemy sukcesu.  

 

          Redakcja 

Fot: Drużyna juniorów „Iskra” Krajenka 

Fot: Drużyna seniorów „Iskra” Krajenka 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  

GMINY I MIASTA KRAJENKA 

 
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
26 stycznia 2010 roku syg. K9/08 z dniem 9 sierpnia 
2011 roku przestaje obowiązywać art. 4 ust. 8 i 9  
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.), który 
nakazywał gminom udzielanie bonifikat podczas  
przekształcenia. Obowiązkowe upusty, które będą  
obowiązywały do 9 sierpnia 2011 roku podczas  
przekształcenia to bonifikaty w wysokości 50 i 90  
procent opłat. Opłata ta to różnica między wartością 
gruntu z prawem własności i z użytkowaniem  
wieczystym. Opłatę z tytułu przekształcenia rozkłada 
się na wniosek użytkownika wieczystego na raty na 
czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba 
że wnioskodawca wystąpi na okres krótszy niż 10 lat. 
Na bonifikatę w wysokości 50% mogą liczyć osoby  
fizyczne, które prawo użytkowania wieczystego  
uzyskały przed 5 grudnia 1990 roku oraz ich następcy 
prawni. Taki sam upust dostaną użytkownicy  
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 

Z bonifikaty w wysokości 90% mogą  
skorzystać użytkownicy wieczyści nieruchomości  
przeznaczonych na cele mieszkaniowe, których dochód 
miesięczny na jednego członka rodziny  
w gospodarstwie domowym nie przekracza  
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku  
poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności nieruchomości ogłaszanego przez 
Prezesa GUS. Za ostatnie półrocze  2010 r. była to 
kwota 2 917 zł.  

Osoby zainteresowane przekształceniem  
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości i uzyskaniem ww. bonifikat muszą  
złożyć wniosek osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta  
w Krajence lub mogą przesłać wniosek listem  
poleconym do daty wejścia w życie wyroku  
Trybunału Konstytucyjnego, czyli do dnia 9  

sierpnia 2011 roku.  

Szczegółowych informacji w Urzędzie Gminy i Miasta 
Krajenka można uzyskać w Referacie Rolnictwa,  
Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej  
w godzinach urzędowania u Pani Danuty Wrzeszcz tel. 
672639204 w. 28. 

 

Dnia 13.07.2011 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na utworzenie  

i wyposażenie placu zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 500 m
2
 w Krajence  

w pobliżu zespołu boisk sportowych „Orlik”. Inwestycja realizowana będzie  

w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Otwarcie ofert w przetargu  

nastąpi 28 lipca 2011 roku a roboty budowlane planuje się wykonać do dnia  

10 października 2011 roku .      U G i M  Krajenka 
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W sobotę 2 lipca br. w Złotowie odbył się II Bieg Eco Cross. 
W biegu udział wzięło  110 zawodników, którzy rywalizowali 
na dystansie 3,8 km. W zawodach uczestniczyły nasze  
biegaczki, w kategorii Open trzecie miejsce zajęła Justyna 
Świerczyńska z Podróżnej, a w kategorii kobiet K 16-19  
pierwsze miejsce zajęła Martyna Skrzypczyńska z Krajenki.  
Gratulujemy sukcesu.                 
        Redakcja 

Sukces lekkoatletek z Krajenki w Złotowie 

Fot: Pierwsze miejsce Martyny Świerczyńskiej w kat. wiekowej  

      K 16-19  na   Eco Cross w Złotowie 

Fot: Trzecie miejsce Justyny Świerczyńskiej  w kat. Open  

       na Eco  Cross  w Złotowie 

Turniej piłkarski z okazji 55-lecia „Iskry” 

Fot: Zawodnicy biorący udział w turnieju piłkarskim 

Honorowego Prezesa „Iskry” Krajenka dla: najlepszego  

bramkarza turnieju Tadeusza Sztekela z „Iskry” Krajenka,  

najlepszego piłkarza Włodzimierza Topola z HDU Olboye  

z Trzcianki i najlepszego sędziego  Andrzeja Zagrodnika. 

