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Wspomnienie wakacji



Wspomnienie wakacji
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Tegoroczne lato w Trzciance było wyjątkowo gorące. Mocy wrażeń dostarczyły nam 
liczne wydarzenia kultralno - rozrywkowe, jak i te sportowe. 



Po rocznej przerwie powróciły muzyczne festiwale:  Heartbeat Festival  
i Trzciamajka. Prócz tego odbyły się koncerty, m.in. Pawła Domagały, Zaespołu 
Wakacyjni, Koncert Trzech Tenorów, Paryż musi poczekać w wykonaniu Zbigniewa 
Rolniczaka oraz Tomasza Wyrzykowskiego, Trio TAKLAMAKAN - koncert 
TANGONALIA. 



Wydarzeń sportowych było bez liku, dla tych młodszych i starczych; zawodów 
lokalnych jak i na szczeblach krajowych czy nawet międzynarodowych.  
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również tegoroczne edycje WolfRace. 



Fani motoryzacji mogli wybrać się na wystawy samochodów zabytkowych, jak  
i przegląd nowoczesnych japońskich aut. Kinomaniacy zaś mieli okazję wybrać się 
na festiwal filmów grozy w ramach XII edycji Wampiriady oraz oddać krew i wziąć 
udział w loterii. 



O kulturę wyższą, jak Spektakl “Noc Kupały”, spotkanie z  prof. Jerzym 
Bralczykiem, wybitnym językoznawcą, “Teatr Pijana Sypialnia” i wiele innych 
atrakcji, dbała Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance. 
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Trzcianka na wodzie
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Motorowodne Mistrzostwa Europy w 
Klasie GT-30 w Trzciance. 

15. Grand Prix Wielkopolski 2021  
w Pływaniu Długodystansowym

7-8 sirrpnia br. nad jeziorem Sarcze mieszkańcy 
Trzcianki mieli  możliwość  oglądać wyścigi 
Motorowodnych Mistrzostw Europy w klasie GT-30 
oraz drugie eliminacje Motorowodnych Mistrzostw 
Polski. Kibice podziwiali piękną rywalizację i pomimo 
wietrznej pogody, w finałach emocji nie brakowało do 
ostatnich minut. Medalistami Motorowodnych ME  
w klasie GT-30 w Trzciance zostali: Łotyszka Laura 
Lakovica-Lakovica ze złotem, srebro wywalczyła 
Estonka Karol Soodla, zaś brąz zdobył Szwed Hilmer 
Wiberg.



Zawody w Trzciance były też drugim etapem 
eliminacji Międzynarodowych Motorowodnych 
Mistrzostw Polski. W klasie 0-125 wyniki 2. eliminacji 
to następująco: Sebastian Kęciński, Henryk 
Synoracki, Michał Kausa; zaś w klasie OSY-400: 
Michał Poźniak, Jeremi Jóźwiak, Aleksander Goliński, 
Jakub Rochowiak.

 

Dziękujemy za widowiskowe wyścigi, piękną 
sportową rywalizację oraz rozrywkę,  
jaką zapewniliście mieszkańcom Trzcianki.

14 sierpnia br. Ponad 60 zawodniczek  
i zawodników przystąpiło do rywalizacji  
15. Grand Prix Wielkopolski 2021 w Pływaniu 
Długodystansowym. Po raz pierwszy w Trzciance 
gościć mogliśmy znamienitych sportowców, 
rywalizujących na otwartych akwenach wodnych. 
Na liście startowej znalazł się również burmistrz 
Krzysztof W. Jaworski, który wspierał w rywalizacji 
Pawła Krupińskiego, zawodnika z zespołem 
downa, przystępującego do tego typu rywalizacji 
po raz pierwszy. Gratulujemy sportowej rywalizacji. 
Dziękujemy za odwiedziny i liczymy na kolejną 
edycję w naszym mieście już za rok! 
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Warcabowe Mistrzostwa Polski w Rychliku 

Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej i aktywnej oraz Drużynowych Mistrzostw Polski  
w warcabach. 14 sierpnia br. wszystkie drogi najlepszych warcabistów w Polsce prowadziły do 
Rychlika, tworząc to miejsce "Stolicą Warcabową". Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz 
Trzcianki Krzysztof Jaworski, wykonując symbolicznie pierwsze ruchy z najbardziej 
utytułowaną zawodniczką naszego klubu - Arletą Flisikowską.
 

Po wyczerpującej sobocie (26 rund) w niedzielę od 9:00 rozpoczęła się gra aktywna.  
W walce o medale zagrało 59 zawodników i 20 zawodniczek. W bardzo wyrównanej walce wśród 
mężczyzn zwyciężył Mateusz Niczyporuk - UKS Roszada Lipno, a wśród pań klasę pokazała 
Natalia Sadowska WKS Admirał PCBEST Szczecin.

