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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy mieszkańcom gminy i miasta Krajenka 

wszystkiego, co najlepsze. 
Niech te święta będą dla Was pełne nadziei i wiary, 

radosnych spotkań przy wielkanocnym stole 
i smacznego święconego jajka 

oraz obfitego dyngusa.
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Ja w internecie”, to program bezpłatnych szkoleń dla osób powyżej 25 
roku życia, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych 

oraz zachęcenie do częstszego korzystania z usług oferowanych drogą 
elektroniczną zarówno w życia prywatnym i zawodowym. Szkolenia 
podzielone zostały na bloki tematyczne: Rodzic w internecie - szkole-
nie to skierowane było do rodziców i opiekunów. Miało na celu przygo-
towanie rodzica, jako przewodnika dziecka, w obszarze bezpiecznego i 
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Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Podatki 
dla mojej gminy”. Chcesz więcej inwestycji, chcesz zadbać 

o jej lepszy rozwój i poprawić standard swojego życia jako 
mieszkaniec Gminy Krajenka? Jeśli jesteś zameldowany na 
terenie innej gminy, ale jesteś mieszkańcem Gminy Krajen-
ka zgłoś ten fakt w Urzędzie Skarbowym w Złotowie. Nic nie 
tracisz, lecz tylko zyskujesz:  twoje podatki wpłyną na zasi-
lenie budżetu całej gminy i pozwolą na realizację wspólnych 
planów.
Co należy zrobić:
 Wystarczy jedynie w odpowiednim miejscu rocznego zezna-

Akcja „Podatki dla mojej gminy”
nia podatkowego wpisać aktualny adres faktycznego zamiesz-
kania i dostarczyć do Urzędu Skarbowego w Złotowie (w for-
mie papierowej lub elektronicznej).
 Pamiętaj zawiadom również swojego pracodawcę o zmianie 
miejsca zamieszkania.
Nie musisz zmieniać meldunku, aby zmienić miejsce zamieszkania.
 W trakcie roku również można dokonać zmiany miejsca za-
mieszkania.

opr. Paweł Brzeziński, na podstawie: M. Krasko - Skarbnik

Gmina i Miasto Krajenka została uczestnikiem progra-
mu grantowego ”Ja w Internecie”. Był to program szko-
leniowy skierowany do wszystkich grup społecznych, 
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Gmina 
pozyskała też dofinansowanie w wysokości prawie 54 
tys. zł na zakup sprzętu komputerowego, który trafił 
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence. Całość 
programu opiewało na kwotę prawie 135 tys. zł.

„Ja w Internecie” wartościowego korzystania z sieci; Rolnik w sieci 
- adresatem tego szkolenia były osoby posiadające 

gospodarstwa rolne, chcące się dowiedzieć, gdzie i jak 
szukać przydatnych informacji, jak bezpiecznie i prawidło-

wo regulować swoje rachunki, jak korzystać z e-usług; Mój biznes w 
sieci- to szkolenie dedykowane było osobom chcącym otworzyć wła-
sną działalność. Uczestnicy dowiadywali się, jak skutecznie wykorzy-
stywać zasoby Internetu w zakresie poszczególnych funkcji bizneso-
wych; Moje finanse i transakcje w sieci - szkolenie dla osób chcących 
nauczyć się wykonywać skutecznie i bezpiecznie sprawy prywatne, 
biznesowe, administracyjne i finansowe za pośrednictwem Internetu; 
Działanie w sieciach społecznościowych - adresatem były osoby, 
które chciały zaznajomić się z filozofią i sposobami funkcjonowania w 
sieciach społecznościowych oraz nauką wykorzystywania ich w dzia-
łalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie; Tworzę 
własną stronę internetową- szkolenie skierowane do osób chcących 
tworzyć i zarządzać własną stronę internetową lub blogiem oraz Kul-
tura w sieci- to szkolenie dla, którzy chcieli dowiedzieć się jak legalnie 
wyszukiwać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury 
i zasobów edukacyjnych oraz z nich korzystać. 
 Szkolenia rozpoczęły się w grudniu 2018 roku i trwały do marca 
br. Program realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” ; operatorem Ja w internecie 
jest Fundacja Legalna Kultura. Ja w internecie. Krajenka.
 Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

mailto:sekretariatkok@gmail.com
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KOMENTARZ

Szanowni Państwo 

Wspólnie z Państwem 
wkroczyliśmy w ko-

lejny rok, który będzie dla nas wyzwaniem, a co za tym 
idzie kolejnym rokiem rozwoju naszej gminy. Za nami trzy 
pierwsze miesiące nowego roku, przed nami kolejne.
 Kilka dni temu rozpoczęliśmy, jakże ważną dla miesz-
kańców Krajenki inwestycję, a mianowicie budowę ścież-
ki rowerowej. Inwestycja na ponad 1,6 mln zł przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na-
szego pięknego miasta.
 Niedawno rozpoczęliśmy budowę sali wiejskiej w 
Głubczynie. Inwestycja na kwotę 959 tys. zł będzie kosz-
towała nasz budżet zdecydowanie mniej. Dzięki pracow-
nikom krajeńskiego magistratu, udało nam się złożyć 
wnioski na dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i otrzymać wsparcie w wysokości 
500 tys. zł. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze prze-
znaczymy na realizację kolejnych naszych celów, które 
wpłynął na poprawę jakości życia w naszej gminie.
 Co jeszcze zamierzamy? Złożyliśmy wniosek na do-
finansowanie remontu szatni w Podróżnej, w ramach 
konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski 
w Poznaniu „Szatnia na medal”. Jesteśmy w trakcie opra-
cowywania projektu budowlanego na termomoderniza-
cję budynku OSP w Augustowie.  W ramach IX konkursu 
Pięknieje Wielkopolska Wieś, złożone zostały dwa wnio-
ski o dofinansowanie remontu toalet w sali wiejskiej w 
Podróżnej oraz na doposażenie placu zabaw w Augusto-
wie. Przed nami także modernizacja drogi wojewódzkiej 
nr 190 z Krajenki do Wysokiej. Inwestycja zdecydowanie 
wpłynie na poprawę stanu technicznego drogi, a co za tym 
idzie na wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników, co jest 
dla nas priorytetem. Ważnym aspektem jest także rozwój 
sieci komunikacyjnej. Liczymy na sprawny przebieg reali-
zacji zadania. Realizujemy szereg drobnych inwestycji, jak 
bieżące utrzymanie dróg na terenie całej gminy, czy drob-
ne remonty naszych jednostek. Wspieramy bieżącą dzia-
łalność jednostek OSP, kół gospodyń wiejskich, czy innych 
organizacji.
 Jako burmistrz nie tylko wspieram i realizuję propo-
zycje mieszkańców Gminy i  Miasta Krajenka, ale także 
wychodzę z własnymi inicjatywami. Taką też był pomysł 
utworzenia na terenie naszej gminy żłobka, dzięki które-
mu rodzice najmłodszych dzieci mają szansę podjąć za-
trudnienie, co jest niezwykle ważne w obecnych czasach. 
Nasz Żłobek Miejski świadczy usługi na bardzo wysokim 

poziomie. Wykwalifikowana kadra pozwala maluchom na 
rozwój, zabawę i bezpieczne poznawanie świata. W tym 
miejscu zachęcam wszystkich rodziców do skorzystania z 
oferty naszej placówki.
 Nieustannie również modernizujemy nasze szkoły 
i przedszkola, co również wpływa na poprawę jakości 
funkcjonowania tych placówek, o czym zdążyli się już 
przekonać i rodzice i uczniowie.
 Od 1 kwietnia br. zmieniły się zasady opłat za śmieci 
w naszej gminie. Zgodnie z decyzją Związku Międzygmin-
nego PRGOK, musimy płacić więcej za wyprodukowane 
w naszych gospodarstwach domowych odpady. Jak pań-
stwo wiedzą, dla tych, którzy zdecydowali się na ich se-
gregację, podwyżka nie będzie aż tak odczuwalna. Nieco 
inna sytuacja jest w przypadku osób, które nie chcą zaj-
mować się segregacją. O tym, ile musimy płacić dowiedzą 
się Państwo czytając artykuł w Biuletynie Krajeńskim, pt. 
„PRGOK w Pile ustanowił nowe stawki za śmieci”. A czym 
podwyżki są spowodowane? Z pewnością wielu z Państwa 
zadaje sobie to pytanie. Główny powód, to dwukrotnie 
wyższy koszt przyjęcia odpadów na składowisku. Jesz-
cze nie tak dawno tona śmieci w Kłodzie kosztowała 235 
zł. Obecnie jest to kwota ponad 460 zł. Jest to efekt pod-
niesienia przez rząd opłaty marszałkowskiej, po to, aby 
skłonić samorządy do przetwarzania odpadów komunal-
nych innymi metodami niż składowanie. Opłata wzrosła 
z 24,15 zł w 2017 roku, poprzez 140 zł w 2018 roku, do 
170 zł w tym roku za tonę śmieci. Rok 2020 nie przyniesie 
obniżek cen. Opłata bowiem ma wzrosnąć do 270 złotych. 
Do tego należy doliczyć podwyżki cen prądu oraz wzrost 
płacy minimalnej. Ze swojej strony zachęcam Państwa do 
segregacji odpadów. Wpłynie to nie tylko z korzyścią na 
Państwa domowe budżety, ale także na ochronę otaczają-
cego nas środowiska. Nasza gmina, dzięki rozsądnej po-
lityce śmieciowej ma szansę stać się miejscem czystym i 
zadbanym.
 
Szanowni Państwo
 Przed nami święta. Wielkanoc, to czas spokoju, ra-
dości, to czas, który spędzimy w gronie rodziny, najbliż-
szych, przyjaciół. Życzę Państwu, aby zbliżający się czas 
były chwilą, w której zwolnimy, w której zapomnimy o 
obowiązkach dnia codziennego. Niech te święta będą peł-
ne radosnych spotkań przy wielkanocnym stole. Życzę 
wszystkim smacznego jajka oraz mokrego dyngusa.

Stefan Kitela
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

Wkraczamy dumnie 
w kolejny rok
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Nowe Składy Rad Sołeckich
Lp. Sołectwo

Imię i nazwisko 
sołtysa

Skład Rady Sołeckiej

1. Augustowo
Muszczek 
Maria

Jasiak Dominika
Wróblewski Mirosław
Popławski Adam
Kempa-Małecka Jolanta
Zagrodnik Krzysztof

2. Barankowo
Kaczmarek 
Leszek

Graj-Konak Renata
Kaczmarek Ewelina
Mir Aleksandra

3.
Czajcze
-Leśnik

Cofał 
Mirosława

Hibental Iwona
Szalska Klaudia
Olszewski Piotr
Terlikowski Mateusz

4. Dolnik
Kozieł 
Justyna

Bielska Magdalena
Marcinowska Irena
Widawska Agnieszka
Gruba Anna
Włodarczyk Jolanta

5. Głubczyn
Chromiec 
Ewa

Kaczmarek Aneta
Kaczmarek Sebastian
Luniak Mariusz
Sygnowski Sławomir
Śniadecki Paweł

6.
Krajenka 
Wybudowanie

Maciejewski
Jan

Maciejewski Józef
Szulc Grzegorz

7. Łońsko
Wielga 
Halina

Brodecka Marzena
Klocek Piotr
Koselke Zygmunt
Kurczyńska Krystyna
Sudoł Lucyna

8. Maryniec
Burda 
Piotr

Załachowski Krzysztof
Dobrowolski Zbigniew
Dobrowolska Jolanta

Lp. Sołectwo
Imię i nazwisko 
sołtysa

Skład Rady Sołeckiej

9. Paruszka
Bińkowska 
Małgorzata

Bińkowski Sebastian
Czapla Elwira
Kozieł Cecylia
Serwan Paweł
Wicik Wioletta

10. Podróżna
Budnik 
Andrzej

Mołdrzyk Urszula
Marlewska Dorota
Mucha Krzysztof

11. Pogórze
Serwan 
Ewa

Gallus Radosław
Lach Mariola
Kostecka Weronika

12. Skórka
Koper 
Barabara

Gisel Monika
Michałek Mariola
Jaworska Anna
Wydra Ewa
Guss Marek

13.
Śmiardowo
Krajeńskie

Miłoch 
Małgorzata

Bator Tomasz
Bartenowska Izabela
Burniewicz Joanna
Rek Grażyna

14. Tarnówczyn
Andruszkiewicz 
Grzegorz

Grabowski Edmund
Kaźmierczak Józef
Pawłowska Monika

15. Wąsoszki
Banaś 
Rafał

Kwaśniewska Wioletta
Standio Urszula
Schudda Janusz
Maniak Kamil

16. Żeleźnica
Gano 
Piotr

Brzezińska Małgorzata
Głyżewski Sławomir
Hoszek Grzegorz

13 marca br. z terenu całej gminy Krajenka zostały zabrane po-
jemniki służące do segregacji śmieci tj. pojemniki na szkło, 

plastik i papier. Odpady wielkogabarytowe można składować w 
punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, który 
znajduje się wzdłuż drogi w kierunku Augustowa i Głubczyna. Tutaj 
też mieszkańcy gminy Krajenka mogą odstawiać takie odpady, jak: 
odpady poremontowe i budowlane, meble, dywany, zużyty sprzęt 
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady 
zielone, wysegregowane: metale, tworzywa sztuczne PET i inne niż 
PET, szkło (zmieszane), papier, tekturę i folie.
 Przypominamy, że od 1 kwietnia br. nastąpiła zmiana stawki 
opłat za odbiór odpadów, termin płatności i harmonogram. Dla nie-
ruchomości zamieszkałych będzie ona wynosiła 15 zł od osoby, przy 
zbiórce selektywnej oraz 35 zł od osoby, przy zbiórce nieselektyw-
nej.
 Regulamin i uchwały regulujące system gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie ZM „PRGOK” oraz wysokości stawek do-
stępne są na stronie internetowej: www.prgok.pl 
Prosimy o gospodarowanie odpadami zgodnie z posiadaną umową.

