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290. urodziny

Trzcianki!



Trzcianka skończyła 290 lat!
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3 marca, odbyły się uroczystości związane z 290. 
rocznicą nadania Trzciance praw miejskich. Złożono 
kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 250. rocznicę 
nadania Trzciance praw miejskich i budowniczych 
Trzcianki.



Następnie udano się do Centrum Integracji Społecznej 
gdzie odbyła się część oficjalna urodzin Trzcianki. 
Tradycyjnie burmistrz wręczył Trzcianeckie Sarenki trzem 
wyróżnionym: panu Edwardowi Aktanarowiczowi, panu 
Wiktorowi Franczyszynowi oraz panu Bogdanowi 
Ratajczakowi.



Do „Księgi zasłużonych dla miasta Trzcianki” wpisano: 
śp. pana Henryka Bajraszewskiego, śp. pana Antoniego 
Birulę, śp. panią Helenę Stokłosę, śp. pana Jana Stożka 
oraz panią Annę Stefanowicz.



Uroczystość uświetnił przepiękny historyczny spektakl pt. 
„Daję Wam to prawo, czyli narodziny miasta”.
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Tworzenie II oddziału 

żłobkowego w GP nr 4
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76. rocznica powrotu ziemi trzcianeckiej 

do Macierzy

27 stycznia obchodziliśmy 76. rocznicę 
powrotu ziemi trzcianeckiej do Macierzy. Ze 
względu na panujące obostrzenia, ten dzień 
świętowaliśmy w zmienionej formie. W części 
oficjalnej odbyła się msza św. w intencji 
mieszkańców w kościele pw. Jana 
Chrzciciela oraz złożono kwiaty pod krzyżem 
upamiętniającym powrót ziemi trzcianeckiej 
do Macierzy.



W formie online mogliśmy zapoznać się        
z historyczną wystawą oraz materiałami 
wideo, przygotowanymi przez Muzeum Ziemi 
Nadnoteckiej, które pozwalają upamiętnić ten 
dzień i jeszcze lepiej poznać historię naszej 
Małej Ojczyzny.
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Tworzenie II oddziału 

żłobkowego w GP nr 4
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Sztab WOŚP w Trzciance zebrał 73 783,21 zł! 

Wyjątkowy charakter miał tegoroczny finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Trzciance. Tym 
razem bez licytacji w Hali Sportowo-Widowiskowej   
i wydarzeniami, podczas których mogliśmy się 
wspólnie spotykać, ale z licytacjami online, 
wirtualnym biegiem, kawiarenką i mini kiermaszem 
przy ul. Kościuszki, a także światełkiem do nieba   
w oknach naszych domów. Graliśmy z radością!



Ostatecznie, trzcianecki sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zebrał w sumie 73 783,21 zł! 
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję!
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Trzcianeckie Walentynki

W tegoroczne Walentynki w Trzciance można było przejść się ul. Kościuszki pod 
czerwonymi sercami w kierunku Placu Pocztowego, gdzie przygotowane zostało wielkie 
serce do fotograficznego upamiętnienia zakochanych. Na przybyłych czekały także 
miłosne wróżby, balonowe serduszka i lizaki. Dodatkową atrakcją była możliwość 
zwiedzenia nowego budynku Centrum Integracji Społecznej, gdzie na dużym ekranie 
prezentowany był koncert walentynkowy Orkiestry Dętej BPiCK oraz Agaty Wilant, Olgi 
Wilant i Marty Greli pn. „Od serca do serca”.



Atrakcje przygotowane przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury oraz Urząd Miejski 
Trzcianki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim za przybycie.
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Tulipany dla trzcianeckich kobiet

Na ulicach naszego miasta pojawili się dziś 
dżentelmeni z kwiatami. Panowie 
obdarowywali życzeniami i tulipanami 
mieszkanki Trzcianki. Odwiedzili również panie 
w ich miejscach pracy. Najserdeczniejsze 
życzenia z okazji Dnia Kobiet składali paniom 
Burmistrz Trzcianki, pracownicy Biblioteki 
Publicznej i Centrum Kultury oraz Urzędu 
Miejskiego.



Miłe Panie, jeszcze raz życzymy Wam 
wszystkiego dobrego i pięknego. Niech każdy 
Wasz dzień wypełnia radość i uśmiech.
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W Centrum Integracji Społecznej odbył się wernisaż wystawy z okazji jubileuszu 25-lecia 
Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Portret, który przygotowała Biblioteka Publiczna i Centrum 
Kultury.