W sobotę w tzw. Blitza do rywalizacji przystąpiło 55 zawodników i 18 zawodniczek z całej Polski 
między innymi ze Szczecina, Horyńca Zdroju, Oleszyc (podkarpacie), Warszawy, Wrocławia itd. 
Wśród nich cała rzesza byłych Mistrzów Polski, finalistów tegorocznych MŚ, oraz dużo młodych 
zawodników do lat 10 i 13, którzy chcieli spróbować się z najlepszymi. Po zaciętych pojedynkach 
i 13-u rundach najlepszymi okazali się : wśród mężczyzn Jakub Gazda - MKS Mazovia Mińsk 
Mazowiecki, wśród Kobiet Marta Bańkowska - UKS Struga Marki. W godzinach popołudniowych 
rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej. Zwycięską drużyną okazała się 
Mazovia Mińsk Mazowiecki. 
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Tworzenie II oddziału 

żłobkowego w GP nr 4
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Dożynki w Białej

Dożynki Gminne na trzcianeckiej wsi, to już 
tradycja, a kolejne sołectwa starają się jak 
najlepiej zorganizować to najważniejsze dla 
rolników święto, poświęcając na 
przygotowania niezwykle dużo czasu i sił. 
Tym razem organizacji Dożynek podjęła się 
Biała! Każdy, kto przybył tego dnia do 
Białej zwrócił uwagę na wspaniale 
ozdobione posesje, a przy przejeździe przez 
wieś, oczom ukazywały się kolejne 
oryginalne ozdoby.



Uroczystości rozpoczęto od korowodu 
prowadzonego przez Annę Boch sołtysa 
Białej i Jana Rueffrecka starostę Dożynek. 
Następnie przystąpiono do prezentacji 
wieńców dożynkowych. Odbyła się 
dziękczynna msza święta za zbiory oraz 
poświęcenie chleba i wieńców.
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Część artystyczną otworzył koncert Orkiestry Dętej BPiCK, 
następnie bialską legendę zaprezentowały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Białej, na podstawie scenariusza Karoliny Kubilus. 
Przepiękny występ zaprezentowała również grupa wokalna Vocal 
Squad BPiCK przygotowana przez Agatę Wilant. Po obrzędzie 
dożynkowym w wykonaniu Zespołu Pieśni „Malwy” z Siedliska oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich z Rychlika, starostowie dożynek 
przekazali chleb na ręce Krzysztofa W. Jaworskiego burmistrza 
Trzcianki oraz Roberta Matkowskiego przewodniczącego Rady 
Miejskiej Trzcianki, który został pokrojony i rozdany zebranym 
mieszkańcom. Nie zabrakło słów skierowanych do rolników przez 
licznie przybyłych gości.



Po części oficjalnej, nastąpił długo wyczekiwany koncert Stefano 
Terrazzino z zespołem, który zgromadził tłumy mieszkańców 
naszej gminy. Artysta tańczył i śpiewał razem ze zgromadzonymi,  
a także opowiadał ciekawostki dotyczące życia we Włoszech. 

Z sylwetkami nagrodzonych możecie zapoznać się Państwo na stronie www.trzcianka.pl

Dożynki w Białej
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Dożynki w Białej

Po części rozrywkowej przyszedł czas na wręczenie nagród w konkursach  
„Piękna Wieś”, „Wieniec Dożynkowy” oraz „Najpiękniejszy Kosz Plonów 
Działkowych”. Wielkie emocje przyciągnął także konkurs „Wieniec Dożynkowy”, 
gdzie pierwsze miejsce zdobyło Runowo, drugie Rychlik, a trzecie Niekursko.  
W konkursie „Najpiękniejszy Kosz Plonów Działkowych”, najlepszy okazał się ROD 
„Spółdzielca”, drugie miejsce zajął ROD „Malwa”, trzecie ROD „Słonecznik”,  
a czwarte ROD „Relaks”.
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Tworzenie II oddziału 

żłobkowego w GP nr 4
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Dożynki w Białej

Organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje dla dzieci. Najmłodsi 
uczestnicy Dożynek mogli skorzystać z zamków dmuchanych oraz 
uczestniczyć w zabawach przygotowanych przez grupę artystyczną 
Mimezis Art. „Wesoły Cyrkowiec”. Nie zabrakło mobilnego punktu 
szczepień, mobilnego punktu spisowego, stoiska Kombud, Nadleśnictwa 
Trzcianka, Koła Gospodyń Wiejskich z Rychlika, Restauracji Piwniczanka, 
Energia-przyszłości, Grene – sklepy rolnicze-techniczne, a przede 
wszystkich naszych lokalnych piekarni „Bochenek” i „Rogalik”, które 
przez cały czas trwania Dożynek częstowały wszystkich swoimi pysznymi 
wypiekami.




