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Wirtualne Muzeum Trzcianki

Kalendarium trzcianeckich wydarzeń w 2010 roku
23 stycznia – w trzcianeckiej Bibliotece Publicznej gościła Joanna Szczepkowska – znana
aktorka, pisarka i felietonistka. Podczas spotkania, na które przybyło wielu mieszkańców
Trzcianki, artystka opowiadała m.in. o swojej najnowszej książce „4 czerwca”, a także o swoich
ulubionych poetach. Zgromadzeni fani mogli też wysłuchać opowieści o rodzinnym domu
aktorki i jej znanym dziadku Janie Parandowskim, a także dowiedzieć się tego, co Szczepkowska
myśli o współczesnej polskiej inteligencji.

Styczeń - kiełbasa swojska nadnotecka wytwarzana w Zakładzie Rzeźnicko-Wędliniarskim
Zbigniewa Paszko została oficjalnie wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To niewątpliwie kolejny, ogromny sukces
trzcianeckiego producenta, który już od wielu lat zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia
branżowe na najważniejszych krajowych konkursach i
wystawach (m.in. na
Międzynarodowych Targach Spożywczych Polagra Food).
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30-31 stycznia – w Hali Widowiskowo-Sportowej odbyła się już III edycja Ogólnopolskiego
Turnieju Kibiców „Gramy z sercem”. Na rozgrywki do Trzcianki przyjechali miłośnicy
kilkunastu polskich klubów piłkarskich, aby rywalizować o Puchar Burmistrza Trzcianki,
doskonale się przy tym bawiąc, oraz przede wszystkim dlatego, by pomóc kolejnemu
potrzebującemu dziecku. Cały dochód z imprezy został przekazany Jakubowi Przeradzie. Dzięki
dwóm wcześniejszym edycjom wsparcie finansowe otrzymały: Julka Pańczyszyn i Ola
Kuskowska.

Styczeń – zakończyła się kontrowersyjna sprawa budowy chodnika przed budynkiem dworca
PKP. Część radnych z opozycji zarzuciła burmistrzowi Trzcianki, iż naruszył dyscyplinę
finansów publicznych, zezwalając na położenie wyżej wspomnianego chodnika na terenie,
który de facto nie należy do gminy lecz do Polskich Kolei Państwowych. Po wnikliwym
zapoznaniu się ze sprawą Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych odmówił dalszego
postępowania wyjaśniającego w tej sprawie, przyznając rację Burmistrzowi.
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Luty – Rubinowe HITY (statuetki prestiżowego Konkursu Gospodarczo - Samorządowego HIT
Regionów), otrzymały trzy trzcianeckie przedsiębiorstwa: Piekarnia "Rogalik" Wiesławy i
Janusza Dudek za efektywne pozyskiwanie środków unijnych na rozwój firmy, Piekarnia
"Bochenek" s.c. za rodzinę chlebów żytnich oraz Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski Zbigniewa
Paszko za walory smakowe tradycyjnych wędlin: wędzonki krotoszyńskiej, kiełbasy swojskiej
noteckiej, szynki wiejskiej gotowanej i polędwicy wędzonej. W imieniu pana Paszko nagrodę
odebrał burmistrz Trzcianki Marek Kupś, natomiast w zastępstwie za pana Stolarskiego
wyróżnienie przyjął Robert Czempiński - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej.

10 marca – mieszkaniec Trzcianki, pan Konstanty Kulbiej obchodził setne urodziny.
Dostojnego jubilata odwiedził włodarz Trzcianki Marek Kupś wraz z kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego Renatą Rzeszotek. Był urodzinowy tort, kwiaty, szampan i gromkie: Dwieście
lat!
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Marzec - dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy
Trzcianka, w okresie od marca do końca listopada br., 120 dzieci (60 ze szkół wiejskich i 60 ze
szkół miejskich), mogło uczestniczyć w projekcie pn. „Nauka pływania elementarnego dla
uczniów klas IV zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka”. Zajęcia sportowo-rekreacyjne,
dzięki którym dzieci mogły uzyskać kartę pływacką były prowadzone w wałeckim Centrum
Medyczno - Rehabilitacyjnym „PULS”. Średnio na każde dziecko przypadał 11-tygodniowy cykl
bezpłatnej nauki pływania.