Agnieszka Barabasz

Uwaga mieszkańcy gminy Krajenka

Odpady wielkogabarytowe można składować w punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, który znajduje się wzdłuż 
drogi w kierunku Augustowa i Głubczyna.
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Radni zapo-
znali się z 

działalnością 
burmistrza w 

okresie mię-
d z y s e s y j n y m . 

Przyjęli także infor-
mację z działalności 
Komisariatu Policji 

w Krajence za 2018 rok oraz z działalności Zarządu Miejsko – 
Gminnego OSP RP w Krajence. Jednogłośnie przyjęto informa-
cję z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
Przyjęto regulamin dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 
2017 – 2020. Radni przyjęli Gminny Program Wspierania Ro-
dziny na lata 2019 – 2021 oraz Program Opieki nad Zwierzę-
tami Bezdomnymi. Ustalono zasady udzielania dotacji i trybu 
postępowania o udzielenie dotacji spółkom wodnym z budże-
tu gminy i sposobu jej rozlicza-
nia. Udzielono pomoc finanso-
wą miastu Piła.

***
Radni ustalili plan sieci pu-
blicznych szkół podstawowych 
i publicznych przedszkoli oraz 
określono granice ich obwo-
dów, jakie będą obowiązywały 
od 1 września 2019 r.
Zgodnie z projektem uchwały 
Rady w obwód Szkoły Podsta-
wowej w Krajence, o strukturze 
klas I – VIII, miały wejść miej-
scowości: Krajenka, Baranko-
wo, Czajcze, Leśnik, Łońsko, 
Pogórze, Tarnówczyn, Wąso-
szki, Żeleźnica oraz Podróżna i 
Śmiardowo Krajeńskie ze Szko-
łą Filialną w Podróżnej z klasa-
mi I – III, obejmując obwód, do 
którego należy Podróżna oraz 
ze Szkołą Filialną w Śmiardo-
wie Krajeńskim z klasami I – III, 

z oddziałem przedszkolnym, obejmująca obwód, do którego 
należy Śmiardowo Krajeńskie. Projekt uchwały zakładał także 
zachowanie bez zmian obwodu Szkoły Podstawowej w Skór-
ce, o strukturze klas I – VIII z obwodem miejscowości: Dolnik, 
Paruszka Głubczyn (Rogownica), Skórka, ze Szkołą Filialną w 
Dolniku, z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym, obejmują-
cą obwód, do którego należą Dolnik i Paruszka oraz o pozosta-
wienie bez zmian Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczy-
nie, o strukturze klas I-VIII obejmującej obwodem: Głubczyn, 
Augustowo i Maryniec.
Po wystąpieniu dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Głubczynie Bogusława Wójtowicza, radni zdecydowali jednak, 
iż Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie, o strukturze 
klas I – VIII obejmie nadal swym obwodem miejscowości: 
Głubczyn, Augustowo, Maryniec oraz Podróżną i Śmiardowo 
Krajeńskie ze Szkołą Filialną w Podróżnej (klasy I-III), obej-
mującą obwód, do którego należy Podróżna oraz ze Szkołą 
Filialną w Śmiardowie Krajeńskie (klasy I – III), z oddziałem 
przedszkolnym, obejmującą obwód, do którego należy Śmiar-
dowo Krajeńskie.

Agnieszka Barabasz

Merytorycznej dyskusji przysłuchiwał się burmistrz Stefan Kitela

Sekretarz urzędu gminy Tomasz Ciecha-
nowski przedstawił argumenty mówiące 
o zmianie obwodów szkół i przedszkoli

Szkoły i przedszkola

bez zmian
28 marca br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Krajence. Radni ustalili 
sieć publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli, prowa-
dzonych przez gminę, które będą obowiązywać od 1 września br.



BIULETYN KRAJEŃSKI

Nr 1(32) - kwiecień 20196

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, którego 
członkiem jest również Gmina i Miasto Krajenka, zorganizo-

wało spotkanie, którego celem było wypracowania wspólnego 
stanowiska w sprawie projektowanej „Krajowej Strategii Roz-
woju Regionalnego 2030”. W spotkaniu udział wzięli Członko-
wie Stowarzyszenia, liczni przedstawiciele gmin i powiatów 
położonych na terenie Północno-Zachodniego Obszaru Funk-
cjonalnego Wielkopolski, burmistrz Gminy i Miasta Krajenka, 
Stefan Kitela, a także parlamentarzyści z regionu.
 Projektowana Strategia określa kierunki i założenia roz-
woju kraju na lata 2020-2030. Jednakże nie uwzględnia ona 
terenów północnej Wielkopolski.
 Z uwagi na fakt, iż jest już po etapie konsultacji społecz-
nych, przedstawiciele gmin i powiatów z regionu, postanowili 

podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Uwag wysłu-
chali parlamentarzyści, którzy mają wpływ na kształt Strategii. 
Wśród zgłoszonych problemów i zastrzeżeń można wymienić: 
brak ujęcia północnej Wielkopolski w Strategii, brak szcze-
gółowych zapisów w Strategii, dotyczących dróg lokalnych i 
problemów komunikacyjnych, problemy w służbie zdrowia, 
wynikające z braku kadry i niedofinansowania, problemy w 
oświacie, nieuwzględnienie w Strategii problemów i wyzwań 
związanych ze starzejącym się społeczeństwem. Poseł Maria 
Małgorzata Janyska zwróciła uwagę, na fakt, że Strategia cen-
tralizuje wszystkie decyzje, przenosi decyzyjność w rozwoju 
regionalnym z samorządów na ministerstwo.
 Poseł Marcin Porzucek wysłuchał wszystkich uwag i za-
proponował, iż doprowadzi do spotkania Zarządu Stowarzy-

szenia z wiceministrem 
Infrastruktury i Rozwo-
ju. Zapadła decyzja, aby 
wszystkie uwagi, wnioski 
i spostrzeżenia zebrać w 
jedne stanowisko i przeka-
zać w najbliższych dniach 
na ręce przedstawicieli Mi-
nisterstwa Infrastruktury 
i Rozwoju. Sprawę będzie 
monitorował Zarząd Sto-
warzyszenie Gmin i Powia-
tów Nadnoteckich.

Agnieszka Barabasz
info. Stowarzyszenie Gmin 

i Powiatów Nadnoteckich

Gmina rozstrzygnęła kon-
kurs na realizację zadań 

publicznych z zakresu za-
dań własnych, realizowa-
nych w 2019 roku.
Burmistrz Gminy i Miasta 
Krajenka informuje, że na 
ogłoszony zarządzeniem Nr 
29/2019 z dnia 30 stycznia 
2019 r. otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań pu-
blicznych z zakresu zadań 
własnych Gminy i Miasta 
Krajenka realizowanych w 
2019 r. przyznał następu-
jące dotacje: 1. Z zakresu 
wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej dla 

Wielkopolska pominięta, 
samorządowcy i parlamentarzyści podnoszą głos

Burmistrz Krajenki Stefan Kitela uczestniczył w spotkaniu dotyczącym projektowanej „Krajowej Strategii Roz-
woju Regionalnego 2030”

Poseł Maria Małgorzata Janyska zwróciła uwagę, na fakt, że Strategia centralizuje wszystkie decyzje, przenosi 
decyzyjność w rozwoju regionalnym z samorządów na ministerstwo.

Gmina rozstrzygnęła konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych, realizowanych w 
2019 roku.

INFORMACJE
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Do przetargu stanęły dwa podmioty: firma Asta-Bud spół-
ka z o.o. w Pile oraz firma Roboty Drogowo – Budowlane 

Jacek Karpiński w Złotowie. Po przeprowadzeniu procedury 
przetargowej, za najkorzystniejszą, uznano ofertę firmy z Piły. 
Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę 1 609 895,82 zł. 
Kryteriami wyboru oferty były: cena – 60% oraz okres gwa-
rancji i rękojmi – 40%. Asta –Bud otrzymała 100 punktów, 
firma ze Złotowa – 91,16 pkt (51,16 pkt – cena i 40 pkt – gwa-
rancja i rękojmia).
 Projekt budowy zostanie zrealizowany w ramach projektu 
„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, łączącej jednostki 
osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem 

transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych 
form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka”. 
Ścieżka rowerowa prowadzić będzie od skrzyżowania ul. Zło-
towskiej z ul. Parkową do ul. ks. Antoniego Januszewskiego. 
Termin realizacji zadania wyznaczono do 15 listopada br. W 
następnej kolejności będzie realizowany odcinek ścieżki obej-
mujący ul. ks. Antoniego Januszewskiego i ul. Dworcową, do 
początku ul. Grochowskiego. Etap ten zaplanowany jest do re-
alizacji w latach 2020 – 2021. Łącznie, długość ścieżki będzie 
wynosiła ok 2,58 km.

Agnieszka Barabasz

Burmistrz podpisał umowę
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela podpisał umowę z przedstawicielami firmy Asta-Bud sp. z o.o. 
na budowę drogi dla rowerów o długości 1 842,19 mb z infrastrukturą towarzyszącą w Krajence. Koszt inwesty-
cji, to 1 609 895,82 zł.

Burmistrz Stefan Kitela podpisał umowę na realizację dużej inwestycji Wykonawcą robót będzie firma Asta-Bud z Piły

Kto, na co i ile?
podmiotów i zadań realizowanych w 2019 roku:
- UKS „Olimp” w Skórce – tytuł zadania: „Prowadzenie poza-
lekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy 
Krajenka, uczestniczenie w szkoleniach lekkoatletycznych 
w tym udział w obozach sportowych i zawodach lekkoatle-
tycznych i zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć”– 
13.000 zł
- Stowarzyszenie „Satori” w Jastrowiu – tytuł zadania: „Szko-
lenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka w sztukach walki i 
udział w turniejach w kraju i na świecie” – 9.000 zł
- Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile sekcja w Krajence – 

tytuł zadania: „Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Krajenka 
w sztukach walki i udział w turniejach w kraju i na świecie” 
– 4.000 zł
- Towarzystwo Miłośników Krajenki – tytuł zadania:„ Prowa-
dzenie Szkółki Tenisa Ziemnego w Krajence” – 20.000 zł
2. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
dla podmiotów i zadań realizowanych w 2019 roku:
- Towarzystwo Miłośników Krajenki – tytuł zadania: „Wspie-
ranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Kra-
jenka” – 2.000 zł.

Agnieszka Barabasz

INFORMACJE
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Samorząd powiatowy reprezentował starosta Ryszard Go-
ławski, samorząd gminy Krajenka – burmistrz Stefan Kite-

la. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli z terenu gmin: 
Tarnówka (wójt Jacek Mościcki), Lipka (wójt Przemysław 
Kurdzieko), czy Zakrzewo (wójt Marek Buława). W spotkaniu 
uczestniczył radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
Henryk Szopiński.
Podczas spotkania omówiono szereg spraw dotyczących pro-
blemów samorządów powiatu złotowskiego, a w szczególno-
ści budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, a także budo-
wy ścieżek rowerowych. – Poruszyliśmy szereg istotnych dla 
mieszkańców naszej gminy Krajenka oraz mieszkańców całe-
go powiatu złotowskiego tematów i problemów. Dużą część 
naszych rozmów poświęciliśmy remontom dróg oraz budowie 
ścieżek rowerowych, co jest dla nas bardzo istotne. Zależy nam 
bowiem na bezpieczeństwie mieszkańców gminy Krajenka i 
wszystkich gmin naszego powiatu – mówi burmistrz Stefan 
Kitela.
 Samorządowcy zaprosili marszałka Marka Woźniaka na 
wspólne spotkanie z mieszkańcami gmin powiatu złotowskie-
go. Zaproszenie zostało przyjęte.

Agnieszka Barabasz

W marcu odbyło się spotkanie samorządowców z te-
renu powiatu złotowskiego z marszałkiem Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Markiem Woźniakiem.

Burmistrz Krajenki Stefan Kitela
z wizytą u marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marka Woźniaka

Burmistrz Krajenki Stefan Kitela spotkał się z marszałkiem Woje-
wództwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem

Samorząd powiatowy reprezentował starosta Ryszard Goławski, 
samorząd gminy Krajenka – burmistrz Stefan Kitela.

Samorządowcy zaprosili marszałka Marka Woźniaka na wspólne 
spotkanie z mieszkańcami gmin powiatu złotowskiego. Zaproszenie 
zostało przyjęte.

INFORMACJE
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Z końcem stycznia ruszyły pierwsze, 
testowe pomiary. Czujnik został za-

instalowany na budynku Domu Straża-
ka. od 1 marca br. w gminie funkcjonu-
ją już na stałe dwa mierniki. Pierwsze 
urządzenie zostało zainstalowane na 
budynku Publicznej Szkoły Podstawo-
wej przy ul. Bydgoskiej w Krajence, 
drugie na budynku Krajeńskiego Ośrod-
ka Kultury przy ul. Rynek w Krajence. 
Miejsca te zostały wskazane przez fir-
mę obsługującą system.
 Z aplikacji, wskazującej jakość po-
wietrza w danym momencie, mogą 
korzystać wszyscy mieszkańcy gminy. 
Wystarczy wejść na stronę internetową 
www.airly.eu/map/pl. Oprócz danych in-
formujących o zawartości szkodliwych 
związków w powietrzu, pokazują się 
takie informacje, jak: temperatura po-
wietrza, czy ciśnienie. Każdy mieszka-

niec może na swoim telefonie korzystać 
z gotowej aplikacji „airly”.
 Burmistrz Krajenki, Stefan Kitela, 
decydując się na instalację systemu mo-
nitorującego jakość powietrza, miał na 
uwadze zdrowie mieszkańców gminy, 
jak również dbałość o otaczające śro-
dowisko. – Zależy nam, aby mieszkańcy 
naszego miasta nie palili w piecach tym, 
czy palić nie wolno. Unikajmy spalania 
takich materiałów, jak płyty wiórowe, 
plastik, czy laminaty. Władze gminy 
dążą do tego, aby wspólnie ograniczyć 
emisję szkodliwych substancji, jakie 
trafiają do atmosfery. dbajmy o nasze 
zdrowie oraz o zdrowie naszych dzieci 
i wnuków. Nie zapominajmy o otacza-
jącej nas przyrodzie – mówi burmistrz 
Kitela.