Na zakończenie Święta Plonów mieszkańcy mogli podziwiać pokaz ognia 
z efektami pirotechnicznymi w wykonaniu Mimezis Art oraz bawić się  
do późnych godzin nocnych przy dźwiękach zespołu Bracia M.
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Wizyta dzieci z kresów w Trzciance

Dnia 18 sierpnia br. dzieci z Mościszek z rejonu wileńskiego odwiedziły Trzciankę. 
Kolonie kresowe corocznie organizuje Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania 
Młodzieży w Pile. Do naszego miasta przybyli na zaproszenie Biblioteki Parafialnej  
w Trzciance.



Cały dzień wrażeń: patriotyczne przywitanie pod Pomnikiem Niepodległości, lekcja 
historii w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, wizyta w Biblioteka Publicznej i Centrum 
Kultury, zabawa i poczęstunek w Centrum Integracji Społecznych, zwiedzanie Parku 
Ryb Słodkowodnych, aktywny wypoczynek nad jeziorem Sarcze z WOPR-owcami. 
Dzieci szybko polubiły Trzciankę i nie miały czasu na nudę. Na zakończenie wizyty 
zaproszono wszystkich na leśną strzelnicę, gdzie czekała pyszna grochówka od pana 
Henyka, zabawa z animatorem i upominki od Burmistrza Trzcianki.



Dziękujemy ks. Jarosławowi Wąsowiczowi i panu Edwinie Klessie za zorganizowanie 
wizyty dzieci z kresów w naszym mieście. Zapraszamy za rok do Trzcianki, którą trudno 
wymówić, ale łatwo polubić!
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VIII Święto Konia w Rychliku

W niedzielę, 5 września, w gospodarstwie agroturystycznym „Leśna Podkowa” w Rychliku odbyły się już 
po raz ósmy zawody w skokach i powożeniu zaprzęgami. Główny organizator, czyli Stowarzyszenie Klub 
Jeździecki „Leśna Podkowa”, jak co roku przygotowało zawody na jak najwyższym poziomie.  
Licznie przybyli zawodnicy, miłośnicy koni i osoby zainteresowane zawodami. 



Organizatorzy przygotowali dla gości stoiska z domowymi wypiekami i grillami, a dla zawodników 
atrakcyjne nagrody i pamiątki.



Zawody odbyły się w pięciu konkurencjach skokowych w: Mini LL z trenerem w ręku dla najmłodszych 
jeźdźców, Mini LL – „Debiuty” z trafieniem w normę czasu, LL „Super Amator” z trafieniem w normę 
czasu, LL „Próba czasu” i L „Wysokie loty”. Zawody w powożeniu niestety zostały odwołane, ze względu 
na brak chętnych. 



Kolejna edycja Święta Konia odbędzie się już za rok!.
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39. Bieg Zielińskiego i 8. Hydro Tour

W niedzielę, 19 września br., odbyła się 39. 
edycja Biegu im. Tadeusza Zielińskiego. 
Rywalizację biegową otworzyły biegi 
dziecięce i młodzieżowe. Następnie odbył 
się bieg główny na 10 km wraz z wózkami 
aktywnymi oraz rywalizacja nordic walking 
na 4,6 km.
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39. Bieg Zielińskiego i 8. Hydro Tour

Po emocjach biegowych przyszła pora na  
8. edycję wyścigu rowerowego Hydro Tour. 
Zawodnicy w kategoriach: rower szosowy, 
rower górski/inny oraz w parakolarstwie 
(kategoria H1-2, H3-5) rywalizowali na 
dystansie 30 km. 
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Nowy mural w Trzciance 

Przy ul. Mochnackiego powstał mural 
promujący hasło: „Trzcianka. Trudno 
wymówić, łatwo polubić.”  


Hasło nawiązuje do zbitki liter, które 
utrudniają wymówienie nazwy 
miasta.



Odważnie ta cecha została przyjęta 
jako atut wokół niej został 
zbudowany język marki. Slogan gminy 
komunikuje dobre emocje wokół 
miejsca (łatwo polubić), wskazując na 
jego wyróżnik (trudno wymówić).


Za opracowanie hasła odpowiedzialna była firma Kommunikat studio,  
w osobach: Kuba Rutkowski oraz Dagmara Domżalska-Zdych.  
Formę artystyczno-malarską zrealizowała firma Druklin,  
pracownia sitodruku Macieja Mazurkiewicza.
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Przystanek Trzciamajka

“Przystanek Trzciamajka” to rewitalizowany  przystanek autobusowy znajdujący się 
przy ul. Gorzowskiej, w ramach projekt Joanny Kościelnik, który ma na celu 
zainicjowanie w przestrzeni publicznej Trzcianki „street artu”, promującego lokalną 
sztukę i kulturę. Przystanek wyremontowała firma Usługi Budowlane Zdzisław 
Kasprzyk, zaś jego formę graficzną zaprojektował i wykonał pilski artysta - Tee Tos.