11-19 kwietnia – na tygodniowym stażu w Trzciance przebywał Andrij Szczerbatyj –
prawnik rady miejsko – wiejskiej z miasta Tomaszpil na Ukrainie. Pan Andrij poznał zakres
obowiązków pracowników Ratusza i wymienił doświadczenia z Radcą Prawnym urzędu,
zwiedził Bibliotekę Publiczną, Szkołę Podstawową Nr 3, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej,
oczyszczalnię ścieków i miejskie wysypisko, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej, Szpital
Powiatowy i Dom Pomocy Społecznej. Jego wizyta była możliwa dzięki Wojewódzkiemu
Ośrodkowi Kształcenia i Studiów Samorządowych, który zaprosił do Polski 41-osobową grupę
samorządowców z Obwodu Winnickiego, aby mogli oni odbyć staż zawodowy w polskich
jednostkach samorządowych.
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22 kwietnia

- Trzcianecka Biblioteka Publiczna po raz kolejny została wyróżniona w
ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2009”, zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Polską Izbę Książki. Placówka została dostrzeżona jako
jedna z aktywniejszych bibliotek w Polsce, promujących czytelnictwo w 2009 roku.

Kwiecień - mieszkańcy Trzcianki bardzo aktywnie uczestniczyli w uroczystościach żałobnych
poświęconych pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Podczas siedmiodniowej
żałoby narodowej, w naszym mieście odbyło się wiele Mszy świętych w intencji ofiar. W holu
Urzędu Miejskiego Trzcianki wyłożona została także Księga Kondolencyjna w której można
było dokonać wpisu i tym samym oddać hołd tragicznie zmarłym rodakom.
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23 kwietnia - Michalina Wendlandt, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, została
laureatką Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych
województwa wielkopolskiego. W rywalizacji musiała pokonać ponad 10 000 uczniów z całej
Wielkopolski.

8 maja – odbyła się już ósma edycja Powiatowego Biegu Przełajowego im. Tadeusza
Zielińskiego, znanego przed laty i przedwcześnie zmarłego olimpijczyka, mieszkańca naszej
gminy. Zawody te posiadają już wieloletnią tradycję i corocznie przyciągają do Trzcianki wielu
adeptów i miłośników biegania. Warto zaznaczyć, iż w latach poprzednich bieg miał charakter
maratonu ulicznego i przebiegał ulicami Trzcianki na odcinku 15 km. Ze względu na
bezpieczeństwo i zdrowie zawodników zmieniono jednak jego formułę, dystanse i trasy.
Obecnie zawody mają charakter przełajowy. W tym roku bieg został wyjątkowo połączony z
ogólnopolską akcją "Cała Polska biega", w której wzięło udział wielu najmłodszych
mieszkańców Trzcianki.
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8 maja - na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Trzciance,
odbyły się uroczystości upamiętniające 65-rocznicę powstania trzcianeckiej OSP. Były
serdeczne życzenia, gratulacje, podziękowania, a także wręczenie odznaczeń zasłużonym
druhom i awansów zawodowych strażakom trzcianeckiej jednostki.

25 maja – w Wolsztynie odbyły się X Powiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, w
których udział wzięło około 250 zawodników z kilkunastu sekcji olimpiad specjalnych, w tym
18 sportowców z Trzcianki. Nasi reprezentanci, rywalizując w takich konkurencjach
sportowych jak: lekkoatletyka, tenis ziemny i bocca, wywalczyli na igrzyskach łącznie 15
medali (w tym - 4 złote, 7 srebrnych i 4 brązowe).
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Maj - na rynku wydawniczym ukazała się nowa powieść naszego lokalnego pisarza
Mieczysława Ślesickiego. "KOPUŁA" - bo taki tytuł nosi pozycja, poświęcona została
problematyce wpływu mass mediów na współczesnego człowieka. Autor na przeszło 170
stronach stara się odpowiedzieć na pytanie odnośnie tego, gdzie znajduje się granica manipulacji
stosowanych przez środki masowego przekazu.