Agnieszka Barabasz

Głównym tematem spotkania, 
które odbyło się w krajeńskim 

magistracie, było omówienie bie-
żącej współpracy gminy Krajen-
ka z samorządem powiatowym. 
Podczas rozmów omówiono wiele 
problemów dotyczących samorzą-
du gminnego. Burmistrz Stefan Ki-
tela położył duży nacisk na tematy 
związane z drogami powiatowy-
mi, przebiegającymi przez gminę 
Krajenka. Samorządowcy z terenu 
gminy Krajenka dążą do tego, aby 
stan dróg na terenie gminy był jak 
najlepszy.

Agnieszka Barabasz

Krajenka mierzy czystość powietrza
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenki, Stefan Kitela, w trosce o zdrowie mieszkańców gminy oraz o zachowanie 
czystości otaczającego środowiska, zdecydował o zainstalowaniu dwóch czujników badających zawartość szko-
dliwych związków w powietrzu. Teraz mieszkańcy Krajenki mogą sami sprawdzać jego jakość.

Spotkanie władz gminy z przedstawicielami powiatu
Burmistrz Krajenki Stefan Kite-
la wraz z radnymi Rady Powiatu 
Złotowskiego: wiceprzewodni-
czącym Rady Patrykiem Wru-
kiem, członkami Zarządu Rady 
Powiatu Złotowskiego: An-
drzejem Pietrzakiem i Pawłem 
Michałem Owsiannym oraz 
radnym Adamem Popławskim 
rozmawiali o sprawach doty-
czących mieszkańców gminy.

Władze gminy wraz z radymi Rady Powiatu Złotowskiego rozmawiają o sprawach dotyczących 
mieszkańców gminy Krajenka

INFORMACJE

http://www.airly.eu/map/pl
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Dzień Kobiet w Krajence
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Krajenka przygotowały wspólne obchody Dnia Kobiet. Imprezę 
wsparł burmistrz Gminy i Miasta Krajenki Stefan Kitela.

Impreza, w której uczestniczyły panie z KGW z terenu ca-
łej gminy – Krajenka, Augustowo, Podróżna, Głubczyn 

i Śmiardowo Złotowskie, odbyła się w sali OSP Krajenka. 
Wśród zaproszonych gości znalazł się burmistrz Krajenki 
Stefan Kitela, a także przewodniczący Rady Miejskiej w Kra-
jence, Piotr Jończyk. Nie zabrakło przedstawicieli OSP z pre-
zesem druhem Andrzejem Martinem. Imprezę poprowadził 
dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury Karol Adler.
 Spotkanie otworzyła szefowa KGW Krajenka, Barbara 
Schudda, która podziękowała burmistrzowi Stefanowi Kiteli 
za wsparcie finansowe oraz wszelką pomoc przy organizacji 

święta kobiet oraz za wsparcie inicjatyw kół gospodarstw 
wiejskich z gminy Krajenka. Wszystkim paniom złożyła 
życzenia wszelkiej pomyślności. Do życzeń przyłączył się 
również sam burmistrz, który wspólnie z przewodniczącym 
rady wręczył wszystkim obecnym na sali paniom symbo-
liczne tulipany. Młodzież z Krajeńskiego Ośrodka Kultury 
przygotowała krótki pokaz muzyczno – taneczny. Zagrała 
krajeńska Orkiestra Dęta OSP. Na stołach pojawiły się pięk-
nie przygotowane ciasta i ciepłe przekąski. Panie okazały się 
być zadowolone, a imprezę można zaliczyć do udanych.

Agnieszka Barabasz

INFORMACJE

Panie obchodziły swoje święto
W sali wiejskiej w Paruszce, odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem była sołtys wsi Mał-
gorzata Bińkowska oraz tutejsza Rada Sołecka. 

W spotkaniu uczestniczyły mieszkan-
ki z Paruszki i Dolnika. Z kwiatami 

oraz życzeniami przybył burmistrz Kra-
jenki Stefan Kitela oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk. 
Włodarz gminy życzył paniom wszystkie-
go, co najlepsze. - Życzę wszystkim paniom 
spełnienia wszelkich marzeń oraz tego, 
aby każdy dzień był piękny i wyjątkowy. 
Paniom sołtyskom życzę dobrej pracy na 
rzecz lokalnej społeczności - powiedział 
burmistrz Stefan Kitela, który przypo-
mniał o święcie sołtysa.
 Spotkanie pań w Paruszce stało się już 
tradycją. Jak zaznaczyła sołtys Małgorzata 
Bińkowska, jest to piąty rok, kiedy to so-
łectwo wspólnie świętuje Dzień Kobiet.

Agnieszka Barabasz
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Świętowano
w Podróżnej
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Podróżnej w gmi-

nie Krajenka obchodziły Dzień Kobiet. Z tej okazji 
zaplanowano wspólne spotkanie przy symbolicznej ka-
wie i cieście. Nie obyło się bez wspólnego śpiewania i 
dobrej zabawy.

(ab)

INFORMACJE
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W tym roku wykonawcą robót jest firma „Terra Plus” Sp. 
z o. o. z Lipki. Umowa na realizację zadania opiewa na 

kwotę 147,6 tys. zł. Termin realizacji zadania - do 20 grud-
nia br. Do tej pory prace drogowe zostały przeprowadzone 
w: Skórce, Dolniku, Paruszce, Głubczynie, Podróżnej, Wąso-
szkach, Łońsku, Barankowie. W dalszej części roboty będą 
prowadzone w pozostałych sołectwach.

Agnieszka Barabasz

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

gotowy do pracy

INFORMACJE

Bieżące utrzymanie dróg
Jak co roku, na drogach gruntowych zlokalizowanych 
na terenie Gminy i Miasta Krajenka, prowadzone są 
prace naprawcze polegające m.in. na ich profilowaniu, 
zagęszczaniu i utwardzaniu nawierzchni. 

Do tej pory prace drogowe zostały przeprowadzone w: Skórce, 
Dolniku, Paruszce, Głubczynie, Podróżnej, Wąsoszkach, Łońsku i 
Barankowie

Ostatnią fazą, która pozwoli Związkowi na otworzenie punktu, była reali-
zacja budowy sieci wodociągowej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma za 
zadanie zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, podle-

gających składowaniu, poprzez racjonalizację systemu gospo-
darki odpadami. Gmina Krajenka, która jest członkiem Związ-
ku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi” uczestniczyła w procesie uruchomienia punk-
tu na swoim terenie (wzdłuż drogi w kierunku Augustowa). 
Ostatnią fazą, która pozwoli Związkowi na otworzenie punktu, 
była realizacja budowy sieci wodociągowej, do której podłą-
czona zostanie inwestycja. Jak wyjaśnia dyrektor Komunalne-
go Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence, Stanisław Za-
morski, gmina wybudowała 92 m wodociągu z hydraulicznym 
zakończeniem. Koszt inwestycji, to ok. 30 tys. zł.
 Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Kra-
jence, to koszt 1,4 mln zł. Część środków pochodziła z budżetu 
Związku Międzygminnego PRGOK, część ze środków, bo 691,4 
tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.                Agnieszka Barabasz

Burmistrz Stefan Kitela
trzyma rękę na pulsie

27 marca br. burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Ki-
tela podpisał umowę  z przedstawicielami firmy Asta

-Bud sp. z o.o. na budowę ścieżki rowerowej w Krajence. Koszt 
inwestycji, to 1 609 895,82 zł. Prace budowlane ruszyły. Prze-
targ na realizację zadania wygrała firma Asta-Bud spółka z o.o. 
w Pile. Kierownikiem budowy jest Artur Kłos, a kierownikiem 
robót Sylwester Adamkiewicz. Inspektor nadzoru, to Ireneusz 
Stawiszyński, a projektantem Łukasz Kowalczyk.
 Po rozpoczęciu prac, inwestycję wizytował burmistrz Gmi-
ny i Miasta Krajenki, Stefan Kitela, który omówił z wykonawcą 
przebieg prac. A te wykonywane są zgodnie z planem. Termin 
realizacji zadania wyznaczono do 15 listopada br. - Cieszę się, 
że tak oczekiwana przez mieszkańców Krajenki inwestycja ru-
szyła. Liczy się bezpieczeństwo użytkowników naszych dróg, 
a budowa ścieżki rowerowej jest jednym z czynników popra-
wiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Będzie i bez-
piecznie i przyjemnie tym osobom, które będą poruszały się 
po Krajence rowerami. A nam zależy na polepszeniu jakości 
życia w naszym mieście i w naszej gminie - powiedział bur-
mistrz Stefan Kitela.

Agnieszka Barabasz

Rozpoczęto prace budowlane ścieżki rowerowej w 
Krajence. Burmistrz Stefan Kitela osobiście wizytował 
rozpoczęcie prac.

Burmistrz Stefan Kitela jest zadowolony, że ścieżka rowerowa w 
Krajence nabiera pierwszych kształtów
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Coraz więcej mieszkańców z dostępem do Internetu

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela, od dłuż-
szego już czasu czynił starania o to, aby mieszkańcy 

Głubczyna mieli swoją salę. Wszystko rozbijało się o środki 
finansowe. Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana, wła-
dze Krajenki postanowiły pozyskać środki pozabudżetowe. 
No i udało się. Na realizację zadania, której całkowity koszt 
wyniesie 959 tys. zł, gmina pozyskała dofinansowanie w 

wysokości 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020, ze środków przewidzianych na 
wsparcie „Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kultural-
ne”. Wniosek, jaki do Urzędu Marszałkowskiego w Pozna-
niu, złożyła gmina Krajenka, był jednym z 87. złożonych i 
jednym z 35., jakie otrzymały dofinansowanie. Należy za-
tem uznać ten fakt za sukces pracowników krajeńskiego 
magistratu i burmistrza Stefana Kiteli.
 Przetarg na realizację zadania wygrała firma Art.-Bul-
ding Żak ze Złotowa. Oddanie sali zaplanowano do 30 
sierpnia br. Salę zaprojektował Leszek Lasota. Powierzch-
nia budynku – 252 mkw. Budynek, który jest usytuowany w 

sąsiedztwie tutejszej strefy rekreacji przy stawie, stanowić 
będzie parter oraz użytkowe poddasze. Wyposażenie bu-
dynku leży w gestii rady sołeckiej.

Agnieszka Barabasz

INWESTYCJE

W marcu rozpoczęły się prace ziemne związane z 
kładzeniem światłowodu. Tym razem firma ASTA-

NET z Piły do bezprzewodowego Internetu podłączała 

chętnych mieszkańców Augustowa, a także Głubczyna. 
Do światłowodu podłączona zostanie także tutejsza 
szkoła podstawowa.                                                               (ab)

Budowa sali wiejskiej w Głubczynie trwa
Trwają prace budowlane sali wiejskiej w Głubczynie. Z dnia na dzień inwestycja przybiera realnych kształtów.
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Szkolili się strażacy
INFORMACJE

Strażacy z Krajenki

Około 150 strażaków i 30 zastępów straży pożarnej wzięło udział 
w międzywojewódzkich ćwiczeniach taktyczno-bojowych pod 
kryptonimem „Bory Kujańskie 2019”

Celem manewrów było m.in. prak-
tyczne sprawdzenie opracowanych 
sposobów postępowania na wypadek 
powstania pożaru w obrębie komplek-
su leśnego

Około 150 strażaków i 30 zastępów straży pożarnej wzięło 
udział w międzywojewódzkich ćwiczeniach taktyczno-bo-

jowych pod kryptonimem „Bory Kujańskie 2019”. Strażacy 
doskonalili swoje umiejętności na terenie Nadleśnictwa Zło-
tów - w leśnictwie Wierzchołek. Celem manewrów było m.in. 
praktyczne sprawdzenie opracowanych sposobów postępo-
wania na wypadek powstania pożaru w obrębie kompleksu 
leśnego, ocena operacyjnego przygotowania przyległego te-
renu i kompleksu leśnego do działań ratowniczo-gaśniczych, 

aktualnego oznakowania operacyjnego, stanu technicznego 
pojazdów i punktów czerpania wody. Na terenie Nadleśnictwa 
Złotów ćwiczyli strażacy z państwowych straży pożarnych 
w Złotowie, Pile i Sępólnie Krajeńskim, a także druhowie z 
ochotniczych straży pożarnych w Krajence, Podróżnej, Śmiar-
dowie Krajeńskim, Batorowie, Ługach, Pniewie, Sypniewie, Za-
krzewie, Lipce, Blękwicie, Kujaniu, Osowie, Radawnicy, Łąkie, 
Wielkim Buczku, Wersku, Więcborku.

ab, info., foto. starostwo powiatowe

Strażacy z terenu gminy Krajenka wzięli udział w międzywojewódzkich ćwiczeniach taktyczno – bojowych.
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Strażacy ze Śmiardowa wzbogacili się też o nowy sprzęt, m.in. 
torbę medyczną R1, automatyczny defibrylator AED, kombine-
zon Szerszeń, czy lizak ostrzegawczy i pachołek do kierowania 
ruchem. Wśród wykonanych prac wskazano na montaż garażu 
dla auta oraz przygotowanie się do montażu wieży na syrenę.
 Plan na 2019 rok zakłada m.in. uzupełnienie umundurowa-
nia, zakup pompy szlamowej, zwijadła do węży, czy pilarki łań-
cuchowej do drewna. Jednostka marzy o pozyskaniu nowego 
auta oraz o zwiększeniu swojego stanu osobowego.
Strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi za 
2018 rok.