Murale ukazują muzyczną stronę Trzcianki, najbardziej znane zespoły muzyczne oraz 
dwóch artystów, wpisanych na stałe w historię kultury naszego miasta i wciąż żywych  
w pamięci wielu jego mieszkańców: Michała Charmacińskiego (1941-2012), 
multiinstrumentaliste, który w latach 1968-1990 królował na muzycznej estradzie 
Trzcianki i okolic prowadząc przy Trzcianeckim Domu Kultury zespół Wagant Quintet  
i Wagant Sekstet oraz Tomasza Łącznego (1968-2013), gitarzyste, wokaliste, 
pedagogoga, członka zespołu „Wbrew pozorom”, instruktora muzycznego  
w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance. 



Projekt przystanku powstał dzięki wsparciu sponsorów, spośród których głównym jest 
Gmina Trzcianka, ale dofinansowały go również: FHU Idalia Jaworska, JAWORSKI-
TRANS Oskar Jaworski, BUD-PANEL, PAKO Paweł Kościelnik, WIÓRKOWE ZACISZE 
Agroturystyka w Straduniu, MDS SYSTEM Dominik Szczyglewski oraz MANU Jakub 
Szczyglewski. Firma COPAL dostarczyła płyty elewacyjne, które powiększyły 
powierzchnię muralu, a dzięki firmie JOSKIN, przystanek posiada całodobowy 
monitoring. Ważnym wsparciem na etapie projektu byli Iwona, Anna i Miłosz Margańscy 
oraz Alicja Jóźwik.
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BUDŻET OBYWATELSKI 2022

Pełna klasyfikacja projektów Budżetu Obywatelskiego 2022: 
 

PROJEKTY MIEJSKIE

  1. Ekologiczno-edukacyjny plac zabaw dla dzieci – 531 głosów

  2.  Oświetlenie boiska treningowego – 458 głosów

  3.  Pierwszy recyklomat w Trzciance – 359 głosów

  4.  Serca bicie – trzcianeckie defibrylatory AED – 144 głosy

  5.  Czyste plaże – sprzęt porządkowy dla WOPR „Anioły” – 117 głosów

  6.  Boisko do sportu dla osób niepełnosprawnych – 76 głosów

  7.   Plac zabaw dla psów – 73 głosy

  8.  Ekologiczny Plac Zabaw “Radość z natury” – 41 głosów

 





PROJEKTY WIEJSKI
  Trybuny i oświetlenie boiska wiejskiego – Straduń – 618 głosów


  2. Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami – Radolin – 510 głosów

  3. 2w1 – wiata rekreacyjna i scena plenerowa – Runowo – 407 głosów

  4. Relaks z Rościsławą – Niekursko – 264 głosy

W tym roku odbyła się trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego, w 
ramach którego mieszkańcy Trzcianki mogli zgłaszać swoje projekty  
i mieli możliwość podzielić się swoimi pomysłami i inicjatywą 
stworzenia potrzebnej infrastruktury w  gminie. Po złożeniu 
projektów, komisja zweryfikowała zgłoszenia pod względem 
formalnym i wytypowała osiem projektów miejskich i cztery wiejskie. 



Od 25 września do 10 października 2021 r. trwało elektroniczne 
głosowanie. Mieszkańcy mogli wybierać spośród dwunastu 
pomysłów, mogących zmienić najbliższe otoczenie.



Głosowanie stworzyło hierarchię potrzeb lokalnych oczekiwań 
mieszkańców, a zwycięskie przedsięwzięcia uwzględnione zostaną  
w budżecie 2022! W sumie oddano 3598 głosów.



Dwoma projektami miejskimi z największą ilością głosów zostały: 
ekologiczno-edukacyjny plac zabaw dla dzieci oraz oświetlenie 
boiska treningowego. Natomiast dwa najlepsze projekty wiejskie to: 
Trybuny i oświetlenie boiska wiejskiego w Straduniu, a także Szachy 
pod strzechą z leśnymi cymbałami w Radolinie. 
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70 lat LUBMORU

Trzcianecki Lubmor w tym roku obchodzi 70-lecie istnienia! W piątek, 1 października br.,  
w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance odbyło się otwarcie 
wystawy "Od przemysłu terenowego do okrętowego - Lubmor 1951-2021", a także 
promocja albumu pana Edwina Klessy "Lubmor - 70 lat". 
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W środę, 13 października br., w Centrum Integracji Społecznej odbyła się uroczysta 
gala z okazji gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.



Słowa uznania i życzenia złożyli Krzysztof W. Jaworski burmistrz Trzcianki oraz 
Robert Matkowski przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki. Głos zabrała również 
Grażyna Kordek – Zozula, prezes trzcianeckiego oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego.



Gratulacje otrzymali dyrektorzy szkół, a także wyróżnieni nauczyciele.  
Po części oficjalnej, w podziękowaniu dla pedagogów za pracę wkładaną  
w nauczanie i wychowanie, odbyła się część artystyczna, przygotowana przez 
„Studio Piosenki” ze Szkoły Podstawowej Nr 1, pod kierunkiem Wiesławy Żabko.