27 maja – tego dnia świętowano dwudziestą rocznicę reaktywowania samorządu
terytorialnego. Władze Trzcianki obchody rozpoczęły od złożenia symbolicznych wiązanek
kwiatów na grobach zmarłych radnych. W kościele pw. św. Jana Chrzciciela odprawiono Mszę
świętą w intencji samorządu, a następnie na Hali Widowiskowo-Sportowej odbyła się uroczysta
sesja Rady Miejskiej Trzcianki, podczas której swoimi przemyśleniami na temat początku
istnienia samorządu w Trzciance dzielili się kolejno m.in.: Andrzej Frycz (burmistrz Trzcianki
w latach 1990-1994), Paweł Kolendowicz (burmistrz Trzcianki w latach 1994-2002) i Marek
Kupś – burmistrz Trzcianki od 2002 r.
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5 czerwca - jubileusz 10-lecia działalności obchodził trzcianecki zespół wokalny „Małolaty”.
Formacja na początku działała przy klubie seniora, a jej pierwszym prowadzącym był pan
Marek Jasielski. Po około roku działalności „Małolaty” trafiły pod opiekę Trzcianeckiego Domu
Kultury, a w 2005 roku prowadzącym zespół został pan Adam Lewicki – instruktor TDK. W
chwili obecnej skład „Małolat” liczy 11 wokalistek.

5-6 czerwca – w Koninie odbył się XXXI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i
Tańca, podczas którego jedną z głównych nagród zdobyła utalentowana mieszkanka Trzcianki.
Za brawurowe wykonanie, naprawdę technicznie trudnej piosenki zespołu Maanam "Boskie
Buenos", Agata Wietrzycka - 12-letnia uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzciance, w
swojej kategorii wiekowej, zajęła drugie miejsce, otrzymując statuetkę Srebrnego Aplauzu.
Warto wspomnieć, iż Agata swój przebój wykonywała przy akompaniamencie prawdziwej
orkiestry - Konin Band Orchestra, którą poprowadzili Jarosław Piotrowski i Krzysztof
Pydyński, wobec czego poziom trudności występu był jeszcze większy.
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19-20 czerwca - w węgierskim Gyor pod Budapesztem odbyły się kolejne zawody z cyklu
Pucharu Świata Młodzików i Młodziczek w Judo, na których wspaniale zaprezentowała się
polska kadra. Na szczególne słowa uznania zasługuje start Pauli Kułagi - zawodniczki TDK Judo
Trzcianka, która zdobyła złoty medal! Równie dobrze zaprezentował drugi wychowanek
trzcianeckiej sekcji TDK Judo - Tomasz Lizut, który w mocno obsadzonej kategorii wagowej
wywalczył 9. miejsce.

25

czerwca – podczas obchodów Nocy Świętojańskiej na scenie zaprezentowały się

trzcianeckie kapele - „39,5” z gościnnym udziałem Agaty Wietrzyckiej i „Loty”, a gwiazdą
wieczoru był zespół „Bracia”, który tworzą Wojciech i Piotr Cugowscy - synowie Krzysztofa
Cugowskiego - frontmanna legendarnej „Budki Suflera”.
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26 czerwca – 3 lipca - we Włoszech w miejscowości Cesenatico nad Morzem Adriatyckim
odbyły się Mistrzostwa Świata Katamaranów w klasie A, w których uczestniczyło 100 żeglarzy z
17 krajów. Polakom, którzy w tym roku wystąpili w tej imprezie po raz pierwszy, przysługiwały
tylko dwa miejsca. Przypadły one najlepszym polskim zawodnikom: Jackowi Noetzelowi i
Markowi Żebrowskiemu - mieszkańcowi Trzcianki. Obydwaj zawodnicy na co dzień trenują w
klubie UKS Navigo Sopot/Bauhaus Navigo Sailing Team. Ogromne gratulacje należą się
Markowi Żebrowskiemu, który w klasyfikacji ogólnej uplasował się na miejscu 38., co jest
wyczynem godnym uznania, zwłaszcza że był to jego debiut w zawodach o tak wielkiej randze.