Ekspozycja prezentowała fotografie, które zostały nagrodzone w czasie 25 lat trwania konkursu. 
Gościem honorowym imprezy był Bogdan Krężel – uznany i ceniony artysta fotograf, laureat 
pierwszej edycji „Portretu”.



Podczas uroczystości p.o. dyrektor BPiCK – Dominika Wiśniewska podziękowała osobom, które 
wpłynęły na rozwój konkursu. Wśród nich znaleźli się pomysłodawca i wieloletni kurator 
„Portretu” – Henryk Król, komisarz konkursu – Andrzej Biegowski oraz dyrektor dawnego 
Trzcianeckiego Domu Kultury – Hanna Zygmont. Podziękowania skierowano również               
do Starostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz Urzędu Miasta w Trzciance za 
wsparcie finansowe konkursu.


25 lat “Portretu”
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W środę (28 kwietnia br.) w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance,  
w zaostrzonym reżimie sanitarnym, odbyła się Gala Sportu 2020 – 
wydarzenie podsumowujące najważniejsze sukcesy sportowe                      
w minionym roku i wyróżniające najbardziej utytułowanych zawodników, 
trenerów i działaczy. Ze względu na epidemię, 2020 rok był bardzo ubogi 
w wydarzenia sportowe, jednak nasi zawodnicy odnieśli wiele znaczących 
sukcesów rangi krajowej i międzynarodowej.



Burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski wręczył wyróżnienia, które 
zostały przyznane na podstawie wniosków złożonych przez kluby 
sportowe i stowarzyszenia. Łącznie uhonorowano szesnaścioro osób.

Po wyróżnieniach, specjalnie dla naszych sportowców, motywacyjne 
przesłanie i gratulacje przekazał w formie filmu Marcin Waliński – 
pochodzący z Trzcianki siatkarz, grający na pozycji przyjmującego.          
Od sezonu 2020/2021 występuje w drużynie Ślepsk Malow Suwałki          
w siatkarskiej PlusLidze.

Gala Sportu 2020

Osoby wyróżnione:



•	Igor Hałuja, 

•	Julia Piasecka,

•	Karolina Zapała,

•	Michał Strzelczak,

•	Wiktor Hałuja,

•	Oliwia Tomkalska,

•	Arleta Flisikowska,

•	Paula Kułaga,

•	Beata Wołk,

•	Hubert Odwrot,

•	Marek Kolebuk,

•	Marcin Ćwirzeń,

•	Michał Żyliński,

•	Wojciech Siadak,

•	Jacek Moroz,

•	Józef Jopek.

Z sylwetkami nagrodzonych możecie zapoznać się Państwo na stronie www.trzcianka.pl
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Jubileusze małżeńskie w Urzędzie Stanu Cywilnego

W tym roku już cztery pary świętowały w Urzędzie Stanu Cywilnego swoje jubileusze małżeńskie: Państwo 
Marianna i Bronisław Żebrowscy, Państwo Henryka i Franciszek Skupińscy, Państwo Maria i Andrzej 
Wtulichowie oraz Państwo Maria i Józef Saksowie. 



Jak na rangę tak ważnych rocznic przystało, w spotkaniu uczestniczył burmistrz Trzcianki Krzysztof W. 
Jaworski, który wręczył małżonkom listy gratulacyjne oraz bukiety kwiatów. Do życzeń dołączyła również 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Renata Banasiak.



Szanownym jubilatom życzymy kolejnych rocznic małżeńskich w zdrowiu i radości!


Państwo Maria i Józef Saksowie

Państwo Maria i Andrzej WtulichowiePaństwo Marianna i Bronisław Żebrowscy

Państwo Henryka i Franciszek Skupińscy
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Prezentacja dotyczącą inwestycji w 
infrastrukturę sportową i rekreacyjną

Konferencja prasowa Burmistrza Trzcianki

30 marca br., Burmistrz Trzcianki przedstawił 
prezentację dotyczącą inwestycji w infrastrukturę 
sportową i rekreacyjną na terenie gminy Trzcianka. 
Dowiedzieć się można m.in. o pływalni, ścieżkach 
rowerowych i innych inwestycjach. 