(ab, info. Sz. Chwaliszewski)

INFORMACJE

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Augustowo-Głubczyn 
odbyła Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie rozpoczął 

prezes dh Krzysztof Zagrodnik. Na prowadzącego zebrania 
wybrano jednogłośnie dh Andrzeja Pietrzaka, który powitał 
zaproszonych gości oraz strażaków przybyłych na zebranie. 
Ślubowanie strażackie złożyło dwóch nowych druhów: Zbi-
gniew Kaczmarek i Stanisław Ciechanowski. Sekretarz OSP dh 
Anna Kaczmarek odczytała sprawozdanie z działalności OSP 
z 2018 roku oraz plan działalności OSP na rok 2019, dh Ka-
zimierz Markiewicz przedstawił sprawozdanie komisji rewi-
zyjnej a skarbnik dh Maciej Michoń sprawozdanie finansowe 
jednostki. Podczas walnego zebrania zarząd większością gło-
sów uzyskał absolutorium. Po części oficjalnej wszyscy zostali 

„Tak” dla Zarządu
Strażacy OSP w Śmiardowie Krajeńskim podsumowali 
sezon

Z przedstawionej informacji wynika, że jednostka liczy 29 
członków zwykłych, 1 honorowego i 3 wspierających. Do-

datkowo OSP w Śmiardowie Krajeńskim dysponuje ośmiooso-
bową Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. W 2018 roku wzięli 
udział w gaszeniu grudniowego pożaru w jednym z okolicz-
nych gospodarstw oraz w szkoleniach i licznych ćwiczeniach. 

Walne w OSP Augustowo

zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez niezastąpio-
ną druhnę Marysię Widawską. Salę na ten dzień przygotowała 
druhna Edyta Zagrodnik.

(info. OSP, foto. Szymon Chwaliszewski)
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3 marca br. zmarł dh senior Władysław Michoń - za-
łożyciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Augusto-

wie, wieloletni prezes OSP, społecznik. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się w kościele p.w. Trójcy Świętej 
w Głubczynie. Druha pożegnali najbliżsi, przyjaciele, 
rodzina. W uroczystościach wziął także udział bur-

Uczcili pamięć
W marcu odbyły się powiatowo – gminne uroczystości 

związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Na uroczystości zaprosił burmistrz Gminy i 
Miasta Krajenka Stefan Kitela, starosta złotowski Ryszard 
Goławski oraz proboszcz ks. Grzegorz Fabiszak. Obchody 
rozpoczęto mszą świętą. Po niej złożono kwiaty pod obeli-
skiem znajdującym się przy Krajeńskim Domu Kultury. W 
ramach uroczystości, w Publicznej Szkole Podstawowej w 
Krajence, otwarto Izbę Pamięci, poświęconą mieszkańcom 

gminy, walczącym o wolność i niepodległość. Inicjatorami 
wystawy, poświęconej pamięci 22 bohaterów są: Piotr To-
masz i Dariusz Żurek oraz Krajeńskie Towarzystwo Histo-
ryczne. W Izbie Pamięci znajduje się także część poświęcona 
rodzinie Wacława Frankowskiego. Wystawę przygotowało 
Towarzystwo Miłośników Krajenki. Burmistrz Krajenki, 
Stefan Kitela, który wspiera lokalne inicjatywy, podzięko-
wał inicjatorom i wykonawcom za stworzenie miejsca pa-
mięci, służącego do poznawania kart historii. W obchodach 
udział wzięli nie tylko przedstawiciele samorządu powia-
towego i miejskiego, ale także młodzież z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Krajence.

Agnieszka BarabaszBurmistrz Stefan Kitela złożył kwiaty pod krajeńskim obeliskiem

Otwarcie Izby Pamięci w Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence

Pożegnano dh seniora
Władysława Michonia

mistrz Gminy i Miasta Krajenki, Stefan Kitela. Po mszy 
celebrowanej przez proboszcza parafii ks. Mirosława 
Krupińskiego, we wspólnym orszaku odprowadzono 
zmarłego na tutejszy cmentarz, gdzie kontynuowano 
ceremonię pogrzebową.

Agnieszka Barabasz
Pożegnano druha seniora Władysława Michonia

W uroczystościach pogrzebowych wziął udział burmistrz Stefan Kitela

INFORMACJE
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40 wolontariuszy, 4 chóry, Orkiestra OSP, 3 zespoły taneczne 
z KOK, wokaliści i instrumentaliści, program artystyczny 

Przedszkola i Szkoły Podstawowej, pokaz OSP, licytacje i po-
nad 16000 zł - tak wyglądał 27 finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Krajeńskim Ośrodku Kultury.
 Dla porównania w 2017 roku zebrano ponad 8000 zł, 
w 2018 roku ponad 12000 zł.

opr. Paweł Brzeziński, info: Krajeński Ośrodek Kultury

Mieszkańcy Krajenki, przy sprzyjającej aurze pogodowej, 
mieli okazję nabyć świąteczno - wiosenne ozdoby, któ-

re udekorują nie tylko wielkanocny stół, ale i cały dom. Nie 
zapomniano także o tych, którzy lubią stroić swoje ogrody. 
Pozyskane ze sprzedaży ozdób środki finansowe zasilą konto 
podopiecznych WTZ.                                                                      (ab)

W marcu odbyła się narada roczna  strażaków z Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, 

podczas której podsumowano działania jednostki w 2018 
roku na terenie powiatu złotowskiego.
 W spotkaniu uczestniczyło kierownictwo jednostki oraz 
samorządowcy z terenu powiatu złotowskiego, w tym bur-
mistrz Krajenki, Stefan Kitela, któremu wręczono podzięko-
wania za dotychczasową współpracę oraz za wkład pracy, 
zaangażowanie i pomoc w pozyskiwaniu środków na zakup 
ciężkiego samochodu.                                    Agnieszka Barabasz

Podziękowania
dla burmistrza

Strażacy podziękowali burmistrzowi

Kiermasz świąteczny
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krajence przygotowa-
ły kiermasz świąteczny.

Mieszkańcy Krajenki mieli okazję nabyć świąteczne ozdoby

Rekordowa liczba grających
i rekordowa kwota zebrana
podczas 27 finału WOŚP w Krajence!

Krajenka współfinansowała
zakup samochodu dla strażaków
W marcu, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Złotowie, odbyła się uroczystość prze-
kazania samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego. Do kupna 
wozu (jest to trzeci tego typu samochód, który trafił do jednostki 
w Złotowie) przyczyniła się także gmina Krajenka. Burmistrz wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostki KPPSP w Złotowie, a 
przede wszystkim mając na uwadze dobro mieszkańców gminy 
Krajenka, zdecydował o wsparciu finansowym zakupu auta. Z bu-
dżetu gminy przeznaczono na ten cel kwotę 30 tys. zł. Całkowity 
koszt zakupu auta, to kwota prawie 1,1 mln. zł. – Cieszymy się, 
że mogliśmy wesprzeć zakup wozu. Mamy świadomość, iż pań-
stwowa straż pożarna działa dla dobra mieszkańców całego po-
wiatu, w tym na rzecz społeczności gminy Krajenka. Dorzucając 
cegiełkę, przyczyniliśmy się do poprawy bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców – mówi burmistrz Stefan Kitela. 

Agnieszka Barabasz

Burmistrz Krajenki, Stefan Kitela wsparł finansowo zakup samo-
chodu dla strażaków 

INFORMACJE
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INFORMACJE

Orkiestra Dęta OSP Krajenka czeka na no-
wych muzyków

W spotkaniu, oprócz strażaków z OSP w Krajence, uczest-
niczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwo-

wej Straży Pożarnej w Złotowie z komendantem st. kpt. mgr 
inż. Jarosławem Kołakiem.
 Sprawozdanie z rocznej działalności przedstawił prezes 
OSP w Krajence druh Andrzej Martin, który jednocześnie po-
dziękował obecnemu na spotkaniu burmistrzowi Stefanowi 
Kiteli za dotychczasową, dobrą współpracę, wsparcie wszel-
kich inicjatyw oraz wszelką pomoc finansową krajeńskiej jed-
nostce OSP. A ta, w 2018 roku otrzymała dotacje zewnętrzne 
w łącznej kwocie 384.254,33 zł brutto w tym gmina Krajenka 
przekazała kwotę 249.799,00 zł, Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska 80 tys. zł, KSRG to kwota ogółem 10 911 zł, 
Środki Firm Ubezpieczeniowych 800 zł, Ministerstwo Spra-
wiedliwości 5 tys. zł natomiast środki własne OSP to kwota 
18.744,33 zł, a wkład osobowy OSP, to 24 tys. zł. Należy dodać, 
że samorząd Krajenki zabezpiecza również środki na bieżące 

utrzymanie straży w całej gminie, w tym OSP Krajenka, i jest to 
kwota około 120 tys. zł. Również w latach 2017 i 2018 samo-
rząd przeznaczył środki na dofinansowanie termomoderniza-
cji siedziby OPS Krajenka. Była to kwota prawie 250 tys. zł.
 O dobrej współpracy z władzami Krajenki mówił także Ko-
mendant Powiatowy PSP w Złotowie st. kpt. mgr inż. Jarosław 
Kołak. – Panie burmistrzu, dziękowałem już panu za dotych-
czasową, dobrą współpracę podczas odprawy rocznej PSP w 
Złotowie. Pragnę raz jeszcze podkreślić dobrą współpracę 
strażaków z władzami Krajenki – mówił komendant powiato-
wy KPPSP st. kpt. mgr inż. Jarosław Kołak.
 Burmistrz Krajenki Stefan Kitela złożył gratulacje zarzą-
dowi, który jednogłośnie uzyskał absolutorium. Podziękował 
strażakom z Krajenki i Złotowa za dotychczasową współpracę, 
życząc jednocześnie jak najmniejszej liczby wyjazdów do ak-
cji.

Agnieszka Barabasz

W marcu dbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence. W spotkaniu 
uczestniczył burmistrz Krajenki Stefan Kitela oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence Piotr Jończyk.

Absolutorium dla zarządu

W zebraniu wziął udział burmistrz Stefan Kitela oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej w Krajence, Piotr Jończyk

Nowi druhowie

Informację przedstawił prezes Andrzej Martin
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Celem spotkania było mówienie dotychczasowej współpra-
cy pomiędzy gminami, a policją w Krajence. Poruszono tak-

że problemy związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie 
obydwu gmin. Dodać należy, że samorząd gminy Krajenka, w 

trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, dokłada wszel-
kich starań, aby współpraca z policją przebiegała w sposób 
prawidłowy.

(ab)

Spotkanie samorządowców z komendantem policji
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela, gościł na „roboczym” spotkaniu wójta gminy Tarnówka Jacka 
Mościckiego oraz komendanta Komisariatu Policji w Krajence podkom. Łukasza Hoffmanna.

Spotkanie samorządowców z komendantem policji

INFORMACJE

PRGOK w Pile ustanowił nowe stawki za śmieci

I tak, zgodnie z podjętą uchwałą, od 1 kwietnia br., za wywóz 
odpadów segregowanych trzeba zapłacić 15 zł od osoby. Zgod-

nie z założeniem PRGOK, który zachęca do segregacji odpadów, 
a tym samym do dbałości  o otaczające nas środowisko, w tym 
przypadku podwyżka nie jest drastyczna i wynosi 5 zł.
 Nieco inaczej wygląda sytuacja z osobami, które nie segre-
gują odpadów. Tu, za każdą osobę w gospodarstwie domowym 
trzeba zapłacić 35 zł (do tej pory 
było to 15 zł).
 Zgodnie z przyjętymi zmia-
nami, od 1 maja br. będzie obo-
wiązywać  inny harmonogram 
odbioru odpadów. W zabudowie 
jednorodzinnej  odpady odbie-
rane będą naprzemiennie, w 
jednym tygodniu odpady zmie-
szane, w kolejnym odpady zbie-
rane selektywnie (metale i two-
rzywa sztuczne, papier). Czyli w 
każdym tygodniu będzie moż-
liwość przekazania odpadów. Należy jednak zwrócić uwagę na 
to, w którym tygodniu wystawić odpowiednią frakcję odpadów 
do odbioru. Z kolei szkło odbierane będzie jeden raz na cztery 
tygodnie. Odpady biodegradowalne odbierane będą bez zmian, 
w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz w tygodniu 
natomiast w okresie od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz na 
cztery tygodnie. Powyższe zmiany stanowią udogodnienie dla 

mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów ko-
munalnych.
Z kolei w zabudowie wielorodzinnej wprowadzono elastyczne 
zapisy dające możliwość dostosowania częstotliwości odbioru 
odpadów wedle zapotrzebowania, dotyczy to w szczególności 
zabudowy wysokiej (wieżowców).
 Zmianie uległ także termin płatności. Do tej pory płatność 

dokonywana była „z dołu”, czyli 
np. w marcu za luty, w kwietniu 
za marzec. Po zmianie obowiązuje 
opłata „z góry” – zatem za miesiąc 
kwiecień zapłacić należy w tym 
samym miesiącu. Oznacza to, że w 
tym właśnie miesiącu mieszkań-
cy „PRGOK” muszą zapłacić dwa 
rachunki – jeden po starych staw-
kach (za miesiąc marzec) i drugi 
już zgodnie z nowymi taryfami (za 
miesiąc kwiecień). Należy pamię-
tać, aby opłatę wnosić do 15 dnia 

każdego miesiąca.
 Nowe stawki obowiązują nie tylko mieszkańców Krajenki, 
ale i mieszkańców z terenu gmin, które należą do Związku Mię-
dzygminnego „PRGOK”, a więc: Białośliwia, Czarnkowa, Draw-
ska, Jastrowia, Kaczor, Krzyża Wielkopolskiego, Miasteczka Kra-
jeńskiego, Okonka, Piły, Ujścia, Wielenia, Wyrzyska i Wysokiej.

