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Wirtualne Muzeum Trzcianki

Kalendarium trzcianeckich wydarzeń w 2011 roku
Styczeń - trzcianecka Biblioteka Publiczna otrzymała wyróżnienie specjalne w Konkursie
na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku
szkolnym 2009/2010. W trakcie wymienionego okresu Biblioteka zorganizowała szereg imprez
czytelniczych, promujących ciekawą literaturę oraz głośne czytanie wśród najmłodszych.

9 stycznia – podczas XIX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Mieszkańcy Trzcianki
kolejny raz nie zawiedli i dali dowód swojej wrażliwości i hojności. Dzięki ich pomocy
i szczodrości udało się zebrać 57.887,51 zł! Warto wspomnieć, że tegoroczny finał poświęcony
był dzieciom z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
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14 stycznia - Gmina Trzcianka podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu umowę
na realizację projektu systemowego pod nazwą: „ Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych gminy Trzcianka”. Na realizację
powyższego projektu udało się pozyskać prawie 386 tys. zł, z czego 15% to środki pochodzące
z budżetu państwa, a 85% to środki unijne. W ramach projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, nauczyciele przeprowadzili 3.300 godzin zajęć
pozalekcyjnych, które objęły w sumie 509 uczniów i uczennic z klas I-III. Dodatkowo, Gmina
Trzcianka pozyskała pomoce dydaktyczne o wartości około 190 tys. zł, które wzbogaciły bazę
dydaktyczną szkół podstawowych.

21 stycznia - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance poszerzył zakres usług
medycznych - otwarto nową pracownię endoskopową oraz zakupiono bardziej zaawansowany
technologicznie tomograf komputerowy, który jest najnowocześniejszym tego typu
urządzeniem w północnej Wielkopolsce. Podczas uroczystości dyrektor WORD-u - Zbigniew
Przeworek przekazał szpitalowi aparat do sztucznego oddychania, który został zamontowany
w karetce pogotowia ratunkowego.
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26 stycznia - jednostkom straży pożarnych przekazany został sprzęt gaśniczy. JRG Trzcianka
wzbogaciła się o samochód ratowniczo – gaśniczy marki Renault, sanie lodowe
oraz turbopompę (przekazane przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu), aparat
nadciśnieniowy (ufundowany przez firmę Joskin Polska) i wentylator oddymiający (przekazany
przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych). OSP Trzcianka otrzymała natomiast średni
samochód ratowniczo-gaśniczy marki STEYER (przekazany przez JRG Trzcianka). Nowo
nabyty sprzęt został poświęcony przez ks. Edwarda Woźniaka.

Luty - Trzcianecki Dom Kultury doczekał się swojej strony Internetowej. Na oficjalnej witrynie
TDK-u znaleźć można m.in. opisy wszystkich działań i projektów realizowanych przez
tę placówkę, a także informacje o planowanych wystawach, imprezach czy wydarzeniach.
Strona to również doskonałe źródło informacji o bogatej ofercie prowadzonych przez TDK
kółek zainteresowań i sekcji. W placówce odbywają się bowiem zajęcia: wokalne (Studio
Piosenki DIVINO CANTO), muzyczne (nauka gry na gitarze akustycznej, klasycznej
elektrycznej, basowej, keyboardzie i perkusji), sportowe (sekcja judo), rękodzieła
(szydełkowanie, hafciarstwo), plastyczne (prowadzone przez wybitną artystkę i malarkę
dr Elżbietę Wasyłyk) i fotograficzne (podczas których w arkana fotografii uczestników
wprowadza uznany artysta fotografik Henryk Król). Z TDK-iem związana jest także działalność
Chóru, Orkiestry Dętej i zespołu „Małolaty”.
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12-13 luty - 4. Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Piotra Arentewicza o Puchar
Burmistrza Trzcianki ph. „Gramy z sercem”. Dwudniowa impreza przyciągnęła do Trzcianki
zarówno rekordową ilość chcących zagrać w turnieju drużyn, jak również komplet
publiczności, która nie tylko dopingowała zawodników, ale również bardzo aktywnie wspierała
charytatywny aspekt przedsięwzięcia. A wszystko dla głównej bohaterki imprezy, czyli
14-letniej Sary Wojciechowskiej, której zebrane pieniążki pomogą w kosztownej rehabilitacji.
Wielkie słowa uznania należą się Adamowi Prankiewiczowi – pomysłodawcy i głównemu
organizatorowi Turnieju, który włożył sporo wysiłku, aby przygotować tak wspaniałą,
ogólnopolską imprezę charytatywną. To dzięki niemu udało się pomóc kolejnemu dziecku.

17 luty – podpisanie umowy na budowę sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Trzciance.
Ze strony Gminy Trzcianka dokument podpisała Sekretarz Gminy Grażyna Kasperczak, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bożeny Niedzwieckiej, natomiast ze strony Wykonawcy Prezes Zarządu Wojciech Wypych. Zgodnie z wytycznymi, obiekt o wymiarach 36x21 cm
i wysokości 7,2 m ma mieścić pełnowymiarowe boisko do siatkówki i koszykówki.
Zakończenie robót budowlanych planowane jest w lipcu 2012 r. Koszt budowy sali szacuje
się na 3,9 mln zł.
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18-19 luty - w naszym mieście bezapelacyjnie królował jazz, a wszystko za sprawą dwudniowej
imprezy ph. „Dni Zbigniewa Seiferta w Trzciance”, którą we współpracy z wielkim pasjonatem
tego gatunku muzycznego - Bogdanem Ratajczakiem, zorganizował Trzcianecki Dom Kultury.
W trzcianeckiej Hali podczas koncertu „Violin Summit - A Tribute to Zbigniew
Seifert”zaprezentowali się: Adam Badych z grupą Damage Conrtol oraz Mateusz Smoczyński,
wraz z zespołem New Trio.

20 luty - zarówno Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski Zbigniewa Paszko, jak również Piekarnia
„Rogalik” Wiesławy i Janusza Dudków zostały ponownie laureatami prestiżowego Konkursu
Gospodarczo - Samorządowego HIT Regionów. Tytuł Rubinowego Hita z Gwiazdką - Piekarnia
„Rogalik” otrzymała za wytwarzanie wysokiej klasy pieczywa przyjaznego zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem chleba z dodatkiem kwasu foliowego, natomiast Zakładowi
Rzeźnicko-Wędliniarskiemu, to samo wyróżnienie przyznano za zestaw wędlin o znakomitych
walorach smakowych i jakościowych: kiełbasę swojską nadnotecką, szynkę w galarecie,
wędzonkę krotoszyńską, białą parzoną.
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23 luty – 17 marca - na terenie gminy Trzcianka trwały wiejskie zebrania wyborcze, podczas
których wybierano nowych sołtysów i rady sołeckie. Nowo wybranymi gospodarzami
trzcianeckich wsi zostali: Jan Czempiński (Biała), Regina Szymczak (Biernatowo), Sylwia
Wawerek (Górnica), Aneta Flis (Łomnica), Maria Fidos (Niekursko), Ryszard Mleczak (Nowa
Wieś), Andrzej Moszyński (Pokrzywno), Andrzej Hołówko (Przyłęki), Waldemar Wojtalewicz
(Radolin), Ireneusz Mazurek (Runowo), Jacek Warnkowski (Rychlik), Jan Wilczura (Sarcz),
Irena Sas (Siedlisko), Leokadia Karbowa (Smolarnia), Irena Smolińska (Stobno), Piotr Obszarski
(Straduń), Joanna Sanocka-Pertek (Teresin), Edward Grabowski (Wapniarnia I), Jan Witkowski
(Wapniarnia III), Roman Matuszak (Wrząca).

1 marca - w hotelu Gromada w Pile odbyła się uroczysta gala, podczas której nastąpiło
podsumowanie plebiscytu „Ludzie Roku”, który już od 19 lat jest organizowany przez
„Tygodnik Pilski”. Wśród 25 nominowanych osób znalazły się dwa trzcianeckie akcenty.
Burmistrz Trzcianki Marek Kupś uzyskał nominację w kategorii polityka, a Zbigniew Paszko trzcianecki przedsiębiorca, właściciel Zakładu Rzeźnicko-Wędliniarskiego i Radny Powiatowy
zarazem, został wyróżniony w kategorii – oświata, służba zdrowia i działalność społeczna.
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2 marca – trzcianecka społeczność świętowała 280. urodziny naszego miasta. Corocznie
uroczystościom rocznicy nadania Trzciance praw miejskich towarzyszy gala, podczas której
przyznawane są Nagrody Burmistrza. W tym roku za aktywną działalność na rzecz miasta
odznaczeni zostali: dr Ryszard Gumowski, Edward Henyk, Przemysław Przybylski, Wojciech
Magdziarz i Józef Jopek. Wszyscy laureaci, nagrodę o charakterze finansowym oraz odlaną
z brązu podobiznę Sarenki (nieoficjalnego symbolu naszego miasta), odebrali z rąk zastępcy
burmistrza Trzcianki Grażyny Kasperczak i przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki
Włodzimierza Ignasińskiego. Przyznane zostały także wyróżnienia, które otrzymali: Maria
Olszewska, Danuta Czechowicz, Tomasz Banaś, Krzysztof Wojciech Jaworski i Łukasz Nowak.
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6 marca – w trzcianeckiej Hali odbył się największy, jednodniowy turniej szachowy –
I Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ferdynanda Dziedzica. Honorowy patronat
nad turniejem objął Wicepremier i Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak oraz
Wielkopolski Związek Szachowy. Szachowe zmagania zgromadziły rekordową liczbę 161
zawodników, którzy zgłosili się aż z 5 różnych federacji. Oprócz polskich graczy do Trzcianki
przyjechali szachiści z całego świata m.in. z USA, Ukrainy, Francji i Rosji.

21 marca – Szkoła Podstawowa w Białej już po raz ósmy zorganizowała Przegląd Piosenki
Ludowej ph. „Na ludowo zaśpiewajmy”. W tym roku Gościem Honorowym, zaproszonym przez
nauczyciela muzyki Błażeja Draba, był Andrzej Rybiński, znany polski piosenkarz, gitarzysta
i kompozytor. Artysta przysłuchiwał się piosenkom w wykonaniu uczniów szkoły
podstawowej, a następnie sam wykonał trzy utwory z własnym, gitarowym akompaniamentem.
Głównym celem przeglądu była popularyzacja polskiej piosenki ludowej wśród dzieci
i młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowania kulturą ludową naszego kraju.
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28-30 marca - w Trzciance gościła dwuosobowa delegacja z ukraińskiego miasteczka Tomaszpil,
z którym władze samorządowe naszego miasta w sierpniu 2010 r. podpisały list intencyjny
dotyczący wzajemnej współpracy. Nasze miasto odwiedzili: Andrzej Szczerbaty – radca prawny
z Tomaszpila oraz Michajlo Ljudwa – radny Rady Gminy Tomaszpil.