            Redakcja 

W sobotę 9 lipca br. Na Stadionie Miejskim w Krajence odbył 

się turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta  

Krajenki w ramach jubileuszu 55  -  lecia klubu „Iskra”  

Krajenka. W turnieju brały udział trzy zespoły: „Iskra”  

Krajenka, HDU Olboye Trzcianka, Zakłady Przemysłu  

Drzewnego w Krajence. Turniej był towarzyski, wszystkie 

zespoły otrzymały puchary, które wręczył Burmistrz Krajenki 

Stefan Kitela. W ręczono też puchary i statuetki ufundowane 

przez Zygmunta Martenkę,  

Fot: Wręczanie pucharów i statuetek  

Fot: Wręczanie pucharów dla drużyn przez Burmistrza Stefana Kitelę 
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Informacja o planowanych przetargach 

 

W miesiącu sierpniu planowane są kolejne przetargi na  
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy  
Krajenka: 
1.Nieruchomość położona w Krajence obr. 86 -  
   - niezabudowana działka nr 122/3 o pow. 2,9775 ha,  
   cena 100 000,00 zł. Przetarg ustny nieograniczony. 
2.Nieruchomość położona w Krajence obr. 65 (Wąsoszki)     
   - niezabudowana działka nr 444/3 o pow. 2,0755 ha,  
   cena 99 390,00 zł. Przetarg ustny nieograniczony. 
3.Nieruchomość położona w Krajence przy ul. Złotowskiej  
   - niezabudowana działka nr 141 o pow. 0,0512 ha,  
   cena 53350,00 zł w tym 23% VAT. Przetarg ustny  
   nieograniczony. 
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane  
w ogłoszeniach o przetargu na ww. nieruchomości.  
 
W miesiącu wrześniu planowane są przetargi na  
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy 
Krajenka: 
1. Nieruchomość położona w Krajence przy ul. Wł.  
   Jagiełły    
    - niezabudowana działka nr 14 o pow. 0,1055 ha,  
    cena 64882,50 zł w tym 23% VAT. Przetarg ustny  
    ograniczony. 
2. Nieruchomość położona w Głubczynie –  
    niezabudowana działka nr 392 o pow. 0,1500 ha,  
    cena 35 793,00 zł w tym 23% VAT. Przetarg ustny  
    nieograniczony.  
3. Nieruchomość położona w Głubczynie –  
    niezabudowana działka nr 315 o pow. 0,2900 ha,  
    cena 11500 zł. Przetarg ustny ograniczony. 
4. Nieruchomość położona w Krajence obr. 84 -  
    niezabudowana działka nr 494 o pow. 0,1604 ha,  
    cena 86592,00 zł w tym 23% VAT. Przetarg ustny  
    nieograniczony. 
5. Nieruchomość położona w Krajence obr. 84 -  
    niezabudowana działka nr 495 o pow. 0,1105 ha,  
    cena 59655,00 zł w tym 23% VAT. Przetarg ustny  
    nieograniczony. 
6. Nieruchomość położona w Krajence obr. 84 -  
    niezabudowana działka nr 496 o pow. 0,1183 ha,  
    cena 65837,00 zł w tym 23% VAT. Przetarg ustny  
    nieograniczony. 
7. Nieruchomość położona w Podróżnej - niezabudowana   
    działka nr 460/2 o pow. 1,1100 ha, cena 32200,00 zł.  
    Przetarg ustny nieograniczony.  
Szczegółowe informacje na temat ww. nieruchomości  
umieszczone są w wykazie nieruchomości  
przeznaczonych do sprzedaży zamieszczonym na stronie 
bip.krajenka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
 i Miasta w Krajence. 
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane  
w ogłoszeniach o przetargu na ww. nieruchomości. 
 

           
 
        U G i M  Krajenka 
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA KRAJENKA 

 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na  
oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej  
własność Gminy i Miasta Krajenka położonej  
w Tarnówczynie obejmującą niezabudowaną działkę  
oznaczoną nr ewidencyjnym  1086/1 o powierzchni 
1,27 ha zapisaną w KW 20763, wolną od obciążeń, na 
okres do trzech lat, z przeznaczeniem na działalność 
rolniczą. 