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
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We wtorek, 26 października br., Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Lasu w Rychliku obchodziła jubileusz 50-lecia 
istnienia. Uroczystość rozpoczęto częścią artystyczną, przygotowaną przez uczniów i nauczycieli. Następnie głos 
zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu. Na zakończenie przed 
sceną pojawił się okolicznościowy tort.

 

Historia szkoły jest niezwykle bogata. Po zakończeniu działań wojennych w Rychliku utworzono szkołę 
podstawową, mieszczącą się w budynku po szkole niemieckiej. Przed II wojną światową mieściła się tam 
ewangelicka szkoła wyznaniowa.

 

Naukę w Rychliku rozpoczęto 5 września 1945 r. Pierwszym kierownikiem i organizatorem szkoły był Maksymilian 
Nowak. Najwyższą klasą była klasa IV. W latach 1947-1956 kierownikiem placówki był Antoni Czepulonis, 
któremu razem z żoną Jadwigą udało się pozyskać drugi budynek na szkołę oraz trzeci na organizację 
przedszkola.

Ze względu na dużą liczbę uczniów i zły stan budynków, w 1968 r. rozpoczęto budowę, którą zakończono w 1971 r. 
Organizatorem pracy w nowym budynku był ówczesny kierownik Bogdan Jurczyński.

 

W 2006 r. pojawiła się dyskusja na temat likwidacji szkoły ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci. Placówki 
jednak nie zlikwidowano i rozpoczęto wymianę okien, wyremontowano dach i toalety oddziału przedszkolnego. 
Wymieniono również całą kotłownię.

 

Rodzice i nauczyciele założyli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik, które od 1 września 2012 r. jest organem 
prowadzącym.

50-lecie Szkoły Podstawowej w Rychliku
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XI Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ferdynanda Dziedzica

W niedzielę, 24 października br., w Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance odbył się  
XI Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ferdynanda Dziedzica – nauczyciela, szachisty, 
zasłużonego trenera, sędziego i opiekuna kółek szachowych w Trzciance.



Do rywalizacji przystąpiło ponad 150 zawodników z całej Polski oraz z zagranicy.  
Ostatecznie najlepszy wśród mężczyzn okazał się Paweł Jaracz, zaś pośród kobiet triumfowała  
Klaudia Kulon. 



Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie im. Ferdynanda Dziedzica, we wsparciu  
Urzędu Miejskiego Trzcianki.
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Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych

W trzcianeckiej Hali Sportowo-Widowiskowej  odbył się 1 października br. 
II Makroregionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych.  
W rywalizacji udział bierze pięć Oddziałów Regionalnych Olimpiad 
Specjalnych: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Mazowieckie, Śląskie, 
Wielkopolskie - Poznań. Podczas zawodów obecni  byli także zawodnicy  
z Trzcianki
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Turniej Brydża 

Sadzenie kwiatów w Parku Seniora

W środę, 27 października br., w Parku 
Seniora, którym od 2020 roku opiekują się 
seniorzy z z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Trzciance oraz Polskiego Związku 
Emerytów, Inwalidów i Rencistów, miała 
miejsce akcja sadzenia kwiatów, w której 
wzięli udział burmistrz Krzysztof Jaworski, 
przewodniczący Rady Miejskiej Robert 
Matkowski oraz przedstawiciele referatu 
ochrony środowiska.



Cebulki kwiatów zapewnił Urząd Miejski 
Trzcianki, w sumie prawie 1500 sztuk 
tulipanów, irysów, szafirków i krokusów, 
które zakwitną już wiosną, a całą akcją 
koordynowała prezes UTW, Pani Elżbieta 
Horak.

 

Inicjatywa Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
i Urzędu Miejskiego Trzcianki ma na celu 
zagospodarowanie przestrzeni parku  
i stworzenie miejsca, w którym seniorzy 
będą mogli miło spędzić czas i zyskają nowe 
miejsce spotkań.

W dniu 29 sierpnia br. rozegrany został VII Otwarty Turniej 
Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Trzcianki, 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Brydża 
„Dama Pik” w sali Związku Emerytów i Rencistów  
w Trzciance.  Do rywalizacji przystąpiło 32 brydżystów  
(w tym 4 mistrzów międzynarodowych i 11 mistrzów 
krajowych). 



Po rozegraniu 30 rozdań zwycięzcami okazali się Romuald 
Bartoszki i Radzisław Oczkowicz (obaj Piła) zdobywając 
Puchar Burmistrza w kategorii „open”. Puchar dla najlepszej 
pary trzcianeckiej wywalczyli Andrzej Małdziński i Wiesław 
Hilbrecht. Natomiast puchar dla najlepszej pary amatorskiej 
przypadł parze Tadeusz Kasperek (Trzcianka) – Leszek 
Kłopocki (Czarnków). 
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Do Trzcianki nocą tupta jeż

Ekologia w Trzciance

W trzcianeckich parkach i skwerach 
pojawiły się charakterystyczne 
tabliczki „tutaj nie zbieramy liści”.   