29 marca - przy budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki zainstalowany został Infokiosk, który
jest elementem projektu „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” realizowanego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dzięki
urządzeniu każdy zainteresowany mieszkaniec bądź też turysta może uzyskać dostęp nie tylko
do bazy okolicznych obiektów turystycznych, punktów informacji turystycznej, restauracji
i miejsc noclegowych, a również do bazy obiektów z całej Wielkopolski. Informacje są dostępne
w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Dużym plusem jest dostęp
do bezprzewodowej sieci Wi-Fi w promieniu kilkudziesięciu metrów w obrębie Infokiosku.
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1 kwietnia – zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim. Nowym kierownikiem Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi została pani Agnieszka Ciemachowska, która zastąpiła
na tym stanowisku odchodzącego na zasłużoną emeryturę Zbigniewa Chojnackiego. Z kolei
na miejsce pani Agnieszki, pełniącej do tej pory funkcję kierownika Referatu Spraw
Społecznych, powołana została pani Joanna Zieńko.

1 kwietnia – 30 czerwca – w Polsce trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
W gminie Trzcianka, dane m.in. o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze
zawodowej, a także o charakterystyce gospodarstw domowych i warunkach mieszkaniowych,
od 8 kwietnia br., zbierało jedenastu rachmistrzów spisowych (Piotr Gradek, Piotr Bagrowski,
Rafał Pater, Sylwia Pucztarska, Ewelina Ratajczak-Lehwark, Aleksandra Śliwińska, Anna
Szymaszek, Dorota Cimcioch, Izabela Żylińska, Julia Rodzik, Alicja Jóźwik), legitymujących
się wydanymi przez Urząd Statystyczny identyfikatorami.
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4 kwietnia - w sali kinowej trzcianeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się walne zebranie
sprawozdawcze Pracowniczych Ogródków Działkowych „Transportowiec” - świętujących
w tym roku 47. rocznicę istnienia. Podczas jubileuszu nie zabrakło złotych, srebrnych
i brązowych odznak dla „Zasłużonych Działkowców” a także wyróżnień dla właścicieli
najpiękniejszych działek „Transportowca”.

Kwiecień - czwartą rocznicę istnienia obchodził działający przy trzcianeckiej Bibliotece
Dyskusyjny Klub Książki. Od samego początku pomysł rozmów na temat książek spodobał
się czytelnikom, gromadząc stałą grupę kilkanaściorga zapalonych dyskutantów i miłośników
dobrej literatury. W ciągu tych lat członkowie DKK przeczytali 49 książek – powieści znanych
i nagradzanych autorów, bestsellery, jak i pozycje kontrowersyjne, niszowe. W ramach DKK
odbyły się również spotkania autorskie ze znanymi pisarzami – Jackiem Dehnelem,
Krzysztofem Mroziewiczem, Małgorzatą Kalicińską, Krzysztofem Vargą i Seryjnymi Poetami.
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4 maja - w Nowej Wsi odbył się I Festyn Rodzinny „W świcie bajek” zorganizowany przez
trzcianeckie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych NIE-ZWYKŁA RODZINKA.
Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2010 r. z inicjatywy rodzin zastępczych, mając na celu
propagowanie ruchu zastępczego i adopcyjnego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej,
osamotnionej i odrzuconej. Koordynatorkami festynu przeprowadzonego w ramach projektu
Fundacji ERNST & YOUNG były: Małgorzata Czerepko i Agnieszka Halama.

7 maja – na terenie OSiR-u odbył się IX Powiatowy Bieg Przełajowy im. Tadeusza Zielińskiego,
który jest jedną z najbardziej znanych imprez sportowych odbywających się w Trzciance.
Do udziału w zawodach przystąpiło 240 dzieci w wieku od 8-16 lat, które postanowiły
sprawdzić swoją kondycję i powalczyć o atrakcyjne nagrody rzeczowe. Jednak największą
niespodzianką była rekordowa frekwencja Biegu Głównego OPEN - 6-kilometrowy dystans
zdecydowało się pokonać aż 53 zawodników (w tym 9 kobiet).
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11 maja - podopieczni Mariana Kurowskiego wygrali finałowe spotkanie Pucharu Polski
na szczeblu OZPN Piła na stadionie w Łobżenicy. Zwycięstwo Lubuszanin zapewnił sobie
dzięki celnym strzałom Michała Wawszczaka i Romana Michorka.

13 maja - 10. rocznicę istnienia obchodziły Warsztaty Terapii Zajęciowej „Caritas” Trzcianka.
Głównym zadaniem placówki jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
która odbywa się pod fachowym okiem instruktorów. Zajęcia pozwalają na zdobycie
odpowiednich wiadomości i umiejętności, potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania
w społeczeństwa. Dają także szansę na wyjście z domowej i społecznej izolacji, zwiększenie
samodzielności i zaradności, poznanie nowych ludzi i nawiązanie przyjaźni, a także
przygotowanie się do pracy zarobkowej. W chwili obecnej na warsztaty uczęszcza około
30 osób, spośród których 7 znalazło już zatrudnienie.
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18 maja - w Bibliotece Publicznej w Trzciance, podczas obchodów Światowego Dnia
Bibliotekarza, Bogusławie Dembińskiej wręczona została bardzo ważna nagroda. Zarząd
Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odznaczył dyrektor trzcianeckiej placówki
Nagrodą im. Zofii Narkiewicz. Wyróżnienie to, które ma charakter finansowy, od roku 2006
przyznawane jest tylko i wyłącznie bibliotekarzom szczególnie aktywnym w środowisku. Pani
Dembińska, w zawodzie pracuje już od 41 lat, natomiast na czele Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Trzcianka stoi od roku 1990.

24 maja - znakomity występ zawodników Olimpijczyka podczas XI Regionalnych Letnich
Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Osiemnastoosobowa reprezentacja trzcianeckich sportowców
przywiozła z Wolsztyna 13 medali: w tym 4 złote, 4 srebrne i 5 brązowych - pięciokrotnie nasi
zawodnicy ukończyli konkurencje na czwartych miejscach.
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26 maja – w trzcianeckiej Hali Sportowo-Widowiskowej obyła się już trzecia edycja
Rejonowego Przeglądu Teatralnego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Głównym
pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzciance,
z nauczycielami klas specjalnych na czele.

maj - dużymi sukcesami zakończył się sezon dla recytatorów Teatru LOTKA działającego przy
MDK w Trzciance. Na XXVI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Juliusza Słowackiego
w Miłosławiu, I miejsce w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zdobyła Marta
Wyrzykowska, a II miejsce Mateusz Kowalski. Wśród młodzieży gimnazjalnej recytatorkom
z Trzcianki przypadły dwie równorzędne II nagrody. Zdobyły je – Aleksandra Ignasińska i Zofia
Sawicka. Sukcesem zakończył się też wyjazd do Lubaczowa na XIII Ogólnopolski Festiwal
Słowa (nagrody i wyróżnienia otrzymali: Matylda Ignasińska i Tomasz Jaworski).
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28 maja - na przystani Harcerskiego Ośrodka Wodnego odbyły się V Regaty Match Racing
o Puchar Burmistrza Trzcianki. Wzięło w nich udział 10 załóg z Piły, Wągrowca, Chodzieży,
Wałcza i Trzcianki. Najmłodsza zawodniczka miała 4 lata, a najstarszy zawodnik 55 lat. Ponad
połowę załóg stanowiła młodzież i dzieci. Łącznie obyło się 28 biegów, które trwały średnio ok.
15 minut. W trakcie regat można było pograć w piłkę siatkową oraz posilić się kiełbasą
z ogniska i chlebem ze smalcem. Po zakończeniu wodnych zmagań do późnych godzin nocnych
przygrywał zespół Chameleon z Mikołajek. Warto wspomnieć, iż HOW MDK Trzcianka
poszerzył swoją ofertę o Jacht Tango 730, który będzie służył jako jednostka szkoleniowa.

czerwiec – w trzcianeckiej bibliotece zakończył się program pn. Centrum Aktywnego Seniora.
Jego celem było przystosowanie osób starszych do zmieniającej się rzeczywistości i zapobieganie
ich wykluczeniu społecznemu. W ramach projektu seniorzy uczestniczyli w lekcjach języka
angielskiego oraz zajęciach informatycznych, wprowadzających ich w wirtualny świat. Mogli
także brać udział w spotkaniach tematycznych z dietetykiem, kosmetyczką, prawnikiem,
rzecznikiem konsumenta oraz Niezależnym Kołem Twórców Ziemi Wieleńskiej.
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1 czerwca - na stadionie trzcianeckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się Gminna
Olimpiada Sportowa klas I-III SP pod patronatem Burmistrza Trzcianki. Jej organizatorem,
już po raz piąty, była Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance. Do tegorocznej walki o olimpijskie
medale przystąpiło w sumie 140 zawodników z 7 szkół z terenu miasta i gminy Trzcianka
(SP Przyłęki, SP Rychlik, SP Łomnica, SP Biała, SP 3, SP 2, SP Katolicka). Dzieci wystartowały
w konkurencji o nazwie trójbój atletyczny, na który składały się: bieg na 60 m, skok w dal
oraz rzut piłeczką palantową.

1 czerwca - w rejonie ul. Lipowej wybudowany został nowy plac zabaw. Na szczególną uwagę
zasługuje zwłaszcza atrakcyjna kolorystyka dostępnych na placu urządzeń. Zainstalowany
sprzęt, posiadający wszelkie wymagane atesty i certyfikaty, przeznaczony jest do zabawy dla
grupy wiekowej od 3 do 12 lat. Miejsce to zostało również specjalnie ogrodzone i wyposażone
w ławeczki, z których z pewnością zadowoleni będę pilnujący swoich pociech rodzice. Warto
wspomnieć, iż jest to już 30 z kolei plac zabaw wybudowany na terenie naszej gminy,
a 11 w mieście.
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7 czerwca – w UM Trzcianki odbyło się podsumowanie akcji Sprzątanie po swoim psie to nie
jest obciach tylko obowiązek! Jej głównym celem była szeroko pojęta edukacja mieszkańców
w zakresie przepisów dotyczących właścicieli czworonogów oraz dbania o porządek
i wizerunek miasta. Pierwszym etapem akcji był konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół
podstawowych (zwycięska praca została powielona i rozdysponowana na plakatach
promujących akcję na terenie całej gminy). Dodatkowo, w pięciu specjalnie wyznaczonych
punktach na terenie miasta można bezpłatnie otrzymać higieniczne zestawy dla zwierząt:
papierową torebkę oraz tekturową łopatkę na nieczystości.