Agnieszka Barabasz

Od 1 kwietnia br., zgodnie z decyzją Związku Międzygminnego „PRGOK”, mieszkańców gminy Krajenka 
obowiązują  nowe stawki za odbiór odpadów. Dla tych, którzy zdecydowali się na segregację śmieci, pod-
wyżka nie będzie aż tak odczuwalna. Nieco inna sytuacja jest w przypadku osób, które nie chcą segrego-
wać, wytworzonych w swoich gospodarstwach domowych, odpadów.

Polityka śmieciowa ma zachęcać do dbania o środowisko, w 
którym żyjemy. Segregujmy śmieci i nie zanieczyszczajmy ota-
czającej nas przyrody
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Burmistrz dostrzega progres

W sobotę w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kul-
tury odbył się występ znakomitego Kabaretu Zachodnie-

go z Zielonej Góry, zwanego dawniej „Słuchajcie”. Widzowie 
mieli okazję podczas półtoragodzinnego występu wysłuchać 
skeczy w szerokim wachlarzu tematycznym. Śmiechu było co 
niemiara.

(ab, info., foto. KOK)

KULTURA

Kabaret Zachodni
w Krajence

OSP Podróżna

Burmistrz Stefan Kitela podziękował strażakom

Działalność jednostki w 2018 roku podczas walnego zebra-
nia sprawozdawczego omówił naczelnik jednostki Henryk 

Maciejewski. - W stosunku do minionych dwunastu miesięcy, 
ilość wyjazdów zwiększyła się o prawie 67%. Wyjeżdżaliśmy 
27 razy, z tego 14 wyjazdów, to zagrożenia miejscowe. Dwa z 
nich były poza terenem gminy. Głównie interweniowaliśmy 
przy wypadkach - kolizjach drogowych- cztery razy. Wśród na-
szych strażaków należy wyróżnić osoby, które wyjeżdżały do 
akcji najczęściej. Byli to Szymon Bannach- 26 wyjazdów, Filip 
Budnik- 20 wyjazdów, Waldemar Siwek- 20 wyjazdów, Patry-
cja Bannach- 16 wyjazdów – mówił Henryk Maciejewski. W 
2018 roku do OSP w Podróżnej dołączyli Piotr Jaszczyk i Łu-
kasz Jaszczyk. Naczelnik wyróżnił też panie, które będąc druh-
nami w miejscowej jednostce, reprezentowały powiat złotow-
ski, podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych 
w Wągrowcu. Były to: Daria Jaworska, Patrycja Bannach, Alek-
sandra Zaremba, Alicja Budnik, Patrycja Skiera, Marcelina Ko-
walska, Wiktoria Brzezińska, Weronika Michalska oraz Kinga 
Budnik. Ich opiekunem był Andrzej Osesek. Kobieca drużyna z 
Podróżnej zajęła drugie miejsce w sztafecie pożarniczej i final-

nie uplasowała się na dwunastym miejscu w województwie.
 Słowa uznania wobec OSP w Podróżnej kierował Andrzej 
Martin, wiceprezes ZOP ZOSP RP w Złotowie. Wskazywał na 
dużą aktywność jednostki, chwaląc jej zarząd, załogę oraz 

decyzje dotyczące zakupów sprzę-
tu. Zachęcał też, by zwłaszcza naj-
młodsi spróbowali swoich sił w Or-
kiestrze Dętej przy OSP w Krajence, 
która prowadzi nabór.
 - Dziękuję Wam za każde 
wsparcie dla osób potrzebujących 
– mówił burmistrz Stefan Kitela. 
Gratulował też kobiecej drużynie 
wyników w zawodach. - Dla mnie 
byłyście najlepsze. Ukłony za Waszą 
pracę. Wiele jej włożyliście w suk-
ces – dodał S. Kitela. Wskazał też na 
duży progres jednostki od czasów, 
gdy ta dysponowała jeszcze blasza-
nym garażem, jednym samochodem 
i skromnym sprzętem do chwili 
obecnej. 

(ab, info. Sz. Chwaliszewski)

Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Podróżnej

INFORMACJE
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KULTURA

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe przedstawiła 
prezes Towarzystwa Elżbieta Żujew. W 2018 r. Towa-

rzystwo Miłośników Krajenki otrzymało z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotację w 
wysokości 10 tys. zł na organizację konkursu „Złote Maski”. 
Towarzystwo otrzymało również dotację 32 tys. zł z Gmi-
ny Miasta Krajenka na prowadzenie Szkółki Tenisowej dla 
dzieci, organizację Dnia Dziecka oraz integrację Seniorów. 
W 2018 roku Towarzystwo zrealizowało projekt „Letnia Ga-
leria” – zagospodarowanie placu w centrum miasta na łącz-
ną kwotę 87 155, 24 zł – z czego Towarzystwo otrzyma 78 
439,00 zł dofinansowania z PROW. Towarzystwo Miłośni-
ków Krajenki w roku 2018 r., jako członek Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Krajna Złotowska” złożyło wnio-
sek o powierzenie grantu „Festiwal gier” – wniosek został 

Towarzystwo Miłośników Krajenki 
podsumowało rok swojej działalności

28 marca br. w Krajeńskim Ośrodku Kultury odbyło 
się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa 
Miłośników Krajenki, podczas którego podsumo-
wano kolejny rok działalności Towarzystwa. Zarząd 
otrzymał absolutorium.

rozpatrzony pozytywnie. Po przedstawieniu sprawozdań 
merytorycznych i finansowych Zarząd Towarzystwa Miło-
śników Krajenki uzyskał jednogłośnie absolutorium.
 Na 2019 rok TMK zaplanowało dalszą realizację zadań 
„Szkółki tenisa ziemnego” oraz współpracę społeczno – kul-
turalną z Krajeńskim Ośrodkiem Kultury: organizacja wy-
darzenia artystycznego „Przegląd Teatrów Złote Maski”, or-
ganizacja Miejsko – Gminnego Konkursu Recytatorskiego, 
wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy 
Krajenka oraz realizacja grantu „Festiwal gier”.

opr. Agnieszka Barabasz, info. TMK

Wspólne imprezy seniorów

TMK zrealizowało projekt „Letnia Galeria” – zagospodarowanie placu 
w centrum miasta

W „Złotych Maskach” wzięła udział bardzo duża liczba uczestników
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Wiosennie, kolorowo
i sportowo w Głubczynie

„Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!”

22. marca był w Publicznej Szkole Podstawowej w Głub-
czynie dniem wyjątkowym. Tego dnia bowiem, ucznio-

wie pożegnali zimę i przywitali wiosnę. A z racji tego, że 
wiosna kojarzy się ze sportem, ten dzień również upłynął w 
sportowej atmosferze. Uczniowie i nauczyciele uzyskali szan-
sę wzięcia udziału w rozgrywkach sportowych. W skład dru-
żyn, stworzonych w drodze losowania, weszli uczniowie klas 
I - VII wraz z nauczycielem - opiekunem drużyny. Po pierwszej, 
piątkowej lekcji, wszyscy udali się na salę gimnastyczną, gdzie 
czekały przygotowane «przystanki» z konkurencjami. Wśród 
nich znalazły się zadania o niejednoznacznych nazwach, m.in.: 

„Cel!!! Pal!!!”, „Skaczcie do góry jak kangury”, czy „Zwis kon-
trolowany”. Najwięcej emocji wywołała jednak konkurencja 
dla opiekunów, pt.: „Opiekun czy czas - Starcie Tytanów”. Nad 
przebiegiem rozgrywek czuwali koordynatorzy - przeszkoleni 
wcześniej uczniowie klasy VIII. 
 Po sportowych zmaganiach i odpoczynku cała szkolna brać 
udała się na tradycyjny marsz żegnający zimę, witający wio-
snę.
 Całość przygotowały panie: Marta Hein i Monika Rutkow-
ska

tekst, foto: Monika Rutkowska

Przywitanie wiosny w Skórce

21 marca br. wszyscy 
uczniowie Szko-

ły Podstawowej w Skórce 
wraz z nauczycielami wy-
szli radośnie powitać wio-
snę. Kolorowy korowód z 
marzanną i gaikami ruszył 
ulicami wsi. Barwnemu 
orszakowi towarzyszyły 
odgłosy grzechotek, gwizd-
ków i bębenków, na które 
chętnie odpowiadały gło-
śne klaksony przejeżdżają-
cych ciężarówek. Radość z 
nadejścia wiosny udzieliła 
się dorosłym mieszkańcom 
Skórki.

(SP)
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Dzieci z Publicznego Przedszkola w Krajence przywitały 
wiosnę. Na ten dzień panie nauczycielki przygotowały sze-

reg atrakcji. Dzieci wzięły udział w barwnym korowodzie uli-
cami Krajenki, śpiewając przy tym wiosenne piosenki. Świętu-
jąc nadejście kalendarzowej wiosny, odbyło się tradycyjne pa-
lenie symbolizującej zimę Marzanny. Wracając do przedszkola 
dzieci udały się na plac przedszkolny w poszukiwaniu wiosen-
nego gaika. Dzień należy zaliczyć do udanych, a przedszkolaki 
poczuły powiew wiosny.

(info. przedszkole)

OŚWIATA

Najmłodsi 
spalili Marzannę

Dzieci spaliły Marzannę

Barwny orszak przeszedł ulicami miasta

Wiosna zagościła w przedszkolu

Dzieci wytropiły
wiosnę

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Głubczynie przygoto-
wały się, aby powitać wiosnę. Na zajęciach w przedszkolu 

rozmawiały o tym, jakie są pierwsze oznaki wiosny, poznawa-
ły roślinki i obserwowały pogodę. Bawiąc się w tropicieli, szu-
kały jej podczas spacerów. Dzieci ze starszej grupy wykona-
ły z gazet piękne, kolorowe kapelusze. 21 marca dzieci z obu 
grup, wesoło śpiewając, udały się na spacer niosąc słomianą 
marzannę i kolorowy gaik. Pogoda dopisała, więc spędziły we-
soło czas bawiąc się na świeżym powietrzu.

(info. przedszkole)

Dzieci z Głubczyna wytropiły wiosnę

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Głubczynie przygotowały się, 
aby powitać wiosnę.
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Krajenka 
w Międzynarodowym Konkursie 

„Kangur Matematyczny”
Konkurs „Kangur Matematyczny” przeprowadzany jest jeden 

raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim 
krajach. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzy-
stwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. 
Jego celem jest propagowanie kultury matematycznej w jak naj-
szerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. Konkurs ma 
charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, 
testu finałowego. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. 
Konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach: „Żaczek” — 
klasy 2, szkół podstawowych; „Maluch” — klasy 3. i 4, szkół podsta-
wowych; „Beniamin” — klasy 5. i 6. szkół podstawowych; „Kadet” 
— klasy 7. i 8. szkół podstawowych; „Junior” — klasy III gimnazjów, 
I liceów i techników, I, II i III szkół branżowych; „Student” — klasy II 
i III liceów oraz II, III i IV techników.

***
 Do XXVI edycji konkursu w Wielkopolsce, przystąpili uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence. W klasach IV-VIII oraz 
klasie gimnazjalnej łącznie wystartowało 12. osób. W klasach I – III 
rywalizowało 8. uczniów. Wyniki konkursu będą dostępne od 16 
maja br., natomiast rozdanie nagród – 30 maja br.
 Burmistrz Krajenki Stefan Kitela gratuluje wszystkim uczestni-
kom konkursu i życzy reprezentacji Krajenki osiągnięcia, jak naj-
lepszych wyników.

Agnieszka Barabasz

W „Kangurze” swoich sił postanowili spróbować uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Krajence

Do rywalizacji przystąpili także najmłodsi

Krajenka tryumfuje
Uczennice Szkoły Podstawowej w Krajence tryumfo-
wały podczas IV Konkursu Poezji Kresowej.

W Szkole Podstawowej w Kleszczynie, w gminie Złotów, 
odbył się IV Konkurs Poezji Kresowej. Szkołę Podsta-

wową w Krajence reprezentowały cztery uczennice: Zofia Pie-
trzak (III klasa gimnazjum), Matylda Łuczon (w kategorii klas 
VII - gimnazjum) oraz Jagoda Kaczmarek i Zuzanna Pietrzak 
(w kategorii klas IV - VI).
 I miejsce w swojej kategorii zajęła Zofia Pietrzak. Miejsce 
drugie przypadło Matyldzie Łuczon.
 Młodym przedstawicielkom gminy Krajenka gratulacje 
składa burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela.

Agnieszka Barabasz
info, foto. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence

Reprezentacja Krajenki okazała się najlepsze
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Obchody Pierwszego Dnia Wiosny już 
na stałe wpisały się w kalendarz imprez 

szkoły. W tym roku uczniowie wspólnie 
z wychowawcami bawili się na 
Wiosennych Igrzyskach Ma-
tematyczno – Przyrodni-
czych. Tradycyjnie przygo-
tował je Samorząd 
Uczniowski pod 
kierownictwem 
Katarzyny Dasz-
kiewicz. Uczniowie 
rywalizowali w torze 
zadaniowym, który 
składał się z 10 zadań z: 
matematyki, chemii, geo-

grafii, fizyki, biologii, EDB i informatyki (kla-
sy młodsze rozwiązywały zadania z: mate-

matyki, przyrody, techniki i geografii). Każde z 
zadań rozwiązywane było przez trzech uczniów 

z jednej klasy. Oprócz toru zadaniowego, 
uczniowie wykonywali matema-
tyczne dzieła sztuki. W tej dys-

cyplinie, każda klasa musiała 
przygotować po dwie figury. 
Uczniowie przygotowywali 
także przebranie „Mam świet-
ną figurę” (stożki, sześciany, 

kule). Dla najmłodszych klas 
przygotowano gry i zabawy 
sportowe.
Agnieszka Barabasz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence przygotowała Wiosenne Igrzyska Matematyczno – Przyrodnicze.