27 czerwca - 5-lecie działalności artystycznej obchodził trzcianecki chór „Pasjonata”.
Formacja, która powstała m.in. z inicjatywy ks. Zbigniewa Wala oraz ks. Jacka Sokołowskiego,
jest chórem mieszanym i liczy 41 wokalistów. Dyrygentem i opiekunem chóru, od samego
początku związanym z grupą, jest Bartosz Śliwiński. Repertuar „Pasjonaty” to utwory religijne,
świeckie i ludowe. Początkowo chór działał przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela, obecnie
znajduje się w strukturach Trzcianeckiego Domu Kultury.
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28 czerwca – trzcianeccy parafianie pożegnali proboszcza Ireneusza Maraszkiewicza, który
dekretem biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, po 13 latach posługi w trzcianeckiej
parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej, został przeniesiony do Połczyna Zdroju. Ks. dziekan, który
do Trzcianki przybył prosto z 10-letniej misji w Afryce, swój kościół budował od podstaw w
przenośnym i dosłownym tego słowa znaczeniu. Dzięki jego wysiłkom przy parafii powstały
grupy modlitewne, aktywnie działa Caritas, Hospicjum i Rada Parafialna.

29 czerwca - w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odbył się bardzo wyjątkowy koncert
włoskiego chóru dziecięcego Piccoli Cantori di Torino pod dyrekcją Carla Pavese. Śpiewają w
nim dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. W repertuarze grupy znajduje się zarówno
muzyka sacra, jak i profana.
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7 lipca – otwarcie ścieżki nordic-walking. Specjalne trasy spacerowo-biegowe powstały z
inicjatywy trzcianeckiego klubu sportowego TSD Sport. Każdą z trzech ścieżek o wdzięcznych
nazwach: „Wilczek z kijkami” - w okolicy jeziora Logo, „Jelonek w trampkach” - w okolicy ul.
Wieleńskiej oraz „Zajączek ze stoperem” - w pobliżu jeziora Sarcz, oznakowano oraz
wyposażono w tablice informacyjne z dokładną informacją na temat długości, atrakcji i technik
rozgrzewki.

27 lipca – 8 sierpnia – w miejscowości Oroshaza na Węgrzech odbyły się Mistrzostwa Świata
Modeli Pływających w klasie FSR – V,H,O, podczas który Adrian Chyła - utalentowany
mieszkaniec Trzcianki odniósł kolejny międzynarodowy sukces. Udało mu się zdobyć aż dwa
medale: w klasie FSR-V 15 junior wywalczył srebrny krążek i tym samym tytuł Wicemistrza
Świata, natomiast w klasie FSR-V 7,5 junior – uzyskał trzecie miejsce na podium!
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Sierpień - na lokalnym rynku wydawniczym ukazał się najnowszy folder promocyjny,
ukazujący w tzw. „pigułce” wszystkie atuty naszej gminy. Na 79 stronach mini-informatora
znaleźć można m.in. krótki rys historyczny, najważniejsze informacje o mieście i gminie, a
także wiele wiadomości o sztandarowych zabytkach, bogatej ofercie kulturalnej i sportowej oraz
informacje o bazie noclegowej i gastronomicznej. Wydawnictwo zostało też wzbogacone o dane
teleadresowe do najważniejszych instytucji i palcówek funkcjonujących na terenie Trzcianki.
Album jest fragmentami tłumaczony w języku angielskim i niemieckim.

1-8 sierpnia - wychowanka LKS Zuch Rychlik - Arleta Flisikowska zdobyła brązowy medal
na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w warcabach 100-polowych w kat. Juniorek
młodszych, które odbyły się w Mińsku Mazowieckim Do rywalizacji przystąpiło w sumie 230
zawodników z 17 krajów. Arleta od 2002 roku nieprzerwanie kwalifikuje się na MME. Jest to jej
4 medal z Mistrzostw Europy (do tej pory udało jej się zdobyć 2 srebrne i 1 brązowy krążek).
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9 sierpnia - do sklepów muzycznych trafiła debiutancka płyta, młodego trzcianeckiego
zespołu Bez Jahzgh (czyt. bez drzazg). Początki 10-osobowej formacji sięgają już roku 2006.
Jednak przełomowy w ich karierze okazał się dopiero rok 2008, kiedy to grupa wydała swoje
pierwsze demo "AgroRap". Jak do tej pory kapela zagrała już kilkadziesiąt koncertów w całej
Polsce. Jak sami mówią - muzyka, którą tworzą jest bardzo elektroniczna. Można powiedzieć, że
jest to reggae’owy sos przyprawiany przeróżnymi innymi dźwiękami i stylami. Jest więc słodko
i ostro, gorzko i kwaśnie, pikantnie i łagodnie, ale zawsze smacznie!