10-13 czerwca – w Belgii odbył się 44. Międzynarodowy Zlot Skautowy InterCamp! Corocznie
biorą w nim udział skauci z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Czech,
Szwajcarii, Francji, Belgii i Polski. Tym razem w obozie uczestniczyło także 22 harcerzy
Związku Harcerstwa Polskiego z Hufca Trzcianka. W trakcie podróży do belgijskiego
miasteczka Boom, nasi harcerze mieli okazję zobaczyć Brukselę i zwiedzić Parlament
Europejski. Myślą przewodnią tegorocznego zlotu był ECO-Scouting, czyli szeroko pojęta
tematyka związana z ekologią i ochroną przyrody.
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12 czerwca - na stadionie sportowym w Siedlisku odbyły się powiatowe obchody Święta
Ludowego, którego głównymi organizatorami byli: Rada Sołecka wsi Siedlisko, Powiatowy
Zarząd Koła PSL oraz Miejsko-Gminne Koło PSL w Trzciance. Corocznie święto jest doskonałą
okazją do złożenia życzeń i podziękowań wszystkim osobom zawodowo związanym z pracą
na roli, mieszkającym na wsi i zasłużonym w krzewieniu tradycji ludowej.

15 czerwca - w sali konferencyjnej trzcianeckiego OSiR-u odbyło się spotkanie podsumowujące
działalność sportową na terenie gminy Trzcianka. Uroczystość została zorganizowana po to,
aby uhonorować tych, którzy w minionym roku odnieśli największe sukcesy sportowe. Nagrody
otrzymali: Łukasz Nowak i Patryk Czapliński (UKS Kajak), Kamil Dankiewicz i Emil Zieńko
(UKS Relax przy SP 2), Łukasz Grzybowski i Michał Nyga (Olimpijczyk Trzcianka), Tomasz
Lizut i Paula Kułaga (TDK Judo), Katarzyna Dubkiewicz, Marek Zakrzewski i Rafał
Kaźmierczak (MKS MDK Trzcianka), Radosław Polak i Paula Musiałowska (UKS Fortuna Biała),
Arleta Flisikowska i Julia Marecka (LKS Zuch Rychlik), Patryk Frejus i Sabina Mikołajczak
(UKS Forma przy G1), Alicja Mrotek i Kacper Grygier (UKS Dysk przy SP3), Adam
Lebiotkowski, Filip Kottas i Radosław Bączyk (MKS Lubuszanin Trzcianka) oraz Rafał
Kaczmarzewski (Gminne Stowarzyszenie LZS).
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16 czerwca – ponad 300 pracowników firmy Joskin Poland Sp. z o.o., zorganizowało w obronie
swoich miejsc pracy głośny protest pod Urzędem Miejskim. Chodziło o nową inwestycję
Joskinu, którą w praktyce zakończono już pod koniec 2010 r. Firma nie otrzymała jednak tzw.
pozwolenia zintegrowanego, równoznacznego ze zgodą na uruchomienie ocynkowni. Według
protestujących, taka polityka miała w konsekwencji doprowadzić do przeniesienia firmy
w inne, atrakcyjniejsze dla inwestora miejsce, a to z kolei wiązałoby się z utratą przez nich
miejsc pracy. Pracownicy złożyli więc na ręce radnych list otwarty, domagając się w nim, aby
Ci „rozwiązali niezwłocznie wszystkie sprawy, które mają wpływ na dalsze istnienie firmy”.

18 czerwca - Biblioteka Publiczna w Trzciance oraz trzcianecka grupa rowerowa dwakolka.pl
zaprosiła wszystkich miłośników poezji i rowerów do wzięcia udziału w niecodziennym rajdzie.
Po oficjalnym rozpoczęciu przejażdżki wierszem „Do poezji” cykliści ruszyli ulicami miasta,
by w różnych miejscach Trzcianki czytać wiersze Czesława Miłosza. Metą rajdu była Smolarnia
nad Bukówką, gdzie na rowerzystów czekało ognisko i poczęstunek, i gdzie dalej rozbrzmiewała
poezja Miłosza. W „Przejażdżce z Miłoszem” wzięło udział ok. 35 osób, które łącznie pokonały
tego dnia 25 km.
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17-19 czerwca - w Trzciance przebywała czteroosobowa delegacja z partnerskiego miasta
Duszniki-Zdrój (Andrzej Rymarczyk – burmistrz miasta, Elżbieta Błasiak – skarbnik, Rafał
Greszta – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Małgorzata Owczarska-Gądek –
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej). Dzięki wizycie udało się odświeżyć i na nowo pogłębić
przyjaźń pomiędzy Dusznikami Zdrój i Trzcianką.

18 czerwca - sztandarową imprezą otwierającą Dni Trzcianki jest organizowany przez Muzeum
Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance, Piknik Muzealny. Należy podkreślić,
że spotkanie za każdym razem ma inny motyw przewodni. Tegoroczne odbyło się pod hasłem
morza, szant i piratów. Na scenie prym wiodła wałecka kapela „Majtki Bosmana”, która
brawurowymi wykonaniami żeglarskich coverów podbiła serca publiczności. Ale nie tylko
o niespodzianki muzyczne postarali się gospodarze Pikniku. Na mieszkańców Trzcianki czekał
szereg różnorodnych konkurencji, dobranych tak, aby każdy - i młodszy i starszy - mógł mile
i aktywnie spędzić czas.
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19 czerwca - w trzcianeckiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela obchodzono wielką uroczystość.
Okazją do świętowania był odpust ku czci św. Jana, któremu tradycyjnie już towarzyszył Festyn
Parafialny. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane z trzech powodów: po pierwsze - aby uczcić
urodziny patrona naszej parafii, po drugie – aby umożliwić mieszkańcom udział we wspólnej
zabawie, i po trzecie – aby zebrać fundusze na letni wypoczynek dla podopiecznych
trzcianeckiego „Caritasu”.

21 czerwca - po raz pierwszy w historii trzcianeckiego szkolnictwa najstarsi uczniowie
Gimnazjum Katolickiego zdobyli zaszczytne miano absolwentów. Przypomnijmy - 21 sierpnia
2008 r. Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak wydał zgodę na ustanowienie
Gimnazjum Katolickiego, z kolei 1 września 2008 r. władze miejskie zezwoliły na powstanie tej
placówki. Następnie 1 września 2009 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana
Chrzciciela w Trzciance ks. Kazimierz Przybycień MS sporządził akt założycielski powołujący
Publiczne Gimnazjum Katolickie im. Świętej Siostry Faustyny w Trzciance. Placówka
prowadzona przez panią Bożenę Wargin mocno zadomowiła się w lokalnym środowisku,
zdobywając zaufanie rodziców i uczniów.
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24 czerwca - bez wątpienia największą, najważniejszą i najbardziej przez wszystkich
mieszkańców Trzcianki wyczekiwaną imprezą jest corocznie Noc Świętojańska. Jej obchody
wiążą się bowiem z plenerowym koncertem znakomitej gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
W tym roku, artystą na którego występ wszyscy czekali, był Szymon Wydra z zespołem Carpe
Diem, który zaserwował przybyłym widzom muzyczną, pełną dźwięków ucztę. Zgromadzona
publiczność mogła wysłuchać też koncertów lokalnych grup. Jako pierwszy zaprezentował się
zespół „TFS”, który tworzy piątka młodych muzyków z Krzyża Wlkp. Równie duże wrażenie
zrobił następny koncert. Godziny występ miejscowego zespołu „Zmaza” zakończył się ogromną
owacją.
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25 czerwca – na stadionie OSiR-u odbył się Letni Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Trzcianki. Obok reprezentacji Starostwa Powiatowego, Gminy Czarnków
oraz Miasta i Gminy Trzcianka, do piłkarskich zmagań przystąpili także trzcianeccy policjanci
i księża. Na zakończenie emocjonującego spotkania wszyscy udali się na grilla, gdzie w miłym
towarzystwie omawiano przebieg meczy i wymieniano się refleksjami na temat gry.

25 czerwca - nieodłącznym elementem obchodów Dni Trzcianki jest Otwarty Turniej Piłki
Plażowej o Puchar Burmistrza Trzcianki. O jego popularności świadczy fakt, że z każdą edycją
przybywa zawodników chcących sprawdzić swoje sportowe umiejętności i miło spędzić czas
na trzcianeckiej plaży. Coraz więcej osób przyjeżdża też spoza terenu naszej gminy, dzięki
czemu rośnie prestiż turnieju. Do tegorocznych zwodów zgłosiło się 15 dwuosobowych
zespołów (w tym 1 kobieca), m.in. z Gorzowa, Poznania, Wrześni, Nysy, Sulęcina, Piły,
Bydgoszczy, Trzcianki i Czarnkowa. Trzeba dodać, że przybyli do Trzcianki sportowcy to jedni
z lepszych zawodników w Polsce. Dzięki ich obecności turniej stał na naprawdę wysokim
poziomie, a kibice mogli uczestniczyć w niezwykłym, sportowym widowisku.
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1-3 lipca - za sprawą organizowanej przez Trzcianecki Dom Kultury „Wampiriady” –
mieszkańcom Trzcianki już po raz ósmy zapewniono noce pełne strachu i mocnych wrażeń.
Jednak Wakacyjny Przegląd Horrorów to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim akcja
zbiórki krwi, która towarzyszy imprezie od samego początku. Tym razem 64 osoby oddały
rekordową ilość krwi (w sumie aż 32 litry). Bardzo cieszy fakt, że z roku na rok przybywa
honorowych krwiodawców, dzięki którym do szpitali trafia kilkadziesiąt litrów tak bardzo
potrzebnej krwi. Oby więcej takich przedsięwzięć, które oprócz aspektu czysto rozrywkowego
propagują bezinteresowne działania na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Lipiec - na rynku wydawniczym ukazała się nowa, godna polecenia pozycja, której autorem
jest mieszkaniec Trzcianki. Co prawda pan Grzegorz Przybyszewski obecnie mieszka
w Wielkiej Brytanii, ale Trzcianka wciąż jest bliska jego sercu. To właśnie jej autor poświęcił
swoją najnowszą książkę. W tomiku pt. „Miasteczko, czyli piosenki trzcianeckie” przeplatają
się dwie poetyckie opowieści - opowieść o Trzciance, tytułowym „Miasteczku” miejscu
urodzenia autora i osobista opowieść o dzieciństwie, dojrzewaniu, przyjaciołach, rodzinie...
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22 lipca - w Urzędzie Miejskim Trzcianki odbyło się bardzo uroczyste spotkanie. Tego dnia
Burmistrz Trzcianki gościł u siebie panią Elżbietę Pawlaczyk – dyrektor Gminnego Przedszkola
nr 4 w Trzciance, która obchodziła jubileusz 30-lecia pracy zawodowej. Wraz z życzeniami
Jubilatka otrzymała pamiątkowy list gratulacyjny oraz okazały bukiet kwiatów.