Święto Wiosny w Krajence
Uczniowie przygotowywali się do rywalizacji „Mam świetną figurę”

Wiosenne Igrzyska 
Matematyczno - 
Przyrodnicze

Wiosna

Najmłodsi mieli gry i zabawy 
sportowe

OŚWIATA
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Żłobek Miejski w Krajence mieści się w budynku Szkoły Pod-
stawowej przy ul. St. Polańskiego 3. Przedsięwzięcie to zo-

stało zrealizowane w ramach resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.
 Żłobek Miejski w Krajence, to kameralna placówka. Miej-
sce przyjazne dzieciom i rodzicom. To placówka, w której 
maluszki nawiązują pierwsze przyjaźnie, nabywają nowe 
umiejętności. Dzieci uczęszczające do placówki mają zapew-
nioną wykwalifikowaną opiekę trzech opiekunek (opiekunki 
posiadają kwalifikacje zgodne z ustawą o opiece nad dzieć-
mi do lat 3), która dba o ich bezpieczeństwo i wszechstron-
ny rozwój. W żłobku maluszki uczą się współżycia w grupie, 
współpracy z innymi dziećmi, samodzielności, mają okazję do 
poznawania świata, zdobywania wiedzy, rozwijania wyobraź-
ni i kompetencji językowych. Żłobek przygotowuje dziecko 
do kolejnego etapu, jakim jest pójście do przedszkola oraz jest 
mniej kosztownym rozwiązaniem, niżeli zatrudnianie niań. 
Pamiętajmy, że dzieci, które prze-
bywa wyłącznie w otoczeniu do-
rosłych nie mają zapewnionych 
tylu bodźców, co wśród rówieśni-
ków. Dlatego warto, choć na kilka 
godzin dziennie, zapisać dziecko 
do żłobka.

OŚWIATA

Krajenka ma żłobek miejski
Trwa nabór do Żłobka Miejskiego w Krajence. Do za-
poznania się z ofertą zaprasza dyrektor Patrycja Głów-
czewska.
 

https://www.facebook.com/363973127742947/photos/a.364013661072227/425716924901900/?type=3&eid=ARBaa68wOjq8jXkQtI3zVQrIPrzNh6tJQaPaMPN-NmpGP4StZ3JI96gvNtHyjJrY9N6XtRMt77c77HWD&__xts__%5B0%5D=68.ARAK1ipazcJwZ0rKOEPiJT0mr7P4m19_Pf1AIawucwEX7GJObCO9cNkZegnL8l1N7EFDCuYv2gZkf2F-ALa8wxaqX6-xxxzyHTsAoMdCYqWB0zTpEvT4MRqttlVIT_mqhO5ghA9soamSn0DjttGQ-vMmo0aj9GEE-N8nU8oa07hIMtIgo0_i_OB6o3Ep5WtQXXBiS_E0_nu5xH--_F55IgxqF0Q5JJ9w8DqudlaIHhhg9B_U_Z_MwBxF2dYSLj6alrqiAIv3lB_O5bV8ZaJxCoMDYnYrRR2_o2ShfT7BiAHwgJnO1Q4APe4udOYb6XnJpJ0j-gbNl6c7cvip9oyjM8g&__tn__=EEHH-R
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Krajenka ma żłobek miejski
 W przypadku placówki w Krajence, dodatkowym atutem jest 
mała grupa dzieci, która daje opiekunkom możliwość indywidu-
alnego podejścia do każdego dziecka.

Informacje ogólne:
Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.30.
Opłata stała na chwilę obecną wynosi 451,67 zł, natomiast staw-
ka żywieniowa za dzień to koszt 6 zł. Informujemy także, że Żło-
bek prowadzi zapisy na rok 2019/2020 do momentu obsadze-
nia/ zajęcia wolnych miejsc. Karta zgłoszenia dziecka dostępna 
jest w placówce Żłobka oraz na facebooku: Żłobek Miejski w Kra-
jence. Umieszczane tam są również fotorelacje z zajęć, informa-
cje dotyczące wydarzeń odbywających się w żłobku oraz ogólne 
informacje dla rodziców i zainteresowanych.

Agnieszka Barabasz
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5 marca br. cztery uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Krajence wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Ję-

zyka Angielskiego FOX. W kategorii klas III-IV Kittens: Oliwia 
Urbańska IIIa, Hanna Drobczyńska IVc, Hanna Zaorska IVc i 
Zofia Królak IVc.                                                                              (red)

Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Skórce odbyli 
spotkanie z Inką, psem terapeutycznym oraz z jego opie-

kunką, Anną Bronk. Dzieci rozpoznawały różne zachowania 
psów i uczyły się, co robić, a czego nie należy czynić w obec-
ności czworonoga. Dowiedziały się, że zdenerwowane lub bez-
pańskie zwierzęta mogą być agresywne, a wręcz niebezpiecz-
ne. Wtedy należy zamienić się w „drzewo” lub „ żółwia”. Nieru-
choma postawa pomoże uspokoić agresora. Sympatyczna Inka 
i jej opiekunka, przybliżyły uczniom tematykę bezpiecznych 
kontaktów z psem. Lekcja z pewnością zapadnie wszystkim 
głęboko w pamięci.               (red)

W Publicznym Przedszkolu w Głubczynie obchodzono 
Dzień Kobiet. W obu grupach przedszkolnych chłopcy 

przygotowali swoim koleżankom drobne upominki. Były też 
wspólne zabawy pod kierunkiem nauczycielek Mariki Ajsztet 
i Beaty Traczuk.

Dzieci pokazały
swoje umiejętności
5 marca br. w Publicznym Przedszkolu w Głubczynie odbyły 

się zajęcia otwarte dla rodziców. Sześciolatki z grupy „Mo-
tylki” zaprezentowały stopień gotowości szkolnej, poprzez 
wykonanie różnych zadań. Układały i odczytywały wyrazy 
z rozsypani literowej i sylabowej, liczyły wyrazy w zdaniu, 
czytały wyrazy i zdania, wyodrębniały samogłoski i spółgło-
ski, rozwiązywały proste zadania matematyczne, wykazały 
się wiedzą społeczno-przyrodniczą. W przerwie między za-
daniami, wspólnie z Beatą Traczuk, bawiły się i śpiewały. Ich 
umiejętności zrobiły duże wrażenie na obecnych na spotkaniu 
mamach.

info. przedszkole w Głubczynie

5 marca br. w Publicznym Przedszkolu w Głubczynie odbyły się za-
jęcia otwarte dla rodziców

Bezpieczeństwo 
w kontaktach z psem

Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Skórce odbyli spotkanie z 
Inką, psem terapeutycznym oraz z jego opiekunką, Anną Bronk

Konkurs 
języka angielskiego

5 marca br. cztery uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Kra-
jence wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego 
FOX.Dzień kobiet

u najmłodszych
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Największą popularnością cieszyła się twórczość Juliana 
Tuwima i Jana Brzechwy. 

W konkursie udział wzięło 20 dzieci, z klas I – 9., z klas II – 6. 
i z klas III - 5.
Pięknym recytacjom przysłuchiwały się i oceniały panie: Re-
nata Lorek, Izabela Załęska oraz Mariola Sere-
dyn.
Zwycięzcami w poszczególnych klasach okazali 
się:
klasy I
I m - Zofia Gryz – I a
II m - Agata Niedźwiecka – I a
III m - Anna Banaś – I b
wyróżnienia: Kinga Małecka – I c i Zofia Kowal-
ska – I a
klasy II
I m - Mateusz Najda – II a
II m - Wiktoria Wiebskowska – II a
III m - Maria Żak - II a
klasa III
I m - Oliwia Urbańska

II m - Jan Pietrzak
III m - Wiktor Smodis
Organizatorkami konkursu były: Lucyna Belka – Sendłak i Iza-
bela Załęska.

Agnieszka Barabasz

OŚWIATA

Lekcja o Pakistanie
W Szkole Podstawowej w Skórce, dzięki dobrej współpracy placówki z rodzicami uczniów, odbyło się spotkanie 
z Jakubem Figańskim, pracującym w Pakistanie.

Dzięki licznym opowieściom gościa, dzieci miały możliwość 
zapoznania się z pakistańskimi tradycjami oraz panującą 

w tym kraju religią. Jakub Figański opowiedział także o re-
aliach, jakie panują w tamtejszej szkole. Gość przyniósł ze sobą 
liczne pamiątki, perfumy, kolorowe szale oraz aromatyczne 
przyprawy, a całą swoją opowieść ubrał w przepiękne zdjęcia, 
co przybliżyło dzieciom obraz Pakistanu. Uczniowie bliżej po-

znali realia życia pakistańskich dzieci i lepiej zrozumieli boha-
terstwo Malali Yousafzai, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla z 
2014 roku, która walczy o dostępność do oświaty wszystkich 
dzieci na świecie, a szczególnie dziewcząt.

Agnieszka Barabasz
info. i fot. SP w Skórce

W Szkole Podstawowej w Skórce odbyło się spotkanie z Jakubem 
Figańskim

Lekcja o Pakistanie okazała się być interesująca

Szkolny Konkurs recytatorski – „Mój ulubiony wiersz”
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski 
klas I - III pod hasłem: „Mój ulubiony wiersz”.
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23 stycznia 2019r. zuchy z 1GZ w Krajence udały się wraz 
z drużynową na grę terenową. Dzieci otrzymały od dru-

żynowej mapę Krajenki z zaznaczonymi punktami kontrolny-
mi i 10 zadaniami do wykonania. Pomimo mrozu gra przebie-
gła bardzo sprawnie, a zuchom dopisywały humory. Ostatni 
punkt gry znajdował się na Wąsoszkach i tam też czekało na 
zuchy ognisko. Po upieczeniu kiełbasek i innych rarytasów zu-
chy przystąpiły do zabawy. Były śpiewy, pląsy i tańce. Rozstali-
śmy się jak zawsze we wspaniałych nastrojach.

Na podstawie: A. Michalec - PSP w Krajence

Młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie 
26 lutego 2019r. wzięła czynny udział w XLII edycji eli-

minacji Miejsko - Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. W obu katego-
riach wiekowych uczniowie zajęli pozycje na podium: klasy 
I - VI: I miejsce Patrycja Grudzień (kl. Vb), III miejsce Agata 
Ignasiak (kl. Va), klasy VII - III gimnazjum, I miejsce Mateusz 
Wójtowicz, II miejsce Dominik Ajsztet.

Paweł Brzeziński

Wystawa maszyn

Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego

Z tej okazji w Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie 
odbył się konkurs polonistyczny w trzech kategoriach wieko-

wych. Uczniowie klas I-III mogli zabawić się w rodzinne układa-
nie wyrazów. I miejsce w tej kategorii zajął Ksawery Nowakow-
ski, II miejsce Błażej Barylski, a III miejsce Fabian Gryczka. Starsi 
uczniowie zmierzyli się z zadaniami formie testu. W kategorii 
klas IV-V I miejsce zajęła Nicola Szmyt, II miejsce Martyna Gozdur, 
a III Kinga Dominikowska. W kategorii klas VI-VIII i miejsce zdo-
był Dominik Ajsztet, II Julia Brzezińska, III Ewelina Baranowicz 
i Martyna Kasperkiewicz. W czasie rozdania nagród uczniowie 
stworzyli gazetką „Słowa, które warto ocalić od zapomnienia”. Ob-
chody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przygotowały 
panie: M. Bator, K. Zygan i T. Łomińska.

Na podstawie: M. Rutkowska - PSP w Głubczynie

Uczestnicy konkursu

Sukces uczniów z Głubczyna 
w miejsko-gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Harcerskie ognisko

Wystawa maszyn do pisania

31 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Skórce, Krzysztof 
Kwiatkowski zorganizował niewielką wystawę maszyn 

do pisania. Właścicielem tychże maszyn jest uczeń klasy VIII, 
Arek Zdybał. Kolekcja składa się z siedmiu eksponatów. Naj-
starszą maszynę wyprodukowano w 1923 r., a najmłodsza po-
chodzi z 2000 r. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Na podstawie: K. Kwiatkowski - Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Skórce
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Męska część klasy V b z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kra-
jence przygotowała swoim koleżankom miłą niespodziankę. 

A wszystko z okazji „8 marca”, czyli Dnia Kobiet. Były konkursy, 
zabawy i słodkie upominki. Dziewczynki były bardzo szczęśliwe, 
a chłopcy spisali się na medal.                                                            (red)

OŚWIATA

Karnawał
dla najmłodszych

Dzieci ze szkoły filialnej w Śmiardowie Złotowskim bawiły się pod-
czas karnawału

Niespodzianka
dla koleżanek

Dzień Kobiet w szkole w Krajence

4 kwietnia br., na trasach biegowych położonych przy Szko-
le Podstawowej w Skórce, odbyły się biegi przełajowe klas 

I - III o Mistrzostwo Szkoły. W zawodach uczestniczyły dzieci 
biorące udział w programie „Lekkoatletyka dla każdego”. Or-
ganizatorami zawodów byli: Szkoła Podstawowa w Skórce i 
UKS Olimp. W zawodach wystartowało 68 zawodników.  Celem 
rywalizacji było wyłonienie najlepszych biegaczy w każdej ka-
tegorii wiekowej. Medale dla najlepszych zostały zakupione ze 
środków Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy 
szkole.

