Gmina Miasteczko Krajeńskie
Gmina Miasteczko Krajeńskie położona jest na północnym skraju Doliny
Noteci. Z racji ukształtowania terenu: rozległe łąki, spore wzniesienia oraz
liczne źródełka i strumyki nazywana jest często Kazimierzem Dolnym
Północy. Rozciąga się przy trasie Warszawa – Szczecin, zajmuje obszar
70,7 km
Gmina została powołana do życia rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 2 grudnia 1991 roku. W jej skład wchodzą sołectwa: Arentowo,
Brzostowo, Grabionna, Grabówno, Miasteczko Krajeńskie liczące 1172
mieszkańców, Okaliniec, Wolsko i Miasteczko Huby.
W przeszłości Miasteczko Krajeńskie i okoliczne wsie miały różną
przynależność administracyjną. W XVI wieku obejmował je powiat
nakielski. W okresie rozbiorów były włączone do powiatu kamieńskiego. W
latach 1806 – 1815 należały do Wielkiego Księstwa Warszawskiego. W
roku 1817 Miasteczko Krajeńskie weszło w skład utworzonego powiatu
wyrzyskiego. Na mocy Traktatu Wersalskiego Miasteczko Krajeńskie
powróciło do Polski. Przejecie władzy nastąpiło 23 stycznia 1920 roku. W
Miasteczku Krajeńskim utworzono urząd celny, komisariat policji, urzędy,
powołano Komisarza Rady Miejskiej, spolszczono szkołę.
Z dniem 1 stycznia 1938 roku powiat wyrzyski wraz z Miasteczkiem
Krajeńskim został włączony do województwa pomorskiego z siedzibą w
Toruniu.
Po II wojnie światowej Miasteczko Krajeńskie znalazło się w
województwie bydgoskim. W 1973 roku, mimo protestów, gmina zosta ła
wcielona do gminy Białośliwie, a Miasteczku Krajeńskiemu odebrane
zostały prawa miejskie. Mieszkańcy nie mogli pogodzić się z decyzją
władz. W 1975 roku miała miejsce reforma administracyjna kraju,
powstało województwo pilskie, w którym znalazło się również Miasteczko
Krajeńskie, niestety, jako część gminy białośliwskiej. Dopiero w 1992 roku
wielokrotne zabiegi miasteczkowiczan przyniosły połowiczny sukces,
Miasteczku Krajeńskiemu przywrócono status gminy. Praw do dzisiaj
jednak nie udało się odzyskać.
Gmina ma charakter rolniczy. Zarejestrowanych jest tu około 300
gospodarstw rolnych, ale przynajmniej połowa z nich to gospodarstwa
małe, nie przekraczające pięciu hektarów.
Tereny wchodzące w skład gminy to raczej ziemie słabe, przeważnie
IV i V klasy. Znaczną część powierzchni rolnej zajmują łąki, ciągnące się
szerokim pasem w Dolinie Noteci. W dużych gospodarstwach
produkcyjnych
przeważa
ukierunkowanie
na
sadownictwo
i
warzywnictwo. Zadbane sady to wizytówka przede wszystkim takich
sołectw jak: Okaliniec, Grabówno, Grabionna, Brzostowo i Miasteczko
Krajeńskie.
Na obszarze gminy istnieje kilka większych firm, działających w
różnych sektorach produkcji i usług. Gmina posiada także kilka dobrze
prosperujących punktów gastronomicznych, z których największą sławą
cieszy się Restauracja „Dworek” w Grabównie.

Gmina jest w całości zwodociągowana i fragmentarycznie
skanalizowana. Trzy największe miejscowości – Miasteczko Krajeńskie,
Grabówno i Brzostowo – mogą korzystać z gazu ziemnego. Najlepiej z
całej infrastruktury wygląda sytuacja z telefonami; do centrali podłączono
już 600 numerów, co oznacza, że prawie każde gospodarstwo posiada
telefon.
Na terenie gminy znajdują się dwa kościoły katolickie: parafia w
Miasteczku Krajeńskim liczy 2444 wiernych, parafia w Grabównie – 740.
Położony na stromym wzniesieniu, malowniczo otoczony starymi
drzewami kościół z 1898 roku w Miasteczku Krajeńskim, jest jednym z
największym zabytków gminy. Ważnym miejscem dla tradycji Miasteczka
Krajeńskiego jest także grób Michała Drzymały, który znajduje się na
położonym nieopodal kościoła cmentarzu. Najstarszym zabytkiem gminy
jest wczesnośredniowieczne grodzisko we wsi Wolsko.
W gminie, która ze względu na krajobraz polodowcowy: szeroki pas
łąk – z jednej strony i pas wzniesień – z drugiej, posiada liczne walory
turystyczne, brakuje jezior. Jest natomiast ważna dla całego regionu rzeka
Noteć, na której pasjonaci sportów wodnych planują wybudować w
przyszłości mały port. Jeśli projekt dojdzie do skutku, będzie to często
odwiedzany przystanek na trasie wodnej znad Renu na Mazury. W gminie
zawiązał się Komitet budowy centrum rehabilitacyjno – sportowego
„Morena”. W Miasteczku Krajeńskim. W 2003 roku rozpoczęto budowę
środowiskowej sali sportowej. Przedsięwzięcie to jest jednym z
najważniejszych do zrealizowania.
Gmina prowadzi żywą współpracę głównie na polu sporu i kultury z
niemieckim Gleschendorf z gminy Scharbeutz.
Wójtem gminy od 1992 roku jest Tadeusz Dąbrowski.