23 lipca - Rada Sołecka Stradunia już po raz 30. zorganizowała dla mieszkańców gminy festyn
ku czci św. Krzysztofa, patrona miejscowej parafii oraz kierowców i podróżujących. Obchody
Dnia Bezpiecznego Kierowcy rozpoczęła uroczysta msza święta, celebrowana przez ks. Piotra
Trzebiatowskiego z parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Ceremonię uświetniła Orkiestra Dęta
Trzcianeckiego Domu Kultury pod batutą Tomasza Wyrzykowskiego. Po nabożeństwie zostały
poświęcone pojazdy, aby były niezawodne i przede wszystkim bezpiecznie służyły wszystkim
użytkownikom dróg.
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lipiec/sierpień - na terenie miasta i gminy Trzcianka rozpoczęły się prace związane
z modernizacją oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Enea S.A. W tym miejscu warto
wspomnieć, że w gminie zainstalowanych jest w sumie 1908 punktów świetlnych, z czego 485
stanowi własność miasta. W wyniku aktualizacji programu unowocześniania oświetlenia,
przeprowadzonej przez Zakład Oświetlenia Drogowego z Poznania stwierdzono, że konieczna
będzie wymiana 674 sztuk opraw znajdujących się w graniach administracyjnych Trzcianki.
Podjęto decyzję o wymianie wyeksploatowanego i energochłonnego oświetlenia m.in. w rejonie
ulic: Grottgera, Fałata II, Rzemieślniczej i na „Zatorzu”. Modernizacji poddano też oświetlenie
niektórych trzcianeckich wsi: Białej, Biernatowa, Łomnicy, Niekurska, Nowej Wsi, Radolina,
Runowa, Siedliska, Stobna i Teresina.

14 sierpnia – w Białej odbył się coroczny Turniej Wsi o Puchar Burmistrza Trzcianki.
Do rywalizacji o miano najlepszej wioski w gminie przystąpiły: Siedlisko, Wapniarnia I,
Runowo oraz gospodarze z Białej. Zawodnicy mogli sprawdzić swoje możliwości m.in.:
w rzutach lotką do tarczy, slalomie narciarskim, rzutach gumowcem, wbijaniu gwoździ w pień,
napełnianiu butelki zbożem, pchnięciu kulą, biegu zwycięstwa czy przewracaniu opony.
Nie zabrakło też sztafety sprawnościowej (wyścig taczek, prowadzenie piłki nogą) oraz budzącej
chyba największe emocje wśród zawodników – konkurencji w przeciąganiu liny.
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17 sierpnia - w Trzciance na dwóch przejściach dla pieszych zamontowana została drogowa
sygnalizacja świetlna. Sygnalizator ustawiony na ul. 27 Stycznia wzbudzany jest radarowym
pomiarem kontroli prędkości, natomiast na ul. Fałata działa sygnalizacja pulsująca. Zadanie
to zostało wykonane przez Rejon Dróg Wojewódzkich przy współudziale Gminy Trzcianka.
Światła mają poprawić bezpieczeństwo i przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków
i kolizji, do których nieraz dochodziło w tych miejscach.

sierpień - trzcianecka Drużyna „Anioły” WOPR po raz kolejny zorganizowała kurs
dla ratowników. Pod bacznym okiem instruktora WOPR – pana Zbigniewa Ristera, którego
wspomagały „Anioły”: Adrian (zawodowy ratownik WOPR), Michał (ratownik WOPR)
i Angelika (lekarz oraz młodszy ratownik WOPR) szkoliło się 11 uczestników, w tym
4 ratowników „Aniołów”, którzy podnosili swoje kwalifikacje do stopnia pełnego ratownika
WOPR. Kursanci, obok poznawania metod udzielania pomocy tonącym, treningu w wodzie
i pozorowanych akcji ratowniczych, nie zaniedbywali też zajęć w udzielaniu pomocy
przedmedycznej i resuscytacji.
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22 sierpnia - dobiegła końca kolejna edycja konkursu „Piękna wieś”. Jury oceniające zgłoszone
kandydatury dwukrotnie, w lipcu i sierpniu, przeprowadziło ocenę 6 zgłoszonych sołectw oraz
10 indywidualnych budynków mieszkalnych i 4 zagród. Za najpiękniejszą wieś uznano
Sołectwo Stobno, miejsce drugie zajęła Łomnica, a miejsce trzecie – Runowo. Z kolei
w kategorii „Indywidualny jednorodzinny budynek mieszkalny” - I miejsce zajęli państwo
Grażyna i Andrzej Czachor z Przyłęk, II miejsce - państwo Angelika i Damian Szpiganowicz
z Teresina, a III miejsce ex aequo - Jolanta i Janusz Wysoccy oraz Małgorzata i Mariusz
Krajewscy z Teresina. W kategorii „Zagroda” zwyciężyli państwo Genowefa i Marek Sanoccy
z Teresina, miejsce drugie zajął pan Kazimierz Bonikowski ze Stobna, a miejsce trzecie ex aequo:
pan Adam Szarek ze Stobna i państwo Joanna i Michał Pertek z Teresina.

25 sierpnia - Burmistrz Trzcianki gościł u siebie nauczycieli kontraktowych z terenu miasta
i gminy Trzcianka, którzy w dniach 18-19 lipca br., pozytywnie zdali egzamin zawodowy
i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Okazją do ponownego spotkania w Ratuszu było
wręczenie oficjalnych awansów zawodowych: Barbarze Kasprzak – nauczycielowi wychowania
przedszkolnego z GP nr 1, Annie Gondek – nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej i przyrody
z SP nr 3, Agnieszce Kwiatkowskiej – nauczycielowi religii z SP nr 3, Agnieszce Kapuście –
nauczycielowi języka polskiego z SP nr 2, Celinie Kilińskiej – nauczycielowi języka angielskiego
z SP nr 2, Marzenie Jąder – nauczycielowi zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z SP nr 2
i Jarosławowi Guźniczakowi – nauczycielowi języka angielskiego z SP w Białej.
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27-28 sierpnia - na trzcianeckiej plaży królowała nie tylko rytmiczna muzyka klubowa
i doskonała zabawa, ale przede wszystkim ludzka hojność. A wszystko za sprawą imprezy pn.
„Beach Party – Gramy z sercem”, podczas której zbierano pieniążki na leczenie i rehabilitacje
wyjątkowego mieszkańca Trzcianki – Dominika Sztejkowskiego. Losem 16-latka i samotnie
wychowującej go matki przejęli się znani już w Trzciance ze swojego wielkiego serducha
i ogromnej chęci pomocy – członkowie ekipy „Gramy z sercem”. Tym razem przy organizacji
przedsięwzięcia wsparli ich: Kamil Chwarścianek i Mariusz Kwiatkowski.

sierpień - chór TDK „Pasjonata” wraz ze swoim dyrygentem Bartoszem Śliwińskim wyruszył
w podróż, będącą pielgrzymowaniem połączonym z warsztatami wokalnymi. Coroczne tournée
grupy jest zawsze społeczną inicjatywą jej członków, mającą na celu jednoczenie
się, poznawanie dziedzictwa kultury i sztuki, ubogacanie środków artystycznego wyrazu
oraz rozwój duchowy pod kierownictwem kapelana chóru ks. Adama Schielmanna.
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28 sierpnia - na stadionie OSiR-u odbyły się Dożynki Gminne. Podczas uroczystości włodarz
Trzcianki złożył wszystkim rolnikom serdeczne podziękowania za ich całoroczny trud
związany z ciężką i pełną poświęceń pracą na roli. Honory starostów pełnili: Irena Sas
i Waldemar Garbacz. W części rozrywkowej wystąpił zielonogórski kabaret „Jurki”. Na scenie
zaprezentowała się też Kapela Ludowa „Po zagonach” i Zespół Tańca Ludowego CybinkaGrodzisk. Najpiękniejszy wieniec dożynkowy przygotowało Siedlisko, drugie miejsce zajęło
Stobno, a trzecie Runowo.
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29 sierpnia - w Urzędzie Miejskim Trzcianki miało miejsce spotkanie związane
z przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektorom placówek oświatowych działających
na terenie miasta i gminy Trzcianka. Tę odpowiedzialną i zarazem bardzo wymagającą funkcję
przez kolejne pięć lat pełnić będą: Ewa Sumińska – dyrektor Gimnazjum nr 1, Karolina Kubilus
– dyrektor SP w Łomnicy, Elżbieta Frątczak – dyrektor Przedszkola nr 1, Małgorzata
Sztamblewska – dyrektor Przedszkola nr 2, Elżbieta Pawlaczyk – dyrektor Przedszkola nr 4,
Maria Kościelnik – dyrektor Przedszkola w Siedlisku. Z kolei Dariuszowi Kaletce – dyrektorowi
Gimnazjum nr 2 i Tomaszowi Kubiakowi – dyrektorowi SP Przyłęki przedłużono powierzone
stanowisko dyrektora o jeden rok szkolny.