Ze szczegółami prezentacji można zapoznać się        
na naszej stronie www.trzcianka.pl

9 lutego 2021 r., w Centrum Integracji Społecznej      
w Trzciance odbyła się konferencja noworoczna 
burmistrza Trzcianki, na którą zaproszone zostały 
media z regionu. Podczas spotkania z dziennikarzami, 
włodarz gminy opowiedział o planach rozwojowych 
gminy Trzcianka na 2021 rok, planowanych 
inicjatywach i działaniach społecznych, wyzwaniach 
do pokonania, propozycji współpracy z mediami,          
a także odpowiedział na pytania dziennikarzy.
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Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka 

osiedliło się w Trzciance

System Identyfikacji Miejskiej

Trzcianka wprowadza system informacji 
miejskiej, obejmujący m.in. tablice                    
z nazwami ulic, oznaczenia adresowe czy 
drogowskazy. Co najważniejsze, nie będzie 
to wiązało się z dodatkowymi kosztami; 
nowe nośniki mają kosztować tyle,                
co wymieniane stare tablice.

Pierwsze oznaczenia według nowego wzoru 
są w trakcie montażu w nowych miejscach 
albo tam, gdzie stare tablice były już 
zniszczone, np. na Placu Pocztowym. 
Pozwoli to uporządkować dotychczasowy 
chaos, kiedy w przestrzeni miejskiej 
funkcjonowało kilka różnego rodzaju 
wzorów. Zmiany będą wprowadzane 
stopniowo.

System informacji miejskiej to miejskie 
oznaczenia adresowe budynków i posesji, 
tablice z nazwami ulic oraz budynków 
użyteczności publicznej, a także 
drogowskazy, mapy, oznaczenia informacji 
na przystankach, parkingach, parkach             
i innych obiektach miejskich.


Od 1 kwietnia 2021 r. siedziba NGR, która 
jest dysponentem środków unijnych 
dedykowanych rozwojowi akwenów 
wodnych (m.in. w zakresie 
przedsiębiorczości, ochrony wód, 
zagospodarowania turystycznego), znajduje 
się na terenie naszej gminy, w Centrum 
Integracji Społecznej na Placu Pocztowym.



NGR zrzesza samorządy, przedsiębiorców      
i organizacje społeczne z terenu Trzcianki 
oraz gmin Szydłowo, Chodzież, Czarnków, 
Wieleń, Drawsko i Krzyż Wlkp.
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MiniPSZOK w Nowej Wsi, Siedlisku i Stobnie

Nowe przewodniki turystyczne

W Nowej Wsi, Siedlisku i Stobnie 
funkcjonują, uruchomione przez Kombud 
Trzcianka testowe Mini PSZOKI, które mają 
ułatwić mieszkańcom gminy pozbyć            
się dodatkowych odpadów nadających się 
do recyklingu.



Dodatkowo oprócz zbiórki szkła, metali          
i tworzyw sztucznych czy papieru, dołożono 
pojemnik na małe elektrosprzęty.



Dla ułatwienia odpowiedniej segregacji 
odpadów, przy pojemnikach znajduje się 
tablica ze szczegółowym opisem oraz 
informacjami odnośnie funkcjonowania 
PSZOKU.

Wakacje coraz bliżej… Urząd Miejski 
Trzcianki wydał dwa przewodniki, okraszone 
pięknymi zdjęciami oraz bogatymi opisami, 
zachęcającymi i kuszącymi do odkrywania 
przez turystów trzcianeckiej historii, 
przyrody, atrakcji oraz perełek 
architektonicznych.



Rybołówstwo i agroturystyka – nawiązuje  
do historii rybackich gminy Trzcianka, 
walorów produktów rybackich, idei ekologii i 
przyrody oraz aktywnego spędzania czasu 
nad wodą. Przewodnik promuje również 
gospodarstwa rybackie oraz 
agroturystyczne znajdujące się na terenie 
gminy Trzcianka.



Turystyka i atrakcje – pokazuje trzcianeckie 
walory przyrodnicze, takie jak czyste wody, 
bogate w runo leśne lasy, piękne krajobrazy   
i świeże powietrze. Zachęca przyjezdnych 
do odwiedzenia Doliny Noteci, ścieżki nad 
Bukówką oraz Parku Ryb Słodkowodnych,    
a także korzystania z tras rowerowych            
i pieszych oraz bazy sportowo-rekreacyjnej. 
Nie tylko przyroda jest wyróżnikiem gminy 
Trzcianka, ale także mieszkańcy, ich 
aktywność i otwartość, co również zostało 
zawarte!



Wspaniałe przewodniki wydano, dzięki wsparciu Unii Europejskiej, 
w ramach umowy o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie         
i upowszechnianie produktów promocyjnych i popularyzujących 
idee LSR w Gminie Trzcianka”. Celem operacji jest zwiększenie 
atrakcyjności obszaru NGR, ich walorów turystycznych, a także 
konkurencyjności turystycznej poprzez opracowanie                             
i upowszechnianie kompletu produktów promocyjnych                        
i popularyzujących idee LSR.