23-26 sierpnia - piętnastoosobowa delegacja z Trzcianki, gościła w ukraińskim miasteczku
Tomaszpil, z którym władze samorządowe naszego miasta chcą nawiązać oficjalne stosunki
partnerskie. Kulminacyjnym punktem pobytu na Ukrainie było podpisanie przez burmistrza
Trzcianki, przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki i wójta Tomaszpila tzw. Listu
Intencyjnego w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy obiema gminami. Zawarte przyjaźnie i
nawiązane kontakty na pewno przyczynią się w niedalekiej przyszłości do podjęcia kolejnych
kroków na drodze do oficjalnego partnerstwa pomiędzy Trzcianką a Tomaszpilem.
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Sierpień - w maju i czerwcu miasto Sandomierz zostało dotknięte tragiczną w skutkach
powodzią. Pomocną dłoń do mieszkańców zalanych terenów wyciągnął trzcianecki
przedsiębiorca Zbigniew Paszko. Dotknięty osobistą tragedią tych ludzi dostarczył
mieszkańcom wsi Koćmierzów, Furmany i Sokolniki w powiecie sandomierskim ponad 1,5
tony znakomitych wyrobów wędliniarskich z zakładu, którego jest właścicielem. Głównie były
to konserwy mięsne i suche wędliny, które mają długi termin ważności.

31 sierpnia - poświęcenie zmodernizowanego, okrągłego skrzyżowania u zbiegu ulic
Żeromskiego, Sikorskiego, Mochnackiego i Placu Pocztowego, które zgodnie z Uchwałą Nr
XXI/123/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 maja 2008 r., nazwano Rondem Solidarności.
Aktu poświęcenia dokonał ks. proboszcz Kazimierz Przybycień.
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sierpień/październik – kolejny, bardzo udany sezon zawodników Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Kajak”. Młodzi kajakarze w sezonie 2009/2010 zdobyli w sumie 52 medale (o 20
krążków więcej niż w sezonie poprzednim). Bardzo wymiernym wskaźnikiem rosnącego
potencjału klubu jest zdobycie 14 punktów w systemie sportu młodzieżowego, co jest
najlepszym wynikiem w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim.

Wrzesień – zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1
w Trzciance.
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15-19 września – w Niemczech odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom,
organizowanego przez heską Fundację konkursu „Nagroda Młodzieżowa”. Po raz drugi w
międzynarodowym plebiscycie doceniono mieszkańców Trzcianki. Miriam Kupś, Katarzyna
Ratajczak i ubiegłoroczny zwycięzca – Krzysztof Wojciech Jaworski (studenci Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu) przygotowali krótki film obrazujący losy cudzoziemca – Włocha o
imieniu Fabrizio w polskiej rzeczywistości. „Historia polskiego Fabrizio” została nakręcona aż w
4 językach: angielskim, francuskim, niemieckim i polskim. Praca 20-latków ukazująca rolę
interakcji między kulturami i znaczenie wzajemnego dialogu uzyskała ogromne uznanie komisji
sędziowskiej i ostatecznie zajęła w konkursie 2. miejsce.

17 września – trzcianecki Ratusz odwiedził Robert Mucha – wójt gminy Jodłowa, która w
czerwcu br. ucierpiała wskutek powodzi. Wizyta miała związek z podziękowaniami, jakie wójt,
chciał osobiście złożyć włodarzom Trzcianki za okazaną pomoc. Uchwałą Rady Miejskiej
Trzcianki przeznaczono bowiem kwotę 60 tysięcy złotych na pomoc dla powodzian z
tamtejszych terenów.
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Wrzesień – w wyniku przebudowy drogi wojewódzkiej nr 178 główna arteria miasta została
całkowicie zmodernizowana. Największy „lifting” przeszła ulica Sikorskiego, która oprócz tego,
że została wzbogacona o nową nawierzchnię, nowe chodniki, nowe latarnie miejskie i nowe
zatoczki parkingowe - została też znacznie poszerzona. Z kolei na skrzyżowaniu ulic
Sikorskiego, Dąbrowskiego i Wiosny Ludów wprowadzony został ruch jednokierunkowy.
Powstały też dwa nowe ronda – na skrzyżowaniu ul. Staszica i Sikorskiego oraz na
skrzyżowaniu ul. 27 Stycznia i Grunwaldzkiej. Dodatkowo zmodernizowano Rondo
Solidarności w centrum miasta.