1 września - w gminie Trzcianka przygodę z edukacją w szkołach podstawowych rozpoczęło
264 pierwszoklasistów (80 dzieci z SP nr 2, 92 dzieci z SP nr 3, 17 dzieci z SP Biała, 19 dzieci
z SP Łomnica, 10 dzieci z SP Przyłęki, 5 dzieci z SP Rychlik, 19 dzieci z SP Siedlisko i 22 dzieci
z SP Katolickiej), progi gimnazjów przekroczyło natomiast 295 „pierwszaków” (120 dzieci
z Gimnazjum nr 1, 127 dzieci z Gimnazjum nr 2, 28 dzieci z Gimnazjum w Siedlisku i 20 dzieci
z Gimnazjum Katolickiego). W sumie, na terenie całej gminy w szkołach podstawowych uczyć
się będzie 1588 dzieci, a w szkołach gimnazjalnych – 834.
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1 września - w Szkole Podstawowej w Siedlisku pożegnano panią dyrektor Beatę Stasińską,
która po ośmiu latach pełnienia funkcji dyrektora, z powodów osobistych zrezygnowała
z zajmowanego przez siebie stanowiska. Za owocną współpracę serdeczne podziękowania złożył
Jej Burmistrz Trzcianki Marek Kupś. Jednocześnie bardzo ciepło przyjęto panią Agnieszkę
Warnkowską, której z dniem 1 września br., powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
Szkoły Podstawowej w Siedlisku na okres 10 miesięcy.

3-4 września - w Chodzieży odbyły się Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Pilskiego Okręgowego
Związku Żeglarskiego. Po raz kolejny reprezentacja HOW MDK w barwach MKS Trzcianka
nie dała szans konkurencji. W klasie Optimist złoty medal wywalczyła Agnieszka Kielczyk
(rocznik 1999). W tej samej konkurencji miejsce szóste zajęła 12-letnia Katarzyna Dubkiewicz.
Bezkonkurencyjni okazali się za to Grzegorz Michalak (rocznik 2000), Katarzyna Wojniusz
(rocznik 1998) i Filip Kołodziejczak (rocznik 2000), którzy w klasie Optimist Artom (UKS)
zajęli kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce na podium.
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12 września - uroczysty odbiór sieci szerokopasmowej. Trzcianka stała się pierwszą gminą
w Polsce, w której Telekomunikacja Polska zbudowała w ramach Porozumienia z UKE sieć
szybkiego internetu, zapewniając dostęp szerokopasmowy na terenie całej gminy. W ciągu
trwającej 1,5 roku inwestycji nasza gmina przeszła internetową rewolucję - wybudowano
infrastrukturę obejmującą 860 km linii kablowej, w tym ok. 70 km światłowodów. Wykonano
3352 przyłączy do lokali klientów, którzy zgłosili zainteresowanie usługami
szerokopasmowymi. Gdyby kable, które oplatają gminę, rozciągnąć wzdłuż Polski, połączyłyby
Hel z Krakowem.
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12 września - otwarcie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Przyłękach. Ten
wspaniały prezent, dzięki któremu do szkoły trafiło 13 nowiutkich komputerów wraz z całym
wyposażeniem sali lekcyjnej, został ufundowany przez firmę Graniou Atem i Telekomunikację
Polską. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Anna Streżyńska – prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.

12-15 września - podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów SpożywczoGastronomicznych „Polagra-Food”, wśród wyróżnionych ponownie znalazł się Zbigniew
Paszko z Trzcianki. Rok temu kapituła nagrodziła jego kiełbasę swojską nadnotecką. W tym
roku najwyższe oceny zebrała kiełbasa szynkowa wieprzowa. Tym samym trzcianecki masarnik
kolejny raz udowodnił, że jego produkty odznaczają się najwyższą jakością i spełniają wszystkie
europejskie wymogi.
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14 września - Piekarnia „Bochenek” otrzymała kolejną prestiżową nagrodę. Stowarzyszenie
Imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego już po raz drugi przyznało jej Nagrodę Polskiego
Producenta Żywności. Wyróżniony produkt – czyli chleb żytni z kiełkami pszenicy,
trzcianecka piekarnia produkuje od roku. Jego recepturę opracował sam Leszek Stolarski.

14-18 września - z wizytą w Trzciance przebywała pani Therese Chromik – znana niemiecka
poetka, eseistka i malarka, a zarazem mieszkanka zaprzyjaźnionego z Trzcianką miasteczka
Husum. Artystka przyjechała do naszego miasta na zaproszenie burmistrza Marka Kupsia.
Poetka spotkała się z młodzieżą z trzcianeckiego LO i zwiedziła miejskie Muzeum. W Bibliotece
Publicznej zorganizowano także spotkanie autorskie, podczas którego poetka przybliżyła
czytelnikom swoją twórczość. Podczas czterodniowej wizyty mieszkanka Husum miała okazję
nie tylko uczestniczyć w organizowanym przez GKRPA pikniku ph. „Pożegnanie lata”, ale
również bliżej poznać nasze miasto i jego mieszkańców.
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15 września - burmistrz Trzcianki Marek Kupś powołał na stanowisko swojego pierwszego
zastępcy pana Piotra Birulę, który dotychczas pełnił funkcję prezesa Trzcianeckiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Oficjalnie po raz pierwszy nowy wiceburmistrz został
przedstawiony trzcianeckim urzędnikom podczas spotkania, które odbyło się w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego. W obecności samorządowców Piotr Birula złożył uroczyste ślubowanie,
podczas którego zobowiązał się nie zawieść pokładanego w nim zaufania.

15 września – w wyniku postępowania konkursowego na nowego prezesa Trzcianeckiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. wybrano pana Wojciecha Barczaka. Warto
dodać, że na ogłoszony przez Radę Nadzorczą TTBS konkurs wpłynęły 4 oferty. Do drugiego
etapu zakwalifikowano trzy z nich. Komisja Konkursowa, która jest jednocześnie Radą
Nadzorczą TTBS dokonała otwarcia ofert w dniu 26 sierpnia br. Rozmowy kwalifikacyjne
z kandydatami przeprowadzono natomiast 6 września br.
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15 września - Burmistrz Trzcianki gościł u siebie panią Małgorzatę Sztamblewską – dyrektora
Gminnego Przedszkola nr 2 w Trzciance, która obchodziła jubileusz 30-lecia pracy zawodowej.
Włodarz miasta w obecności Skarbnika Gminy Bożeny Niedzwieckiej i inspektora
ds. organizacyjnych oświaty Grażyny Zozuli, podziękował jubilatce za wieloletnią, sumienną
pracę, życząc jednocześnie dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji płynącej
z podejmowania nowych wyzwań, sympatii i szacunku podopiecznych oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.

17 września - na boisku trzcianeckiego „Orlika” odbyło się sportowe posumowanie roku
szkolnego 2010/2011 w kategorii szkół podstawowych. W rankingu na Najbardziej
Usportowioną Szkołę w Gminie najlepszą, w całorocznej klasyfikacji, okazała się Szkoła
Podstawowa nr 3 w Trzciance, za nią uplasowały się: Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzciance
i Szkoła Podstawowa w Łomnicy. Miejsca poza podium zajęły: Katolicki Zespół Szkół
w Trzciance, Szkoła Podstawowa w Siedlisku, Szkoła Podstawowa w Przyłękach.
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19 września - rozpoczęły się prace drogowe w obrębie Placu Pocztowego, a dokładnie
na odcinku ulicy łączącej Rondo Solidarności z ulicą Chopina. Zakres robót obejmował
zerwanie nawierzchni asfaltowej, niwelację wszelkich nierówności oraz uzupełnienie ubytków
warstwy bruku.

22 września – obchodzono Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji uczennice Szkoły
Podstawowej w Białej w ramach zajęć kółka rozwijającego zainteresowania ph. „Mamy pasje”
wraz z opiekunką Jolantą Malicką wzięły udział w rajdzie rowerowym. Organizatorem imprezy
rowerowej była grupa dwakolka.pl z Trzcianki. Na starcie zjawiło się ponad trzydziestu
rowerzystów, którzy udali się w krótką trasę, wiodącą szlakiem „trzech trzcianeckich rond”
i ścieżek rowerowych. Meta rajdu miała miejsce na plaży nad jeziorem Logo, gdzie cykliści
integrowali się przy ognisku, smażąc kiełbaski. Miłośnicy dwóch kółek swoim uczestnictwem
w krótkim rajdzie przekonywali mobilnych mieszkańców Trzcianki, że życie w mieście
bez samochodu jest możliwe i w dodatku bywa o wiele przyjemniejsze.
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23-24 września – w sali SML-W odbył się I Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Romana
Brandstaettera. Wzięło w nim udział 26 recytatorów, którzy przyjechali do Trzcianki nawet
z odległych krańców Wielkopolski, np. z Ostrowa Wielkopolskiego, Bojanowa/k. Leszna,
Zbąszynia, Kuślina, a także z Piły, Wielenia, Krzyża Wlkp., Runowa, Dzierżążna i Trzcianki.
Wysoki poziom scenicznych interpretacji, oceniało grono wybitnych profesjonalistów: Luba
Zarembińska – reżyser, twórca uznanego Teatru „Stacja Szamocin”, Krzysztof Skibski – doktor
filologii polskiej UAM w Poznaniu, Grzegorz Szlanga – reżyser, twórca Chojnickiego Studia
Rapsodycznego. Organizatorem konkursu był Włodzimierz Ignasiński.