Inwestycje
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Centrum Edukacji Ekologicznej 

w Rychliku
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Szachy plenerowe 

na Placu Pocztowym

Dzienny Dom Senior +
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Nowy radiowóz dla Komisariatu Policji 

w Trzciance

Remont drogi wojewódzkiej Nr 180 

na odcinku  Trzcianka - Wrząca
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Szachy plenerowe 

na Placu Pocztowym

Prace pielęgnacyjne na boiskach 

w Trzciance

Nowy samochód do wywozu odpadów 
Kombud sp. z o.o.

Kanalizacja na ul. Sobieskiego

w Trzciance
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Szachy plenerowe 

na Placu Pocztowym

Prace pielęgnacyjne na boiskach 

w Trzciance

Dofinansowanie na budowę ścieżki 
rowerowej Sarcz - Trzcianka

Będzie modernizacja ul. Akacjowej 

w Stobnie
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Podpisano umowę na koncepcję 
budowy obwodnicy

19 kwietnia 2021 roku, w Centrum Integracji Społecznej podpisano umowę na opracowanie 
projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia dla zdania: Budowa obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków. Zadanie za kwotę 372 690 zł realizować będzie konsorcjum 
złożonego z lidera: AXIAL PROJECT pana Bartosza Tomczaka oraz dwóch partnerów: AC 
DROGA pana Adama Chmielewskiego i Pracowni Projektowej DROG-CAD pana Macieja 
Nowaka.



Podpisy pod umową złożyli: pan Krzysztof W. Jaworski burmistrz Trzcianki, pani Joanna Zieńko 
Skarbnik gminy Trzcianka oraz pan Bartosz Tomczak przedstawiciel konsorcjum.



Znaczące wydarzenie dla całego regionu przyciągnęło do Trzcianki wielu znamienitych gości, 
którzy od dłuższego czasu wpierają tę inwestycję m.in.: panią Marię Małgorzatę Janyskę 
Posłankę na Sejm RP, pana Krzysztofa Paszyka Posła na Sejm RP, pana Jarosława 
Maciejewskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Jacka 
Bogusławskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, panią Mirosławę 
Rutkowską-Krupkę Radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz pana Pawła 
Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
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Nasza gmina otrzymała wyróżnienie podczas uroczystej gaili konkursu „Innowacyjny Samorząd 
2021” – kreatywność w czasach pandemii. Kapituła konkursu doceniła zgłoszony przez nas 
projekt pn. „Zwiększenie dostępności usług Urzędu Miejskiego Trzcianki poprzez zastosowanie 
innowacyjnych rozwiązań”.



W tegorocznej edycji 226 samorządów zgłosiło do konkursu 396 projektów. Przyznano             
17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach. Najważniejszymi kryteriami oceny było 
nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania 
innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych działań. Trzcianka 
została doceniona wyróżnieniem w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Urząd Miejski Trzcianki pochwalił się projektem, który polegał na zwiększeniu dostępności usług 
kierowanych do klientów poprzez: przejście na elektroniczny system zarządzania dokumentacją 
EZD PUW, ujednolicenie oprogramowania dziedzinowego zintegrowanego z usługą EBOI+, 
udostępnienie mieszkańcom internetowego systemu rezerwacji wizyt w urzędzie, powołanie 
mobilnego urzędnika, uruchomienie opłatomatu oraz przygotowanie formularzy na platformie 
e-PUAP wraz z kartami spraw.



Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności usług w urzędzie, usprawnienie procesu 
obiegu dokumentów, poprawa przepływu informacji oraz jakości obsługi klienta. Dodatkowo 
wdrożone rozwiązania pozwoliły na szybsze dostosowanie się do nowych warunków 
spowodowanych wprowadzonym na terenie całego kraju stanu epidemiologicznego                     
i związanych z nim obostrzeń. Co w efekcie pozwoliło na płynne przeorganizowanie pracy         
w urzędzie.



Organizatorem konkursu „Innowacyjny Samorząd 2021” był Serwis Samorządowy Polskiej 
Agencji Prasowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezes Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju Pracy         
i Technologii oraz GovTech Polska. Partnerem strategicznym była spółka PGNiG.
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Pobierz bezpłatną aplikację Gmina Trzcianka 

→ dostępną w Sklepie Play i App Store.

Aby być na bieżąco ze wszystkimi

komunikatami Urzędu Miejskiego Trzcianki.