Akcja Urzędu Miejskiego Trzcianki ma 
za zadanie zwrócić uwagę 
mieszkańców na fakt, iż leżące liście są 
schronieniem dla wielu zwierząt oraz 
owadów, a także naturalnie chronią 
rośliny przed mrozem. 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
pozytywnie ocenił wniosek gminy Trzcianka 
i przyznał dotację celową w wysokości 43 
200,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. 
Eko Tablice w Trzciance. Projekt 
współtworzyć będzie grę miejską, mającą na 
celu podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców, w szczególności dzieci 
odwiedzających place zabaw na terenie 
miasta Trzcianka.

 

W ramach projektu, na siedmiu placach 
zabaw powstaną tablice edukacyjno-
dydaktyczne, zawierające zagadki i rebusy 
dotyczące: informacji na temat ocieplenia 
klimatu, oszczędzania wody, roli drzew  
w ekosystemie, gatunków chronionych 
zwierząt, zasad segregacji odpadów 
komunalnych oraz rozkładu odpadów  
w czasie. Uczestnik, po pobraniu bezpłatnej 
mapy, do wykonania będzie miał 
poszczególne zadania, do których 
rozwiązania będą wymagane informacje 
zawarte na każdym z placów.  
Oprócz edukacyjnego questu posadzonych 
zostanie 21 drzew. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wynieść ma 54 000 zł.


W ramach naboru pn. edukacja ekologiczna, zakresie spełnienia 
kryteriów dostępu 2.1 – 2.9 do WOŚiFW w Poznaniu wpłynęło 
łącznie 183 wniosków z czego do dofinansowania w formie dotacji 
zakwalifikowało się 52 wniosków. Oprócz Gminy Trzcianka 
dofinansowanie uzyskało również Nadleśnictwo Trzcianka  
i otrzyma 80 000 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie ogródka 
dydaktycznego wraz z wiatą i wyposażeniem na terenie Szkółki 
Gospodarczej Nadleśnictwa Trzcianka”.
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Nowe funkcje 

w aplikacji mobilnej.


Aplikację Gmina Trzcianka

 za darmo pobierzesz z:

       

Google Play


App Store
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Wykopmy pandemię

„Wykopmy Pandemię”, pod takim hasłem, w sobotę, 25 września, odbył się 
na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzciance turniej piłki 
nożnej. 



.

Inicjatorami i organizatorami sobotniego spotkania byli nauczyciele 
wychowania fizycznego Włodzimierz Topola, Marek Łazanowski i Łukasz 
Walkowiak. Patronat nad turniejem objął Burmistrz Trzcianki  
Krzysztof W. Jaworski, natomiast „Przyjaciel Szkoły SP2” pan Mariusz 
Łuczak kolejny już raz wsparł przygotowanie zawodów. 



Pandemię próbowało wykopać pięć drużyn mieszanych chłopców  
i dziewcząt, w systemie każdy z każdym. Mecze były zacięte  
i emocjonujące
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Runda jesienna 

w wykonaniu Lubuszanina

Nowy sezon, nowe cele, nowe emocje. MKS Hydro Lubuszanin Trzcianka dobrze radzi sobie 
podczas sezonu 2021/2022 w rozgrywkach Red Box 5. ligi. Na dwie kolejki przed 
zakończeniem rundy jesiennej, podopieczni Jarosława Feciucha zajmują piąte miejsce w 
tabeli. Młody zespół wygrał sześć meczów, trzy zremisował i cztery przegrał, zdobywając 35 
goli i tracąc 23. Podczas tegorocznej edycji Pucharu Polski, Lubuszanin dotarł do 
ćwierćfinału. W tym roku trzcianeccy zawodnicy rozegrają jeszcze dwa mecze w rmach rundy 
jesiennej: w Trzciance z AP Reissa Poznań (20 listopada, godz.12:00) oraz w Poznaniu  
z miejscowym Przemysławem (28 listopada, godz.12:00).
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Powiatowe manewry ratownictwa 

Wojska Obrony Terytorialnej w Trzciance

W sobotę, 25 września, w okolicy jeziora Sarcze odbyły się III Powiatowe Manewry Ratownictwa 
Medycznego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. W ćwiczeniach praktycznych, prowadzonych w 
realnych warunkach w terenie, udział wzięło ponad 20 jednostek z naszego powiatu. 

23 i 24 października, 122. Batalion Lekkiej 
Piechoty 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej w Poznaniu, zorganizował 
szkolenie żołnierzy na terenie całego 
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, jak 
również i w Trzciance. W szkoleniu wzieło 
udział około 75 żołnierzy. W sprawie 
organizacji tego przedsięwzięcia 
przedstawiciele wielkopolskiego oddziału 
Wojsk Obrony Terytorialnej spotkali się  
z burmistrzem Trzcianki Krzysztofem 
Jaworskim. 