1 października - jubileusz 65-lecia, połączony z uroczystością nadania sztandaru, obchodziła
Ochotnicza Straż Pożarna w Stobnie. Wspólne świętowanie rozpoczęła msza św. w intencji
strażaków-ochotników, którą odprawił proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu – ks.
Mirosław Konieczny. Zaraz po eucharystii defilada z udziałem OSP Stobno oraz zaproszonych
jednostek z okolicznych miejscowości, przeszła pod remizę strażacką, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości.
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6 października - na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło
się I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe. Podczas konferencji, gminom szczególnie
zaangażowanym w rozwój sieci internetowych wręczone zostały specjalne nagrody. W gronie
uhonorowanych miejscowości znalazła się także Gmina Trzcianka. Wyróżnienie „Wielkopolska
Moc Internetu”, będące swego rodzaju podziękowaniem za wspieranie budowy społeczeństwa
informacyjnego w Województwie Wielkopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu
do usług szerokopasmowych, Burmistrz Trzcianki Marek Kupś odebrał z rąk prezesa UKE –
Anny Streżyńskiej.

październik – powstała nowa strona internetowa poświęconej historii Trzcianki. Wirtualne
Muzeum składa się z czterech bloków. Pierwszy z nich „Dzieje miejscowości” zawiera
historyczny opis naszego miasta i biografie znanych osób związanych z Trzcianką. Drugi blok
to „Ekspozycja”, która zawiera prezentacje poszczególnych eksponatów (wraz z opisami
i fotografiami). Jest też Cyfrowa biblioteka oraz dział zawierający przegląd zbiorów
trzcianeckich kolekcjonerów. Dodatkową zachętą do odwiedzenia strony będzie zapewne opcja
pozwalająca wybrać się na spacer po dawnej i współczesnej Trzciance, a także możliwość
podyskutowania na historycznym forum. Jak zapewniają autorzy – nie jest to projekt
zakończony, ale rozwojowy, w związku z czym baza będzie w miarę możliwości aktualizowana
i
uzupełniana.
Zapraszamy
do
zwiedzania
Wirtualnego
Muzeum
Trzcianki
http://wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl

Wirtualne Muzeum Trzcianki
7-9 października – w Trzciance już po raz trzeci odbył się Ogólnopolski Turniej Badmintona
Olimpiad Specjalnych. Wzięło w nim udział 80 zawodników z 12 Oddziałów Regionalnych
Olimpiad Specjalnych z całej Polski. W sumie na 6 boiskach rozegrano 149 meczy
(107 pojedynków w grze pojedynczej i 42 w grze deblowej). Bardzo widowiskowy charakter
miała artystyczna część otwarcia, podczas której licznie zgromadzona publiczność mogła
podziwiać m.in. występy akrobatów na skaczących szczudłach, grupę koncertową „Djembe
Planet” czy zespół Lombard. Wielkie podziękowania należą się wolontariuszom, których było
tak wielu, i którzy z tak wielkim zaangażowaniem opiekowali się sportowcami uczestniczącymi
w turnieju.
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8 października – kajakarze UKS Kajak zakończyli tegoroczny, bardzo udany sezon. W bieżącym
roku aż 25-krotnie startowali w różnego rodzaju regatach sportowych (wliczając w to imprezy
rangi mistrzostw Polski i międzynarodowe kadry Polski) i przywieźli do domu aż 57 medali
(w roku poprzednim 52 medale). Największy sukces tego sezonu to złoty medal kanadyjkarza
Łukasza Nowaka podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych i dwukrotne powołanie
naszego zawodnika jako reprezentanta Polski na Regaty Międzynarodowe. Prawdopodobnie
UKS Kajak ponownie będzie najwyżej notowanym klubem w punktacji Systemu Sportu
Młodzieżowego w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim.

13 października – w Białej odbyło się uroczyste otwarcie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
który powołano uchwałą Rady Powiatu w miejsce dotychczasowej Szkoły Rolniczej w Białej.
Decyzja, którą wymusił brak naboru do istniejącej szkoły, miała na celu zagospodarowanie
majątku oraz zapewnienie zatrudnienia byłym nauczycielom i pracownikom ZS.
Po przeprowadzeniu niezbędnych prac adaptacyjnych, utworzono 24 pokoje mieszkalne dla 72
dziewcząt oraz klasopracownie i pomieszczenia socjalne. Personel ośrodka, oprócz dyrektora
Sławomira Milczarka tworzy 17 wychowawców, 15 nauczycieli oraz 8 pracowników obsługi.
Do dyspozycji wychowanek zatrudniono też 2 specjalistów w zakresie psychologii i pedagogiki.
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14 października – corocznie obchody Dnia Edukacji Narodowej są znakomitą okazją
do uhonorowania najbardziej zasłużonych i wyróżniających się nauczycieli i wychowawców.
Doceniając wkład pracy trzcianeckich nauczycieli, Marek Kupś postanowił przyznać specjalne
nagrody pieniężne nst. osobom: Hannie Sobolewskiej z GP4, Beacie Stefanowicz z G1, Marzenie
Adamczewskiej z G1, Danielowi Adamczykowi z G2, Magdalenie Sikora z G Siedlisko, Lidii
Rutkowskiej-Mula z SP2, Mirosławie Klimaszewskiej z SP2, Joannie Radka z SP2, Bogusławie
Kotiuszko z SP2, Elżbiecie Stankiewicz z SP3, Beacie Poćwiardowskiej z SP3, Izabeli Gajowej
z SP3, Annie Jóźwik z SP3, Marzenie Pranga z SP Łomnica. Nagrody otrzymali również
dyrektorzy trzcianeckich szkół i przedszkoli.

14 października - dokonano oceny prac nadesłanych na XVI Ogólnopolski Konkurs Fotografii
„PORTRET”. Jurorzy (Włodzimierz Kowaliński – przewodniczący Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej Okręgu Wielkopolskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, Witold
Jagiełłowicz – artysta fotografik z Poznania, Andrzej Biegowski – artysta fotografik z Trzcianki)
najlepsze zdjęcia wybierali spośród 826 prac nadesłanych przez 161 fotografików. Do wystawy
pokonkursowej zakwalifikowano natomiast 102 prace 48 autorów – ciesz fakt, że wśród nich
znalazły się fotografie: Alicji Augustyn, Mai Kasztelan, Rafała Simińskiego i Roberta
Czempińskiego - to duży sukces naszych trzcianeckich fotografików. Konkurs corocznie jest
znakomitą promocją Trzcianki. „Portret” ma swoją wysoką rangę w propagowaniu fotografii
artystycznej. Świadczą o tym liczne artykuły w prasie fachowej jak i dwie prace magisterskie
i jedna licencjacka na jego temat. Jurorzy ocenili poziom tegorocznego konkursu bardzo
wysoko.
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październik – w Białej rozpoczęto budowę małej fermy wiatrowej. Energia wiatru
z powodzeniem wykorzystywana jest na całym świecie do generowania energii elektrycznej.
Obecnie w Polsce zainstalowane są 484 turbiny wiatrowe, których łączna moc oscyluje
w granicach 1489 MW (dane statystyczne z 1 czerwca 2011 r). Już w marcu przyszłego roku
do tej puli dołączą dwa wiatraki, które staną w miejscowości Biała, w gminie Trzcianka.
A wszystko za sprawą inwestycji realizowanej przez spółkę Eurowind Services z Gdańska.
Projekt zakłada powstanie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 4,1 MW. Koszt budowy
wynosi 28 963 937, 76 zł, z czego 1 739 873 ,00 zł pokryje Unia Europejska, w ramach środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

17 października - zarządzeniem z dnia 17 października br., Burmistrz Trzcianki Marek Kupś
powołał na stanowisko swojego drugiego zastępcy panią Grażynę Kasperczak – sekretarza
gminy Trzcianka.
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20 października – w galerii TDK odbyła się promocja książki Karoliny Kubilus – mieszkanki
Trzcianki. O wyjątkową oprawę spotkania, które było okazją do zaprezentowania szerszemu
audytorium debiutanckiej powieści autorki zadbali sami czytelnicy, natomiast za merytoryczny
poziom rozmów odpowiedzialny był prowadzący spotkanie Włodzimierz Ignasiński. Pisarka
zdradziła, że pisanie zawsze było bliskie jej sercu - do tej pory pisała jednak „do szuflady”. I choć
ma już na swoim koncie kilka mniejszych publikacji, to jednak dopiero świeżo wydana powieść
pt. „Serce nie słucha” jest jej prawdziwym debiutem literackim. Warto dodać, że książka ukazała
się nakładem 3 tysięcy egzemplarzy. Całość zakończyła się rozmowami zebranych
z zaproszonym gościem oraz podpisywaniem książek przez autorkę.

październik - z okazji Dnia Seniora, w trzcianeckiej siedzibie Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, spotkało się ponad 130 seniorów z Trzcianki, Czarnkowa, Łomnicy,
Białej, Siedliska i Wrzącej. Zarówno ze strony Prezesa związku – Bogusława Urbańskiego,
jak i przybyłych gości padało wiele podziękowań, gratulacji, życzeń i słów uznania. Seniorom
szczególnie zaangażowanym w działalność Związku wręczono Złote Odznaki Honorowe, które
otrzymały panie Danuta Zborowska i Zofia Berej. Zarząd Rejonowy złożył również
podziękowania, wręczając stosowne dyplomy dla Zespołu wokalnego „Cykady” za udział
w XII Prezentacjach Dorobku Artystycznego oraz dla osób wspierających Związek.
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29 października - we Wrocławiu odbył się Międzynarodowy Puchar Polski w Judo.
W zawodach udział brali zawodnicy z Ukrainy, Niemiec, Anglii, Belgii i Holandii. W kategorii
juniorów i juniorek Paula Kułaga z TDK Judo, zdobyła srebrny medal. Wcześniej podopieczna
Józef Jopka wywalczyła złote medale m.in. podczas Indywidualnych Mistrzostw Woj. Wlkp.,
III Memoriału Judo im. Jigoro Kano Dzieci, Młodzików i Młodziczek, Juniorów i Juniorek
w Luboniu,
Międzynarodowego Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych Judo
w Warszawie oraz Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Juniorek
Młodszych Judo w Poznaniu.

Listopad - „Rzeczpospolita” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia już po raz
ósmy zorganizowały ogólnopolski ranking szpitali. Ocenie podlegał m.in. model zarządzania
szpitalem, komfort pobytu pacjenta w placówce, a także jakość świadczonych usług
medycznych. Bardo cieszy fakt, że do „Złotej Setki”, obejmującej 100 wyspecjalizowanych
zabiegowych szpitali publicznych w Polsce, po raz kolejny trafił Szpital Powiatowy im. Jana
Pawła II w Trzciance. Nasza placówka uplasowała się dokładnie w połowie stawki – na 50.
miejscu. Trzcianecki szpital otrzymał - 739,54 punktów (w poprzednim rankingu 711 pkt).
W sumie, w rankingu znalazło się 10 jednostek z całej Wielkopolski.
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5-6 listopada - w warszawskim Ośrodku Kultury „Ochota” odbył się Ogólnopolski Konkurs
Wokalny pt. „Piosenka jest dobra na wszystko”.W jury konkursu znaleźli się m.in.: Barbara
Kraftówna (występowała w Kabarecie Starszych Panów), Maria Wasowska (żona Jerzego
Wasowskiego), Maria Sadowska (wokalistka) i Teresa Drozda (dziennikarz). Po całodniowych
przesłuchaniach do finału awansowała „piątka” artystów. W tym doborowym towarzystwie
znalazła się Aleksandra Juckiewicz. Wokalistka z Trzcianki zaśpiewała dwie piosenki: „Pejzaż
bez ciebie” i „W czasie deszczu dzieci się nudzą”. Jej wielki talent zyskał uznanie jurorów,
którzy przyznali jej trzecią nagrodę.