Miejsca na podium zdobywali: 
Klasa III
Dziewczęta 
Mackiewicz  Aleksandra – 1,18min
Ciechanowska Lena – 1,24min
Serwan Agata – 1,30min
Chłopcy 
Krysiak Paweł – 1,12 min
Guzek - Wilczyński Fabian – 1,23min
Prokop Ksawery – 1,34 min

Klasa II
Dziewczęta
Widawska Nikola – 1,16min
Ślipko Alicja – 1,24min
Jurek Maja – 1,28min
Chłopcy
Brzeziński Oliwier – 1,20min
Potecki Hubert – 1,21min
Krysiak Wiktor – 1,24min

Klasa I
Dziewczęta
Owsianna Ignacja  – 1,27 min
Jacukowicz Amelia – 1,32min
Zelent Aleksandra – 1,33min
Chłopcy
Borsukiewicz Piotr – 1,22min
Szczepkowski Karol – 1,23min
Kubas Mikołaj – 1,26min

opr. A. Barabasz, info. A. Wawruszak

Biegano w Skórce

Karnawał, to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. 
Zwłaszcza karnawałowe bale przebierańców są wydarzeniem 

niezwykłym, dostarczającym, szczególnie dzieciom, wielu prze-
żyć i radości. Tak też było na balu dla najmłodszych mieszkańców 
Śmiardowa Krajeńskiego.
 22 lutego br. w Szkole Filialnej w Śmiardowie Krajeńskim odbył 
się wielki bal karnawałowy zorganizowany przez pracowników 
śmiardowskiej placówki, rodziców, sołtysa i Radę Sołecką wsi. Bal 
rozpoczęto uroczyście, tańcząc poloneza. Po nim nadszedł czas na 
pląsy i zabawy, prowadzone przez animatorki. Dzieci mogły wziąć 
udział w różnych konkurencjach i zadaniach, a w przerwach czekał 
na wszystkich poczęstunek. Rodzice zadbali o to, aby było smacz-
nie, kolorowo i zdrowo. Zabawa była wspaniała.

opr. Agnieszka Barabasz
info. szkoła
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Pod takim hasłem Klasa Patronacka PRGOK PSP im 
M. Konopnickiej w Krajence zorganizowała wystawę 

prac wykonanych z plastikowych butelek, torebek, pu-
dełek, zakrętek itp. Do udziału w wystawie zaprosiliśmy 
wszystkich uczniów klas I-III. Znalazły się tam: roboty, 
czołg, ryby, pingwiny, świnki, lalki, węże, kwiatki, zegar, 
pociąg z kolorowym węglem i wiele innych ciekawych 
przedmiotów. Wystawa cieszy się dużym zainteresowa-
niem wśród uczniów i rodziców. Dziękujemy rodzicom 
za pomoc w jej przygotowaniu i zapraszamy do ogląda-
nia.

Klasa Patronacka IIIa

29 stycznia br., klasa III a PSP w Krajence, udała się na 
wycieczkę autokarem do fabryki papieru i makulatu-

ry w Tarnówce. Zabraliśmy również ze sobą zgromadzoną 
wcześniej makulaturę i przekazaliśmy ją do ponow-
nego przetworzenia. Przed wejściem poinformowano 
nas o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w fa-
bryce i dostaliśmy kamizelki odblaskowe. Pod okiem 
pracownika zakładu rozpoczęliśmy poznawanie pro-
cesu produkcji papieru. Produkcja papieru rozpoczyna 
się od zmielenia makulatury. Zmielona makulatura po 
dodaniu wody tworzy masę papierową. W następnym 
kroku masa papierowa formowana jest na papier. Ko-
lejnym etapem produkcji jest osuszanie papieru na 
rolkach. W końcowym etapie papier jest cięty oraz pa-
kowany. Gotowe opakowania z papierem oczekują na 
wysyłkę do klienta. Wycieczka bardzo nam się podo-

bała, ponieważ dowiedzieliśmy się, że zużyty papier nadaje 
się do dalszego przetwarzania.

A. Pietrzak - PSP w Krajence

22 lutego br., klasa 1 b gościła na lekcji specjalistkę do 
spraw odpadów, Annę Szymańską. Dzieci miały okazję 

dowiedzieć się: jak i po co segregować odpady, co się dzieję 
ze śmieciami w sortowni, a co kiedy nie trafiają do śmietnika 
oraz czym jest recykling. Wszystkie te poważne i niezwykle 
istotne sprawy przedstawione zostały w sposób ciekawy, przy 
aktywnym udziale dzieci. Na podsumowanie zajęć uczniowie 
samodzielnie posegregowali zgromadzone w sali odpady pod-
czas zabawy w „ekośmieciarki” i obiecali, że już zawsze będą 
segregować odpady. Miejmy nadzieję, że ta lekcja ekologii na 
długo zapadnie dzieciom w pamięć, a na korytarzach naszej 
szkoły nie pojawi się już żaden niechciany śmieć.

Na podstawie: A. Michalec - Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Krajence Nowe życie

Warsztaty ekologiczne

Wycieczka do fabryki papieru i tektury w Tarnówce - Klasa Patronacka PRGOK

OŚWIATA



BIULETYN KRAJEŃSKI

Nr 1(32) - kwiecień 2019 33

SPORT

Turniej  eliminacyjny został roze-
grany w Zakrzewie. W zawodach  

startowali uczniowie urodzeni w 
2006 r. i młodsi. W grach eliminacyj-
nych uczestniczyły zespoły: PSP Za-
krzewo I, PSP Zakrzewo II, SP Stara 
Wiśniewka I, SP Stara Wiśniewka II, 
SP Skórka, PSP Krajenka. Zawody ro-
zegrano systemem każdy z każdym. 
W rozgrywkach doskonale spisali się 
zawodnicy ze Skórki zajmując pierw-
sze  miejsce, zdobywając komplet 
punktów odnosząc zdecydowane 
zwycięstwa we wszystkich meczach. 
Drugie miejsce zajęli sportowcy z 
PSP w Krajence, które również było 
premiowane awansem do finału po-
wiatowego.
 Turniej przebiegł w miłej i przy-
jaznej atmosferze, a dodatkowym 
atutem była piękna słoneczna pogo-
da. Uczestnicy mieli okazję wspólnie 
miło spędzić czas i poznać się przy 
ognisku. Kto po rywalizacji na boisku 
zgłodniał miał możliwość upieczenia 
kiełbaski na ognisku. Była to dosko-
nała okazja do współpracy ze szkoła-
mi w celu promocji aktywności fizycznej oraz promocji zdro-
wego stylu życia.
 Drużyna ze Skórki wystąpiła w składzie: Kowalski Bartosz, 
Szpakowicz Franciszek, Prokop Mikołaj, Koper Mateusz, Le-
chowicz Gracjan, Śmiałek Remigiusz, Ślebioda Wiktor, Borsu-
kiewicz Patryk.

Przebieg turnieju.
1-6  SP Skórka – PSP Zakrzewo II – 7:0
2-5  PSP Krajenka - PSP Zakrzewo I –  2:0
3-4  SP Stara Wiśniewka I – SP Stara Wiśniewka II – 4:1
1-5  SP Skórka – PSP Zakrzewo I  - 4:0
6-4  PSP Zakrzewo II – SP Stara Wiśniewka II – 6:0
2-3  PSP Krajenka – PSP Stara Wiśniewka I – 2:2
1-4  SP Skórka -  PSP Stara Wiśniewka II – 8:0

5-3  PSP Zakrzewo I – SP Stara Wiśniewka I -4:2
6:2  PSP Zakrzewo II – PSP Krajenka – 1:7
1- 3 SP Skórka – SP Stara Wiśniewka -  7:3
4-2  SP Wiśniewka II – PSP Krajenka – 0:7
5-6  PSP Zakrzewo I – PSP Zakrzewo II – 1:2
1-2  SP Skórka – PSP Krajenka – 4:1
3-6  SP Stara Wiśniewka I – PSP Zakrzewo II -  1:5
4-5  SP Stara Wiśniewka II – PSP Zakrzewo I -  0:7

Kolejność:
I miejsce SP Skórka – 15 pkt - awans
II miejsce PSP Krajenka – 10 pkt - awans
III miejsce PSP Zakrzewo II – 9 pkt
IV miejsce PSP Zakrzewo II – 6 pkt
V miejsce PSP Stara Wiśniewka I – 4 pkt
VI miejsce PSP Stara Wiśniewka II – 0 pkt

Andrzej Wawruszak

Promują zdrowy styl życia
Zwycięstwo piłkarzy ze Szkoły Podstawowej w Skórce – awans do Finału Powiatowego w Wielkopolskim Tur-
nieju Orlika 2019

Reprezentacja Skórki okazała się najlepsza

Wyniki turnieju:
x 1 2 3 4 5 6 Punkty Bramki Miejsce 
1 Skórka x 4:1 7:1 8:0 4:0 7:0 15 25:2 I
2 Krajenka 1:4 x 2:2 7:0 2:0 7:1 10 19:7 II
3 Wiśniewka I 1:7 2:2 x 4:1 2:4 1:5 4 10:19 V
4 Wiśniewka II 0:8 0:7 1:4 x 0:7 0:6 0 1:32 VI
5 Zakrzewo I 0:4 0:2 4:2 7:0 x 1:2 6 12:10 IV
6 Zakrzewo II 0:7 1:7 5:1 6:0 2:1 x 9 14:16 III
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Na gościnnym terenie Centrum Wyszko-
lenia Jeździeckiego Hipodrom-Wola w 

Poznaniu, odbyły się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa w Biegach Przełajowych oraz 
Mistrzostwa Wielkopolski w Biegach Prze-
łajowych. W zawodach wystartowało trzech 
reprezentantów z terenu gminy Krajenka. W 
Mistrzostwach Wielkopolski w Biegu na 1000 
m, w kategorii dzieci, po raz kolejny bardzo 
dobrze spisał się uczeń SP w Krajence, Oliwier 
Kamińsk, który zajął drugie miejsce po zaciętej 

walce z reprezentantem Chodzieży Stanisła-
wem Jarochem.
Natomiast w zawodach makroregionalnych 
młodzików wystartowali reprezentanci ze 
Szkoły Podstawowej w Skórce. W biegu na 2 
km Maciej Mackiewicz zajął 17 miejsce, a Zofia 
Szczepkowska, startując na dystansie 2,5km, 
wywalczyła 32 pozycję.

info. Andrzej Wawruszak, 
opr. A. Barabasz

Głubczyn na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
Rejonu Pilskiego
W Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w 
Skokach, odbyły się XIX Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Rejonu Pilskiego SZS „Wielkopolska” w Piłce Siatkowej 
Chłopców.

W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje z powiatów: 
czarnkowsko - trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckie-

go, chodzieskiego i złotowskiego. Swoją drużynę wystawiła 
także gmina Krajenka. W rozgrywkach dzielnie walczyła eki-
pa z Głubczyna w składzie: Martyna Kasperkiewicz, Dominik 
Ajsztet, Kamil Gurda, Miłosz Janicki, Tomasz Maciejewski, Ad-
rian Wojtczak i Dawid Sromała.
Drużyna PSP w Głubczynie, złożona z uczniów klas VII - VIII 
zmierzyła się z zespołami, w skład których weszli zarówno 
uczniowie klas VIII, jak i gimnazjaliści.
Końcowe wyniki przedstawiały się następująco:

Reprezentacja Głubczyna

Nagrodzono najlepszych

Krajenka może być dumna
Reprezentanci szkół podstawowych z Krajenki i Skórki godnie reprezentowali gminę 
Krajenka podczas startów w biegach przełajowych.

Oliwier Kamiński zajął drugie 
miejsce

I miejsce - SP 6 Piła
II miejsce - SP 2 Piła
III miejsce - SP Skoki
IV miejsce - SP Głubczyn
V miejsce - SP 2 Czarnków.
VI miejsce - SP Szamocin.
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenki gratuluje drużynie z Głub-
czyna, życząc dalszych sukcesów.

Agnieszka Barabasz

https://www.hipodromwola.com.pl/
https://www.hipodromwola.com.pl/
https://www.hipodromwola.com.pl/
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We wtorek, na boisku sportowym „Orlik” w Krajence od-
była się tzw. gra kontrolna, przed ruszającą ligą grupy 

Orlik. Tym razem drużyna z Krajenki miała okazję gościć ze-
spół „Krajny” Wyrzysk. Mecz obfitował w wiele świetnych „za-
grań” oraz pięknych bramek. Dziękujemy gościom za przybycie 
i świetną zabawę.                                                   

Łukasz Tesmann

Krajenka gościła Wyrzysk
Piłkarze z Krajenki odbyli grę kontrolną

Tym razem drużyna z Krajenki miała okazję gościć zespół „Krajny” Wyrzysk

Zawodnicy startujący po raz pierw-
szy w kategorii juniora młodszego: 

Marcin Król i Katarzyna Madej spro-
stali zadaniu radząc sobie z tremą 
oraz z formułą rozgrywania zawodów 
na szczeblu Mistrzostw Polski. W tych 
zmaganiach Marcin poprawił swój 
rekord życiowy o 4cm pokonując po-

przeczkę zawieszoną na wysokości 
189cm zajmując tym samym VIII miej-
sce. Natomiast Kasia pokonała wyso-
kość 150cm wyrównując swoje najlep-
sze osiągnięcie z sezonu letniego, co 
dało jej XII miejsce.

Paweł Brzeziński

Rekordowy skok
Marcina Króla
Lekkoatleci z Krajenki udanie wystartowali w Halowych Mistrzo-
stwach Polski w Lekkiej Atletyce U18, które odbyły się w dniach od 8 
do 10 lutego br. w Toruniu.