Batalion z Dolaszewa pod Piłą odbył  
w Trzciance szkolenie rotacyjne.  
Przez weekend mężczyźni i kobiety z Wojsk 
Obrony Terytorialnej  wykonywali ćwiczenia 
w terenie i w budynku oraz poznawali 
zasady taktyki wojskowej.  Terytorialsi 
skoszarowani byli podczas szkolenia w Hali 
Sportowo - Widowiskowej.  
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Przechodzę Offline

W piątek, 29 października br., przy Rondzie Żołnierzy Wyklętych w Trzciance miało miejsce 
wydarzenie „Przechodzę Offline”, mające na celu promowanie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na nowe przepisy drogowe oraz zachowanie 
ostrożności na przejściach dla pieszych. 



Akcja polegała na namalowaniu haseł przy przejściach, przypominających o odłożeniu 
telefonu w momencie przechodzenia na drugą stronę ulicy. Burmistrz Trzcianki, Krzysztof  
Jaworski wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Trzciance, kom. Jakubem Namerłą  
i Komendantem Straży Miejskiej Mariuszem Rozpłochem zapoznali uczniów klasy ósmej 
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przechodniów z zasadami bezpieczeństwa na drodze.  
Urząd Miejski Trzcianki przygotował stoisko z gadżetami, a sierż. sztab. Agata Derezińska, 
asystent ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologi KP Trzcianka, zapewniła kolorowanki 
dla najmłodszych, odblaski od WORD PIŁA, oraz przywiozła ze sobą sierż. Pyrka, maskotkę 
Wielkopolskiej Policji.


Pamiętajcie, by przechodząc na drugą stronę jezdni nie korzystać z 
telefonu, bezpieczeństwo przede wszystkim!



#PrzechodzęOffline
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Nagroda „Sołtysa Roku 2020”

We wtorek, 5 października br., w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
odbyła się konferencja „Silniejszy sołtys, silniejsze sołectwo” oraz finał 19. edycji konkursu 
„Sołtys Roku”. Podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele gminy Trzcianka:  
Alina Matkowska – sekretarz gminy Trzcianka, Robert Matkowski – przewodniczący Rady 
Miejskiej Trzcianki, a także Jacek Warnkowski – sołtys Rychlika, wraz z żoną Agnieszką.



Konferencję otworzył senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Komisji Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. Ireneusz Niewiarowski - prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów  
oraz poseł Ryszard Wilczyński przedstawili zmiany prawne dotyczące sołectw i sołtysów. 
Podsumowania konferencji dokonał senator Zygmunt Frankiewicz - przewodniczący 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.



Po wystąpieniach przedstawicieli Senatu RP oraz Kancelarii Prezydenta RP, dokonano 
podsumowania 19. edycji konkursu „Sołtys Roku”, wręczenia listów gratulacyjnych, 
dyplomów, statuetek i nagród laureatom konkursu „Sołtys Roku 2020”.  
Wśród dziesięciorga równorzędnych laureatów konkursu znalazł się Jacek Warnkowski  
– sołtys Rychlika!



Na konferencję „Silniejszy sołtys, silniejsze sołectwo” oraz finał 19. edycji konkursu „Sołtys 
Roku” zaprosiła Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Samorządu Terytorialnego  
i Administracji Państwowej oraz redakcja „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów.
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Trzcianka przystąpiła do programu 
budowy mieszkań SIM

W środę, 30 czerwca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki odbyło się spotkanie 
dotyczące Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, czyli SIM. Do Trzcianki przyjechał Grzegorz 
Piechowiak - wiceminister rozwoju, pracy i technologii oraz pełnomocnik ds. inwestycji 
zagranicznych, przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym Jarosław Pucek  
– zastępca prezesa KZN oraz reprezentanci miast i gmin powiatu czarnkowsko-
trzcianeckiego. Gmina Trzcianka zadeklarowała chęć przystąpienia do programu budowy 
mieszkań w ramach SIM. 



Mieszkania SIM będą mogły wynajmować osoby spełniające kryteria dochodowe określone 
ustawowo, nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości.  
Od przyszłego najemcy może być również wymagana wpłata kwoty partycypacji w kosztach 
budowy lokalu mieszkalnego.  

Przejęte pod inwestycję SIM zostały tereny 
przy ul. Za Jeziorem. Planowana jest 
budowa 60 mieszkań, z możliwością 
kontynuacji rozbudowy osiedla  
w zależności od zainteresowania.




W piątek, 08 października br.,  została 
zawarta umowa między Burmistrzem 
Trzcianki Krzysztofem W. Jaworskim,  
a Tadeuszem Siwcem, właścicielem 
firmy „INŻ-BUD” Kompleksowa Obsługa 
Budowlana w Wałczu, na opracowanie 
dokumentacji projektowej dwóch 
budynków mieszkalnych (po 24 
mieszkania każdy) oraz 
zagospodarowania terenu przy nich,  
w ramach I etapu inwestycji mieszkań 
socjalnych przy ul. Powstańców 
Wielkopolski w Trzciance. 