6 listopada - trzcianeckie stowarzyszenie „Hospicjum” zorganizowało koncert charytatywny
Moniki Kuszyńskiej, z którego dochód w całości przeznaczony zostanie na działalność
statutową organizacji. Niedzielny repertuar artystki stanowiły pełne emocji i ekspresji wokalnej
piosenki, które bez wątpienia trafiły do serc zgromadzonych na widowni fanów.
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9 listopada - na zaproszenie Burmistrza Trzcianki Marka Kupsia w miejscowej hali doszło do
towarzyskiej potyczki pomiędzy dwoma zespołami z PlusLigi Kobiet. Naprzeciw siebie stanęły
zawodniczki PTPS Piła i Atomu Trefl Sopot. Przy pełnej hali, miejscowi kibice mogli podziwiać
gwiazdy siatkarskiej ekstraklasy, niestety dla nich, tylko przez trzy sety. Najbardziej
emocjonujący był ostatni set, w którym drużyny rywalizowały na przewagi. O ile trener pilskiej
drużyny trzymał się jednej szóstki, Alessandro Chiappini żonglował składem, desygnując do gry
większość swoich podopiecznych. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną sopocianek.
PTPS Piła - Atom Trefl Sopot 0:3 (14:25; 21:25; 24:26)
PTPS: Martałek, Kaczmar, Kuligowska, Naczk, Krawulska, Paszek, Wysocka (libero)
Atom Trefl: Wilk, Świeniewicz, Konieczna, Tokarska, Sieczka, Dziękiewicz, Saad (libero)
oraz Ozsot, Bełcik, Maj.
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10 listopada - w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia
zasłużonym Wielkopolanom odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta RP.
W zacnym gronie wyróżnionych osób znalazł się także mieszkaniec Trzcianki - Mieczysław
Ślesicki. Pisarz został doceniony za swoją działalność na rzecz budowy demokracji i powstania
w Wielkopolsce Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”. W imieniu
prezydenta Krzyż Wolności i Solidarności wręczył wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Listopad - trzecia w Wielkopolsce, a jedenasta w Polsce – taką pozycję zajmuje trzcianecka
Biblioteka Publiczna wg rankingu „Rzeczpospolitej” przygotowanym we współpracy
z Instytutem Książki. „Rzeczpospolita” przygotowując zestawienie wysłała ponad 2300 ankiet
do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, a także miast mających mniej niż 15 tys.
mieszkańców. 16 pytań, które zawierała, dotyczyło m.in. liczby godzin otwarcia danej
placówki, wielkości księgozbioru w przeliczeniu na 100 mieszkańców, pozyskanych przez
bibliotekę środków pozabudżetowych w 2010 r. itd. Biblioteki otrzymywały także punkty
za posiadanie strony internetowej, dostępność Internetu dla czytelników, działające kółka
czytelnicze, artystyczne, literackie oraz wolontariat.
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11 listopada - mieszkańcy Trzcianki obchodzili Święto Odzyskania Niepodległości. Uroczystości
rozpoczęto od złożenia kwiatów w dwóch miejscach pamięci: pod Krzyżem upamiętniającym
powrót Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy i pod obeliskiem upamiętniający 250. rocznicę
Nadania Trzciance Praw Miejskich i Budowniczych Trzcianki, gdzie również złożono wiązanki
kwiatów. Kolejnym punktem programu była uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny, którą
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odprawił ks. proboszcz Kazimierz Przybycień. O oprawę
eucharystii zadbał Chór TDK „Pasjonata” i Trzcianecka Orkiestra Dęta. Dalsza część obchodów
miała miejsce w trzcianeckiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Tu okazałą akademię
okolicznościową, podczas której nie zabrakło poruszających pieśni patriotycznych, recytacji
wierszy, widowiskowego pokazu poloneza, a także multimedialnego pokazu, przygotowali
nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3.
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18 listopada - w trzcianeckiej Bibliotece Publicznej gościła Maria Czubaszek, niezwykła
osobowość polskiego radia i telewizji. Spotkanie, które poprowadziła Ewa Kamińska, w dużej
mierze poświęcone było niedawno wydanej książce Artura Andrusa, będącej jego wywiadem
z Marią Czubaszek, w której bohaterka odsłania kulisy swojej kariery zawodowej, jak i życia
prywatnego. „Każdy szczyt ma swój Czubaszek” to zdjęcia, wspomnienia, fragmenty twórczości,
refleksje, a przede wszystkim szczera i przezabawna rozmowa dwojga przyjaciół. Spotkanie
przyciągnęło wielu miłośników twórczości i poczucia humoru satyryczki.

19 listopada - w Poznaniu odbył się XII Wielkopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności
Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Organizatorzy zawodów: Zespół Szkół nr 103 im. Marii
Grzegorzewskiej w Poznaniu i Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych, przygotowali dla
startujących zawodników aż 22 konkurencje. We wszystkich startował Kacper Mazur, uczeń
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance i jednocześnie zawodnik trzcianeckiego Olimpijczyka.
Chłopiec ponownie zaprezentował spore umiejętności i wszystkie zadania, do których został
zgłoszony w poszczególnych konkurencjach, wykonał bardzo dokładnie i w błyskawicznym
tempie.
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21 listopada - odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Siedlisku,
który powstał w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Pani dyrektor Agnieszka
Warnkowska zaznajomiła uczniów z regulaminem korzystania z tego obiektu. Plac zabaw jest
bezpieczny, dostosowany dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Podczas przerw i zajęć
ruchowych uczniowie mają możliwość ćwiczyć koordynację ruchową, wspinanie
i utrzymywanie równowagi. Zabawy na świeżym powietrzu niewątpliwie przyczynią
się do rozwoju sprawności fizycznej i zaspokoją naturalną potrzebę ruchu u dzieci.

22 listopada - za sprawą współpracy państwa Marioli i Mariusza Łuczak oraz poznańskiej firmy
„Polnet”, w Rychliku otwarto nowoczesną tuczarnię trzody chlewnej. Inwestycja powstała
dzięki
zmodernizowaniu
dawnej
przechowalni
ziemniaków
oraz
instalacji
najnowocześniejszego sprzętu inwentarskiego. Dzięki całkowitej automatyzacji procesu
produkcyjnego, chów w cyklu otwartym trwać będzie jedynie 4 miesiące, w ciągu roku
producent przewiduje 3 takie cykle.
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30 listopada - zakończył się projekt pn. „Nauka pływania elementarnego dla uczniów klas
IV zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka”, realizowany przez Gminę Trzcianka. Dzięki
programowi, przygotowanemu przez Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy,
w okresie od 1 marca do 30 listopada (z wyłączeniem wakacji) 120 dzieci (uczniów klas IV szkół
podstawowych) mogło uczestniczyć w cotygodniowych zajęciach sportowo-rekreacyjnych,
które odbywały się w wałeckim Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnym „PULS”. Wyjazdy
dzieci na basen były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Gminy Trzcianka. Warto wspomnieć, że to już drugi tego typu projekt, na który
otrzymano dofinansowanie z Warszawy. W roku 2010 z bezpłatnej nauki pływania również
skorzystało120 uczniów klas czwartych szkół podstawowych (60 ze szkół wiejskich i 60 ze szkół
miejskich).

Listopad - trzcianecka firma Joskin Polska Sp. z o.o. znalazła się w rankingu Gepardów Biznesu
2010 Przemysłu Elektromaszynowego. W opracowanym na zlecenie Magazynu
Przedsiębiorców „Europejska Firma” i wyliczonym
przez Wywiadownię Gospodarczą
InfoCredit rankingu, który objął w sumie 988 firm przemysłu elektromaszynowego, których
wartość rynkowa wzrosła w okresie od od 31 marca 2008 r. do 31 marca 2010 r. o minimum
10 proc., trzcianecki producent maszyn rolniczych znalazł się na 71. miejscu. Serdecznie
gratulujemy! Warto dodać, że Joskin ma w planach rozbudowę kompleksu w Trzciance
o kolejne obiekty produkcyjno-magazynowe. Inwestor zamierza zrealizować m.in. trzy hale
o łącznej powierzchni ponad 9 tys. mkw. Zakres przedsięwzięcia obejmie spawalnię
o powierzchni 4 tys. mkw., obiekt logistyczny o powierzchni 3,9 tys. mkw. i magazyn opon
o pow. 1,2 tys. mkw. Ponadto zaplanowano realizację wiaty magazynowej o powierzchni
2,6 tys. mkw.
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listopad – XXXIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Krajobraz
Polski - tradycje, współczesność, przyszłość” – Częstochowa 2011 zakończył się sukcesem
najmłodszych dzieci z kółka plastycznego MDK, wychowanków Bożeny Pieńkowskiej. Konkurs
został zorganizowany przez MD w Częstochowie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
i Prezydenta Miasta Częstochowy. Nadesłano na niego aż 3020 prac z 254 placówek. Wśród
nagrodzonych znalazła się trzyletnia Ela Sanocka, którą wyróżniono za pięknie namalowanego
lecącego bociana. Wśród autorów prac zakwalifikowanych do udziału w wystawie
pokonkursowej znalazły się też rysunki: Aleksa Oczkowskiego - lat 4, Wiktorii Bielej - lat
6 i Jakuba Kubilusa - lat 10.