Marcin Król wykonał swój rekordowy skok

Piłkarski weekend
6 kwietnia br. w Krajence miała miejsce inauguracja 
rundy wiosennej zespołów młodzieżowych

Młodziki na stadionie miejskim w Krajence podejmowali 
Tarnovię Tarnówka, wygrywając 2:0 po bramkach Rad-

ka Barabasza i Oskara Krakowiaka.
 Trampkarze także rozegrali mecz ligowy w Krajence, ry-
walem był zespół Iskry Szydłowo. Iskra z Krajenki wygrała 
3:2 po bramkach 2x Tomek Maciejewski i Jakub Weber.
 Juniorzy w ostatnim już ósmym meczu kontrolnym przed 
ligą, podejmowali u siebie GTS Lipka, zwyciężając 6:0 po 
bramkach 2x Kacper Dyl 2x Max Lupa, Jakub Wajer i Adrian 
Różyński. Warto zanotować, że była to jedenasta z rzędu wy-
grana zespołu juniorów.
Mecze kontrolne juniorów przed sezonem.
Krajenka 6:1 Ferdynandowo
Głubczyn 4:6 Krajenka
Bartoszkowo 3:6 Krajenka
Osiek 1:3 Krajenka

Krajenka 2:1 Łobżenica
Krajenka 5:1 Jastrowie 
Miasteczko 2:3 Krajenka
Krajenka 6:0 Lipka
 7 kwietnia br. o na Orliku w Krajence miała miejsce 
pierwsza ligowa kolejka w kategorii Orlik. W turnieju udział 
wzięło pięć zespołów: Start Jastrowie, Farmutil Śmiłowo, 
Włókniarz Okonek, Iskra Szydłowo oraz gospodarze Iskra 
Krajenka.

Łukasz Tesmann
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Podopieczny Andrzeja Wawruszaka swoje zwycięstwo osią-
gnął w kategorii „dzieci”. Drugi reprezentant gminy Kra-

jenka – Maciej Mackiewicz ze Szkoły Podstawowej w Skórce 
również osiągnął dobry wynik w biegu na 2000 m. Obydwaj 
zawodnicy są reprezentantami UKS Olimp w Skórce.

Agnieszka Barabasz

14. lutego br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Głub-
czynie odbył się Gminny Turniej Piłki Sitkowej. Udział 

w nim wzięły reprezentacje szkół podstawowych z Krajenki, 
Skórki i Głubczyna. Drużyna z krajeńskiej szkoły, zasiliła swe 
szeregi uczniami z kl. III  gimnazjum. 
 Wyniki turnieju przedstawiały się następująco: I miejsce - 
Głubczyn - nie tracąc żadnego seta, II miejsce - Krajenka, III 
miejsce - Skórka.
 Rada Rodziców PSP w Głubczynie ufundowała napoje oraz 
drożdżówki dla wszystkich uczestników turnieju. Dodatkowo, 
każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar.

Na podstawie: M. Rutkowska – PSP w Głubczynie

Złoty Oliwier
Reprezentant Publicznej Szkoły Podstawowej w Kra-
jence Oliwier Kamiński zdobył złoty medal w biegu na 
1000 m podczas Mistrzostw Polski Krajowego Zrze-
szenia LZS w biegach przełajowych.

Oliwier Kamiński złotym medalistą

Gminny Turniej 
Piłki Sitkowej w Głubczynie

W rywalizacji wystartowała 35 osobowa ekipa ze Szko-
ły Podstawowej w Skórce, odnosząc znaczne sukce-

sy. Drużyna zdobyła miejsca na podium w każdej kategorii 
wiekowej. Zajmowała też, wysokie punktowane miejsca. 
Reprezentacja Skórki wywalczyła 7 medali (dwa złote, dwa 
srebrne, trzy brązowe). Odniosła również znaczące sukcesy 
w klasyfikacji drużynowej, zajmując, w większości kategorii 
wiekowych, miejsca na podium.
Czołowe miejsca indywidualnie w poszczególnych katego-
riach wiekowych zajmowali:

Rocznik – 2008 i młodsi
I miejsce – Derlatka Zuzanna (2009)
III miejsce – Krysiak Paweł (2009)
IV miejsce – Widawska Nikola (2010)
V miejsce – Potecki Hubert (2008)
VI miejsce – Bińkowska Jagoda (2008)
VII miejsce – Trojanowicz Patrycja (2008)
X miejsce – Jaworska Karolina (2009)

Rocznik 2006-2007
II miejsce – Szpakowicz Franciszek (2006)
III miejsce – Romańczyk Antonina (2006)
III miejsce – Koper Mateusz(2006)

 Rocznik – 2003- 2005
I miejsce – Szczepkowska Zofia(2004)
II miejsce – Mackiewicz Maciej(2004)
VII miejsce – Manikowski Remigiusz(2004)

opr. A. Barabasz, info. Andrzej Wawruszak

Na obiektach sportowych w Okonku odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych Szkół Pod-
stawowych. Reprezentacja Skórki zajęła wysokie lokaty.



BIULETYN KRAJEŃSKI

Nr 1(32) - kwiecień 2019 37

SPORT

Medale dla Skórki
w Mistrzostwach Powiatu w Biegach Przełajowych

Dziewczęta 2008
i młodsze
Skórka 765 pkt
Krajenka 733 pkt
Zakrzewo 732 pkt
Radawnica 723 pkt
Okonek 701 pkt
Jastrowie 690 pkt
Złotów 2 682 pkt
Lipka 646 pkt
Tarnówka 347 pkt
 Złotów 3 179 pkt
Chłopcy 2008 i młodsi
Okonek 741 pkt
Zakrzewo 729 pkt

Skórka 723 pkt
Złotów 2 706 pkt
Jastrowie 703 pkt
Radawnica 660 pkt
Krajenka 649 pkt
Lipka 645 pkt
Złotów 3 378 pkt
Tarnówka 180 pkt
Dziewczęta 2007 – 2006
Zakrzewo 750 pkt
Tarnówka 729 pkt
Skórka 720 pkt
Lipka 695 pkt
Krajenka 693 pkt
Okonek 684 pkt

Złotów 2 640 pkt
Chłopcy 2007 – 2006
Złotów 2 745 pkt
Krajenka 737 pkt
Skórka 729 pkt
Tarnówka 686 pkt
Lipka 681 pkt
Okonek 666 pkt
Zakrzewo 624 pkt
Radawnica 543 pkt
Dziewczęta 2005 i starsze
Lipka 724 pkt
Skórka 715 pkt
Tarnówka 708 pkt
Okonek 705 pkt

Krajenka 697 pkt
Jastrowie 693 pkt
Złotów 2 682 pkt
Zakrzewo 667 pkt
Złotów 3 502 pkt
Chłopcy 2005 i starsi
Lipka 753 pkt
Złotów 2 722 pkt
Złotów 3 718 pkt
Skórka 705 pkt
Zakrzewo 678 pkt
Tarnówka 644 pkt
Okonek 641 pkt
Krajenka 638 pkt
Święta 200 pkt

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ MISTRZOSTW POWIATU W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH



BIULETYN KRAJEŃSKI

Nr 1(32) - kwiecień 201938

SPORT

Finał III edycji Krajeńskiej Ligi Halowej 
pod patronatem Burmistrza Stefana Kiteli

W lutym, na hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Krajence, 8 najlepszych drużyn rozegrało decydujące 

mecze o miejsca III edycji Krajeńskiej Ligi Halowej, organizo-
wanej pod patronatem burmistrza Gminy i Miasta Krajenka 
Stefana Kiteli. Przebieg finałowych rozgrywek:
1/4 finału 
Auto Gruba 3:0 Unia Bartoszkowo
Ajax 4:0 Futsal Śmiłowo
Brukarze Zacharzyn 4:1 Młodzi Tytani Daniela Sztycha
Dach 5:0 Termotech
1/2  finału
Ajax 2:4 Brukarze Zacharzyn
Dach 0:0 Auto Gruba karne 
2:0
Mecz o 3 miejsce - Auto Gru-
ba 4:3 Ajax
Finał - Brukarze Zacharzyn 
3:1 Dach
 
Wyróżniono następujących 
zawodników: 
najlepszy zawodnik - Karol 
Troczyński - Brukarze Zacha-
rzyn

najlepszy strzelec Wiedro Krzysztof 40 goli - Ajax
mvp odkrycie -  Budnik Daniel -  Dach
najbardziej wszechstronny zawodnik -  Block Kacper - Dach
bramkarz  - Marcin Zepf - Auto Gruba
obrońca - Marek Zdrenka - Auto Gruba
oldboy Krzysztof Jans - Brukarze Zacharzyn
fair play -  Krajan Podróżna
sędzia -  Marcin Barcikowski
 
Klasyfikacja końcowa ligi:
1. Brukarze Zacharzyn

2. Dach Sturmowski
3. Auto Gruba
4. Ajax 
5.Unia Bartoszkowo
6.Futsal Śmiłowo
7.Młodzi  Tytani Daniela Sztycha
8.KS Termotech
9.Krajan i Spółka
10.Kajtki
11.Szkolne diabły
12.Krajan Podróżna
opr. Paweł Brzeziński, info: Ł. 
Tesmann - Organizator



BIULETYN KRAJEŃSKI

Nr 1(32) - kwiecień 2019 39

Smacznego!

KULINARIA

Koło Gospodyń Wiejskich w Kajence poleca na święta
Babka gotowana
Składniki:
6 jaj
1 kostka margaryny 
1 szklanka cukru
1,5 szklanki maki ziemniaczanej
2 łyżki mąki tortowej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki octu
olejek śmietankowy lub waniliowy

Sposób przygotowania:
Margarynę utrzeć z cukrem, dodać 
po jednym żółtku i do tego dodawać 
stopniowo mąkę z proszkiem do pie-
czenia. Dodać ocet, olejek, a na końcu 
ubitą pianę z białek. Cisto wylać do 
specjalnej formy do gotowania babek, 
a następnie wstawić do gorącej wody 
(woda powinna sięgać ¾ wysokości 
naczynia). Tak wstawione ciasto go-
tujemy 1 godzinę i 10 minut. Ciasto 
możemy polać polewą czekoladową.

Jajka faszerowane
Składniki:
16 jajek
8 czarnych oliwek
4 łyżeczki posiekanego szczypiorku
4 łyżki majonezu
4 łyżeczki kawioru
10 kaparów
4 łyżeczki tuńczyka z puszki
koperek
1 łyżeczka startej skórki cytrynowej

Sposób przygotowania:
Jajka ugotować na twardo. Z czterech 
wyjąć żółtka. Oliwki posiekać, żółtka 
rozgnieść widelcem. Dodać 2 łyżecz-
ki szczypiorku i łyżkę majonezu. Far-
szem nadziać połówki jajek i udeko-
rować skórką z cytryny. Z 4 kolejnych 
jajek wyjąć żółtka. Kapary posiekać, 
żółtka rozgnieść widelcem. Dodać 
pozostały szczypior i łyżkę majonezu. 
Farszem nadziać połówki jej i udeko-
rować pozostałymi kaparami. Z po-
zostałych jaj wyjąć żółtka. Tuńczyka 
osączyć. Żółtka razem z tuńczykiem 
rozgnieść widelcem. Dodać posieka-
ny koperek i pozostały majonez. Far-
szem nadziewać połówki jaj i udeko-
rować gałązkami kopru.

Szynka gotowana
Składniki:
chuda szynka wieprzowa (1-1,2 kg), 
najlepiej w siatce
3-4 łyżeczki soli peklowej
5-6 łyżek zwykłej soli
mała garść ziaren ziela angielskiego
mała garść pieprzu czarnego
5-6 liści laurowych
8-12 owoców jałowca
3-4 ząbki czosnku
garść majeranku
opcjonalnie inne dodatki: gorczyca, 
chili, kminek, tymianek, rozmaryn, 
inne przyprawy

Sposób przygotowania:
Jeśli nie udało nam się kupić szynki w 
siatce, to wiążemy szynkę sznurkiem, 
takim, który będziemy mogli użyć do 
gotowania. W wysokim (nie szerokim) 
garnku zalewamy umytą zimną wodą 
szynkę i dodajemy przyprawy. Mięso 
zagotowujemy i gotujemy na wolnym 
ogniu ok. 8-10 minut i odstawiamy na 
noc w zimne miejsce. Następnego dnia 
raz jeszcze zagotowujemy szynkę i go-
tujemy na wolnym ogniu przez kolejne 
8-10 minut i pozostawiamy ponownie 
w wodzie do wystudzenia. Po wystu-
dzeniu, po ok. 6-10 godzinach, szynka 
jest gotowa do spożycia.
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GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
W KRAJENCE

ALERT RCB to system SMS-owego po-
wiadamiania ludności o zagrożeniach. 
System ten jest wykorzystywany tyl-

ko w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże 
prawdopodobieństwo zagrożenia życia lub zdrowia na 
znaczącym obszarze. Alert RCB uruchamiany jest przez 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które każdego dnia 
monitoruje sytuację pod kątem różnego rodzaju zagro-
żeń.

RSO czyli Regionalny System Ostrze-
gania jest darmową usługą/aplikacją, 
która umożliwia otrzymywanie powia-
domień o zagrożeniach. W aplikacji 
umieszczane są ostrzeżenia meteorolo-

giczne i hydrologiczne oraz inne ostrzeżenia np. drogo-
we. W systemie znajduje się również poradniki dotyczą-
ce m.in. udzielania pierwszej pomocy czy odpowiednich 
zachowań podczas różnych zagrożeń. Komunikaty RSO 
(o zasięgu wojewódzkim) generuje wojewódzkie cen-
trum zarządzania kryzysowego. 

INFORMACJE
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