Wirtualne Muzeum Trzcianki
18-23 września – w Warszawie odbyły się V Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad
Specjalnych, podczas których olbrzymi sukces odnieśli Danuta Czechowicz i Tomasz Banaś –
badmintoniści Olimpijczyka Trzcianka. Nasi zawodnicy zdobyli w sumie 4 medale, w tym 3
złote i 1 srebrny.

22 września – w Warszawie odbyła się konferencja dla włodarzy gmin, w których
Telekomunikacja Polska S.A. przeprowadza inwestycje ph. „Wsparcie rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego”. Projektem objęto 68 gmin z terenu Polski, a nasza gmina znalazła się w
pierwszej dziesiątce. W konferencji, jako zaproszony gość, wziął udział Burmistrz Trzcianki –
Marek Kupś. Dzięki projektowi w całej gminie założony zostanie internet światłowodowy za
blisko 30 mln zł. Należy nadmienić, iż tak wielki skok w rozwoju Internetu na terenie całej
gminy Trzcianka, udało się zorganizować w całości z funduszy zewnętrznych. Kolejną fazą
będzie zapewnienie „ruchu” w wybudowanych sieciach, w czym mają pomóc unijne środki.

Wirtualne Muzeum Trzcianki
12 października – oficjalnie otwarty został kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych,
wybudowanych w ramach rządowego programu „Orlik 2012 – Moje boisko”. Dwa nowoczesne,
wielofunkcyjne boiska – do piłki nożnej oraz do koszykówki i innych gier zespołowych wraz z
szatnią i całym węzłem sanitarnym znalazły swoje miejsce tuż przy Gimnazjum nr 1.

12 października - w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance odbyło się uroczyste otwarcie
szkolnego placu zabaw. To kolorowe miejsce powstało dzięki pozyskaniu środków z rządowego
programu „Radosna szkoła”, którego główną intencją jest zapewnienie najmłodszym uczniom
właściwego rozwoju psychofizycznego.

Wirtualne Muzeum Trzcianki
15-17 października - na XXXIII Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Wobec
własnego czasu”, który odbył się w Wałczu, Michał Żyliński zdobył I nagrodę ufundowaną
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chłopak zaskoczył wszystkich brawurową
interpretacją prozy Witolda Gombrowicza.

5 listopada – podwójne święto belgijskiej firmy Joskin – rocznica 10-lecia istnienia firmy
Joskin Polska w Trzciance zbiegła się z otwarciem nowoczesnej ocynkowni. Obecnie firma jest
jednym z największych i najbardziej prężnych zakładów w gminie. Potwierdzeniem tego jest
uzyskanie w 2009 r. certyfikatu ISO 9001 oraz 502. miejsce firmy w skali kraju i 47. pozycja w
Wielkopolsce. Warto nadmienić, iż zatrudnienie w firmie znajduje ponad 270 osób. Nowe
miejsca pracy powstały również dzięki uruchomieniu ocynkowni.

Wirtualne Muzeum Trzcianki
7 listopada – charytatywny koncert Moniki Kuszyńskiej – byłej wokalistki znanego zespołu
Varius Manx, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku samochodowego została sparaliżowana
od pasa w dół. Traumatyczne przeżycia spowodowały, iż artystka jeszcze bardziej otworzyła się
na cierpienia innych. Stąd zgoda na udział w charytatywnym koncercie w Trzciance, z którego
dochód (ponad 7 tys. zł), został przeznaczony na rzecz stowarzyszenia „Hospicjum Trzcianka”
im. Dr nauk med. Ewy Dipont-Kukawskiej.

30 listopada – trzcianeccy policjanci wzbogacili się o nowe ksero. Pomoc rzeczowa Gminy
Trzcianka objęła zarówno zakup kserokopiarki Nashuatec MP 2000 za 5599,98 zł, jak i
materiałów biurowych o łącznej wartości 965,64 zł.