Minimalny roczny czynsz dzierżawny będący  
jednocześnie cena wywoławczą za w/w nieruchomość 
wynosi 3,28 dt żyta i płatny jest w terminie do  
15 września każdego roku na konto Urzędu Gminy  
i Miasta Krajenka 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie  
wadium w gotówce w wysokości 20 zł (słownie:  
dwadzieścia złotych) w kasie Urzędu Gminy i Miasta  
w Krajence lub na konto SBL Złotów o/Krajenka  
nr 06894110290072250820000110 w terminie do dnia 
10.08.2011 roku. Dniem wpłaty jest dzień wpływu na 
konto tutejszego Urzędu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  
przetargu, minimalne postąpienie wynosi 0,2 dt żyta. 

 

 Przetarg odbędzie się dnia 17 sierpnia 2011 roku  
o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy  
i Miasta w Krajence ul. Wł. Jagiełły 9 (budynek USC 

w podwórzu I piętro).  

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę,  
a pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu 
przetargu. 

Organizator przetargu zawiadomi wyłonionego  
w przetargu dzierżawcę nieruchomości o terminie  
zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako 
dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia do  
podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia  
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Treść niniejszego ogłoszenia podaje się do publicznej  
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka, a także na stronie 
internetowej www.bip.krajenka.pl. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie  
Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności  
Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w Krajence,  
pokój nr 6, tel. 0672639205 wew. 31. 

                                                        

 

                                            Burmistrz  
   Gminy i Miasta Krajenka 

                                              Stefan Kitela  

http://www.bip.krajenka.pl/
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         Wykaz telefonów w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka  

Stanowisko Telefon 

Sekretariat  -  Magdalena Alexewicz 
67 2639204 

67 2639205 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka- Stefan Kitela  

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka – Leszek Łochowicz  

Skarbnik – Małgorzata Krasko 67 2639204 w.19 

Sekretarz – Tomasz Ciechanowski 67 2639204 w.12 

Urząd Stanu Cywilnego – Ryszard Sieg 67 2639208 

Referat Finansowy   

Główny Księgowy - Ewa Grochowska 67 2639204 w. 22 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej 67 2639204 w. 21 

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

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

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

Stanowisko ds. windykacji dochodów 67 2639204 w. 20 

Stanowisko ds. świadczeń alimentacyjnych  67 2639204 w. 33 

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych   

Kierownik Referatu - Ryszard Sieg 67 2639204 w. 23 

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

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

Stanowisko ds. obsługi punktu informacyjnego 67 2639204 w. 17 

Strażnik Miejski – Jerzy Baran 67 2639204 w. 35 

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

67 2639204 w. 15 

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej   

Kierownik Referatu - Marek Pietrzak 67 2639204 w. 10 

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

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

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomości 67 2639204 w. 28 

Referat Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska   

Kierownik Referatu - Aleksandra Sawicka 67 2639204 w. 26 

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

Stanowisko ds. projektów inwestycyjnych 67 2639204 w. 25 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg 67 2639204 w. 32 

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej 67 2639204 w. 27 

Referat Oświaty, Rozwoju Lokalnego, Kultury, Sportu i Turystyki   

Kierownik Referatu - Paweł Michalski 67 2639204 w. 37 

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

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

67 2638586 

ZUW „Krajna” w Złotowie - obsługuje gminę.  
do godz.15:00   67 265162 
po godz.15:00   60497589 

ENEA - Posterunek Energetyczny w Złotowie  67 2632550 

Komisariat Policji w Krajence 67 2650340 lub 997 

Straż Miejska w Krajence 604551791 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Złotowie 67 2633067 lub 998 

Telefon w sytuacjach nadzwyczajnych - gmina  722323235 

Telefon ratunkowy 112 
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Urząd  

Gminy i Miasta Krajenka 

Adres: 

ul. Wł. Jagiełły  9 

77-430 Krajenka 

www. krajenka. pl 

E-mail: gmina@krajenka.pl 
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