Inwestycje
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parking przy ul. Broniewskiego

Kolumbarium
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Nowe przejście dla pieszych

Przebudowa ul. Fabrycznej
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Taras widokowy w Radolinie

ul. Kręta
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Tworzenie II oddziału 

żłobkowego w GP nr 4
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Coraz jaśniej w Trzciance

W lipcu zrealizowany został projekt „Oświetlenia ciągu pieszo-
rowerowego przy ul. Gorzowskiej”, w ramach którego ustawiono 43 
słupy oświetleniowe z 72 sztukami oprawy typu LED. Wszystkim 
uprawiającym jogging, czy jazdę na rowerze na pewno wydłuży się 
czas na sport w te krótkie, jesienne dni. Lampy zostały doprowadzone 
do Baru „Zbyszko”. 



Rozświetlona została też ul. Powstańców Wielkopolskich, gdzie 
dostawionych zostało 8 kompletów stanowisk oświetleniowych. 



Do końca listopada nowe oświetlenie pojawi się na przebudowywanej 
ul. Fabrycznej oraz między ul. Sikorskiego i Matejki, gdzie pojawi się  
11 punktów świetlnych. Ponadto, oświetlona zostanie droga 
wewnętrzna przy ul. Sikorskiego, w pobliżu Restauracji „Amico” –  
7 stanowisk oświetleniowych z 9 oprawami. Także w listopadzie 
zakończony zostanie pierwszy etap oświetlenia ulicznego na osiedlu  
St. Poniatowskiego z 53 kompletami stanowisk oświetleniowych.



Podpisanie umowy na drogę w Rudce

Blisko pół miliona złotych dofinansowania  
na budowę ścieżki rowerowej Sarcz - Trzcianka
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#SZCZEPIMYSIĘ

Szczepieniobus w Trzciance

Plenerowe Punkty Szczepień w Trzciance działały podczas wydarzeń kulturalnych  
i sportowych okresie wakacyjnym . Mieszkańcy mieli możliwość zaszczepienia się 
szczepionkami Pfizer oraz Johnson & Johnson. 

29 sierpnia br. w Parku 1 Maja, mieszkańcy 
Trzcianki mieli możliwość zaszczepienia się 
przeciwko Covid-19 jednodawkową 
szczepionką Johnson & Johnson. Dzięki 
Narodowemu Programowi Szczepień oraz  
Wojewodzie Wielkopolski Michałowi 
Zielińskiemu nasze miasto odwiedził 
Szczepieniobus. 
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Punkt Szczepień Powszechnych  
w Trzciance. 

Walka z koronawirusem jest w tej chwili 
naszym najważniejszym zadaniem, a jej 
wygranie jedyną gwarancją powrotu do 
normalności. 



Punkty Szczepień Powszechnych w 
Trzciance rozpoczął swoje działanie w maju, 
w Hali Sportowo – Widowiskowej przy  
ul. Żeromskiego 28, a szczepienia 
realizowane były przez Szpital Powiatowy  
im. Jana Pawła II w Trzciance.



Punkt nadal funkcjonuje. Każdy chętny 
mieszkaniec gminy może zaszczepić się 
przecivko Covid-19 szczepionką Pfizer.  
Na szczepienie można się zapisać przez 
Internetowe Konto Pacjenta, ogólnopolską 
infolinię 989 lub przez e-rejestrację  
na stronie gov.pl/szczepimysie.



Punkt szczepień powszechnych w Trzciance 
uruchomi także numer telefonu, pod którymi 
osoby posiadające e-skierowanie na 
szczepienie mogą wpisywać się na listę  
67 352 73 69 lub 784 631 962. Zapisać się 
na szczepienie można od poniedziałku do 
piątku, od godz. 8 do 15 (telefonicznie) oraz 
osobiście w czwartki  w godzinach 
funkcjonowania punktu. Szczepienia 
odbywają się w Hali w czwartki i piątki  
od 8 do 15, w zależności od liczby chętnych. 

 

Osoby zarejestrowane do szczepień, przed 
wykonaniem szczepienia zobowiązane są do 
wypełnienia „Kwestionariusza wstępnego 
wywiadu przesiewowego przed szczepieniem 
osoby dorosłej przeciw COVID-19”. Aktualny 
kwestionariusz dostępny jest w Punkcie 
Szczepień. 




zaraszamy na fanpage:   

Trzcianka.

Trudno wymówić,

łatwo polubić.
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Aby być na bieżąco ze wszystkimi

komunikatami Urzędu Miejskiego Trzcianki.



Pobierz bezpłatną aplikację Gmina Trzcianka 

→ dostępną w Sklepie Play i App Store.