Wirtualne Muzeum Trzcianki
30 listopada – I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej Trzcianki. Radnymi VI kadencji zostali:
Bogacz Grzegorz Alojzy, Cija Andrzej Leszek, Czarnecki Krzysztof Władysław, Dacków Roman,
Dąbrowski Marek Krzysztof, Durejko Jadwiga, Fidos Maria, Ignasiński Włodzimierz,
Joachimiak Edward, Kęciński Sebastian, Kilian Wincenty Seweryn, Kłundukowski Jan Jerzy,
Kukuś Mariusz, Kolendowicz Paweł, Kołodziejczyk Jarosław, Król Henryk Jan, Łuczak
Mariusz, Perski Witold Zbigniew, Pokaczajło Jadwiga, Wawrzon Jacek, Wydarty Marcin.

Grudzień – zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku

Wirtualne Muzeum Trzcianki
5 grudnia – w wyniku II tury głosowania, Marek Kupś został po raz trzeci wybrany
Burmistrzem Trzcianki. Włodarz Trzcianki zdobył w sumie 4085 głosów i zwyciężając we
wszystkich miejskich obwodach, udowodnił, że jest osobą, która spełnia oczekiwania społeczne,
i w której wyborcy pokładają nadzieję na wysoką jakość władzy wykonawczej.

10

grudnia - oficjalne otwarcie pierwszej w mieście galerii handlowej. W

pięciokondygnacyjnym budynku przy Placu Pocztowym mieści się 20 lokali usługowych, z
których największy - drogeria Rossmann zajmuje powierzchnię 240 m2. Na górnych piętrach
budynku usytuowane zostały 22 mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe, liczące od 24 do 73 m2. Ich
mieszkańcy otrzymali do dyspozycji windę, piwnicę i możliwość zakupu indywidualnych
garaży.

Wirtualne Muzeum Trzcianki
13 grudnia - w trzcianeckiej Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się koncert, którego główną
gwiazdą była Majka Jeżowska, na przebojach której wychowują się kolejne pokolenia słuchaczy.
Żywiołowy koncert ekscentrycznej wokalistki, obdarzonej estradowym temperamentem bardzo
podobał się licznie zgromadzonej publiczności. Dzieci wspólnie z gwiazdą wykonywały
wszystkie taneczne hity, mając przy tym niesamowitą zabawę.

15 grudnia -

w Trzcianeckim Domu Kultury zjawił się bardzo wyjątkowy gość. Na specjalne
zaproszenie, Trzciankę odwiedziła Maria Czubaszek – poetka, pisarka, satyryk, autorka tekstów
piosenek, a także dziennikarka, felietonistka i scenarzystka. Podczas prawie dwugodzinnej
polemiki nie zabrakło anegdot o celebrytach, uszczypliwych komentarzy odnoszących się do
ostatnich wydarzeń i ironicznej oceny ludzi z pierwszych stron gazet, w tym polityków.

Wirtualne Muzeum Trzcianki
18 grudnia - pięciolecie swojego istnienia obchodził trzcianecki teatr „LOTKA”, którego
założycielem jest Włodzimierz Ignasiński. Na deskach kina „Serenada” zaprezentowane zostały
cztery spektakle: „Kto widział błazna”, „Rzecz o chlebie”, „Promieniowanie ojcostwa” i
„Zrozumieć Słowackiego”, za które młodzi aktorzy zdążyli już otrzymać liczne nagrody i
wyróżnienia na wojewódzkich i ogólnopolskich festiwalach.

Grudzień

– zakończyły się prace związane z budową nowej hali sportowej przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Siedlisku. Odbiór techniczny inwestycji zaplanowano na
4 stycznia 2011 roku.

Wirtualne Muzeum Trzcianki
Grudzień – przed Bożym Narodzeniem, na każdym z trzech trzcianeckich rond ustawione
zostały podobizny aniołów, które stanowią przepiękne dekoracje świąteczne. Jednak nie tylko
anielskie figury wprowadziły bożonarodzeniowy nastrój. Przyozdobione zostały również
główne arterie miejskie i miejsca charakterystyczne dla naszego miasta, w tym parki: przy Placu
Pocztowym i 1 Maja.