listopad - Rada Czarnkowsko - Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania dokonała oceny
wniosków złożonych w ramach działania „Małe projekty”. Wnioski oceniane były pod
względem spełniania kryteriów operacji realizowanych w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju”. Ocenie podlegała również zgodność założeń projektów z Lokalną
Strategią Rozwoju. Na liście operacji pozytywnie ocenionych znalazły się dwa projekty złożone
przez Gminę Trzcianka. „Mapa atrakcji turystycznych motorem rozwoju Trzcianki i okolic”
(wniosek sporządzony przez Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy) oraz „Remont
dachu i elewacji Sali wiejskiej w Białej” (wniosek sporządzony przez Referat Budynków
Komunalnych), to projekty, które przekazane zostaną do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w celu dalszej oceny merytorycznej. W przypadku uzyskania
pozytywnej opinii obie operacje wdrożone zostaną do realizacji już w przyszłym roku.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w ubiegłym roku Gmina Trzcianka w ramach
działania „Małe projekty” otrzymała już dofinansowanie na operację pt. „Spacer po Trzciance”,
polegającej na wydaniu informatora turystycznego oraz montażu tablic informacyjnych
na zabytkowych budynkach znajdujących się na terenie Trzcianki, a w ramach działania
„Odnowa i Rozwój Wsi” - na inwestycję pn. „Rozbudowa i remont sali wiejskiej w Niekursku
i sali wiejskiej w Runowie”.
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30 listopada – na sesji Rady Miejskiej ustalone zostały nowe stawki podatkowe:
• od budynków mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,56 zł (stawka
obowiązująca dotychczas) 0,60 zł (stawka obowiązująca od 1.01.2012 roku) 0,70 zł
(stawka maksymalna),
• od budynków związanych z prowadzeniem dział. gospodarczej 17,99 zł (stawka
obowiązująca dotychczas) 17,99 zł (stawka obowiązująca od 1.01.2012 roku) 21,94 zł
(stawka maksymalna),
• od budynków zajętych na prowadzenie dział. gosp. w zakresie obrotu materiałem
siewnym 8,58 zł (stawka obowiązująca dotychczas) 9,27 zł (stawka obowiązująca
od 1.01.2012 roku) 10,24 zł (stawka maksymalna),
• od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej 3,75 zł (stawka obowiązująca dotychczas) 4,05 zł
(stawka obowiązująca od 1.01.2012 roku) 4,45 zł (stawka maksymalna),
• od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dział.
pożytku publicz. oraz org. pożytku publicz. 6,17 zł (stawka obowiązująca dotychczas)
6,66 zł (stawka obowiązująca od 1.01.2012 roku) 7,36 zł (stawka maksymalna),
• od budynków po gospodarstwie rolnym, w których nie jest prowadzona działalność
rolnicza (stodoły, obory, chlewy) 3,11 zł (stawka obowiązująca dotychczas) 3,36 zł
(stawka obowiązująca od 1.01.2012 roku) 7,36 zł (stawka maksymalna),
• od gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 0,66 zł (stawka
obowiązująca dotychczas) 0,71 zł (stawka obowiązująca od 1.01.2012 roku) 0,84 zł
(stawka maksymalna),
• od gruntów pod jeziorami 3,61 zł (stawka obowiązująca dotychczas) 4,33 zł (stawka
obowiązująca od 1.01.2012 roku) 4,33 zł (stawka maksymalna),
• od gruntów oznaczonych symbolem „B” w ewidencji gruntów i budynków
prowadzonych przez Starostwo Powiatowe 0,19 zł (stawka obowiązująca dotychczas)
0,21 zł (stawka obowiązująca od 1.01.2012 roku) 0,43 zł (stawka maksymalna),
• od gruntów pozostałych 0,25 zł (stawka obowiązująca dotychczas) 0,30 zł (stawka
obowiązująca od 1.01.2012 roku) 0,43 zł (stawka maksymalna).
Generalnie powyższe stawki wzrosły średnio o 3,2% w stosunku do obowiązującej uchwały
podatkowej z roku 2006.
• podatek od środków transportu uchwalono w wysokości: 373 zł od samochodów
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 ton
włącznie, 438 zł powyżej 5,5 ton do 9 ton oraz 497 zł powyżej 9 ton, a poniżej 12.
• podatek od autobusów jest zależny od liczby miejsc siedzących i wynosi 871 zł
do 30 miejsc, a 1.102 zł powyżej 30 miejsc.
Stawki zaproponowane przez burmistrza i przyjęte bez zmian przez Radę Miejską podwyższone
zostały o 10% w stosunku do stawek obowiązujących w niezmienionej wysokości od 2009 r., i
nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.
• obniżeniu uległa średnia cena skupu żyta, przyjmowana jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Trzcianka na 2012 rok, z kwoty 74,18 zł do kwoty
34 zł za 1 dt.
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Listopad - zakończono realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317P na odcinku
od miejscowości Smolarnia do drogi wojewódzkiej nr 180”. Inwestycja za 3,9 mln zł, została
wykonana w ramach WRPO przy jednoczesnym udziale środków finansowych Starostwa
Powiatowego i Gminy Trzcianka. Długość przebudowanego odcinka wynosi 3910 metrów.
Droga została także poszerzona i obecnie ma standardowe 6 metrów. W terenie zabudowanym
w miejscowości Smolarnia wykonano dodatkowo 600 mb. chodnika z kostki brukowej oraz
kanalizację deszczową z odprowadzeniem oczyszczonej wody opadowej do istniejącego kanału.
W miejscach niebezpiecznych (przepusty, nasypy) zamontowano też bariery ochronne na
długości ponad 200 metrów. Droga dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu posiada także
oznakowanie poziome.

1 grudnia - Publiczne Gimnazjum Katolickie w Zespole Szkół Katolickich w Trzciance zdobyło
I miejsce w konkursie „Tydzień Działań Przeciw Uzależnieniom” ogłoszonym przez Wydział
Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych w związku z Programem promocji zdrowia
i przeciwdziałania uzależnieniom w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim , skierowanym
do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięskich
szkół odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Trzcianeckie gimnazjum
reprezentowały następujące osoby: pedagog szkolna i koordynator działań Jadwiga Górska,
pielęgniarka szkolna Maria Niećko i reprezentacja gimnazjalistów — Paulina Maszek, Weronika
Frąckowiak i Adrian Poźniak.
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7 grudnia - wiele radości dostarczyło uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 oddanie do użytku
szkolnego placu zabaw, wybudowanego w ramach programu „Radosna szkoła”. Po krótkim
spotkaniu, na którym wicedyrektor szkoły Maria Kowalonek przypomniała uczniom edukacji
wczesnoszkolnej o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw oraz poszanowaniu
wspólnej własności, wszyscy udali się na boisko, gdzie wspólnie przecięto wstęgę i oficjalnie
otwarto kolorowy plac zabaw.

7 grudnia - w Urzędzie Miejskim Trzcianki trwał egzamin zawodowy pani Marzeny Felsmann –
nauczyciela kontraktowego z terenu miasta i gminy Trzcianka, która starała się o podwyższenie
swoich kwalifikacji zawodowych. Po otrzymaniu pozytywnej oceny za okres stażu nauczycielka
języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 mogła ubiegać się o nadanie kolejnego stopnia
awansu zawodowego, czyli stopnia nauczyciela mianowanego. Postępowanie egzaminacyjne
przeprowadziła specjalnie powołania komisja, w skład której weszli: Grażyna Kasperczak –
przewodnicząca i zarazem przedstawiciel organu prowadzącego szkoły, Aleksandra Krupowicz
– przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rafał Kwiatkowski – wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzciance, Tomasz Kubiak – ekspert w zakresie pedagogiki
i Elżbieta Isajewicz – ekspert w zakresie filologii polskiej.
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10 grudnia – z inicjatywy pani Grażyny Czempińskiej i trzcianeckich Warsztatów Terapii
Zajęciowej „Caritas”, przy pomocy TDK, zorganizowany został Świąteczny Kiermasz ph. „Boże
Narodzenie z Warsztatami”. Dzięki sprawnej organizacji i wielu dostępnym atrakcjom, na ulicy
Kościuszki zapanowała prawdziwie radosna, bożonarodzeniowa atmosfera. Zakupy
świątecznych wyrobów umilały melodyjne dźwięki doskonale wszystkim znanych kolęd, które
przepięknie wykonywali: chór TDK „Pasjonata”, Trzcianecka Orkiestra Dęta, Zespół „Małolaty”
oraz dzieci ze Studia Piosenki „Divino Canto”. Kulminacyjnym punktem programu była
licytacja bombek (ozdobionych przez: Starostę Powiatu, Burmistrza Trzcianki,
Przewodniczącego Rady Powiatu, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz proboszczów
trzcianeckich parafii), którą z wielką charyzmą i właściwym sobie poczuciem humoru
przeprowadził Przemysław Duda.

14 grudnia - gościem trzcianeckiej biblioteki była Dorota Zawadzka. Popularna Superniania
zjawiła się w charakterze ambasadorki kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Najbardziej znana
niania w Polsce wygłosiła pełen cennych wskazówek, ale też zabawnych anegdot wykład
nt. Mądrego wychowania, a następnie odpowiadała na pytania rodziców. Przybyli goście
usłyszeli również wiele na temat rodzicielskiej intuicji i wartości rodzinnego czytania.
Spotkanie z Dorotą Zawadzką było wyrazem wyróżnienia trzcianeckiego Klubu Czytających
Rodzin przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, za ciekawą i aktywną
działalność.

Wirtualne Muzeum Trzcianki
14 grudnia - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance już po raz 14. był organizatorem
Powiatowego Festiwalu Kolęd i Piosenek Świątecznych. Impreza jest już trwałym punktem na
mapie kultury powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W tym roku zgromadziła około 70
uczestników od uczniów klas „O” szkoły podstawowej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
W Jury zasiedli fachowcy, znani i lubiani muzycy: Karol Urbanek – Dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej w Pile, Andrzej Kopaczewski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Lubaszu, Adam Lewicki - instruktor Trzcianeckiego Domu Kultury, Ks. Grzegorz Szczygieł –
MS – wokalista rockowego zespołu „Daj Spokój”. Ze względu na naprawdę bardzo wysoki
poziom prezentacji przyznano wiele nagród i wyróżnień.

15 grudnia – zakończono prace budowlane związane z wymianą nawierzchni i podbudową
drogi wewnętrznej znajdującej się w centrum miasta, pomiędzy: Urzędem Miejskim Trzcianki,
Szpitalem Powiatowym i siedzibą Banku PKO. Decyzja o modernizacji tego miejsca
podyktowana była opłakanym stanem drogi, parkingów oraz otaczających plac chodników.
Niwelacja terenu oraz wymiana starej nawierzchni na kostkę brukową niewątpliwie wpłynie
na bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.
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16 grudnia - w trzcianeckim Muzeum rozstrzygnięto jedenastą edycję Powiatowego Konkursu
Bożonarodzeniowego „OZDOBA CHOINKOWA”. Konkurs adresowany głównie do dzieci
i młodzieży z terenu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, jest corocznym przeglądem
plastyki obrzędowej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Jego celem jest przybliżenie
i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją świąteczną, rozwijanie i kształtowanie żywej
wyobraźni plastycznej i przestrzennej oraz prezentacja talentów plastycznych. Wszystkie prace,
a w tym roku wpłynęło ich ponad 800, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, były bardzo
oryginalne, wykonane z rozmaitych materiałów i różną techniką, dlatego też jury, w składzie:
przewodniczący – Tadeusz Teterus – wicestarosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
Elżbieta Wiśnicka – zastępca dyrektora Muzeum oraz Anna Szymaszek – asystent muzealny,
miało ogromny problem z wyłonieniem tych najlepszych.

17 grudnia - na zaproszenie Stowarzyszenia T.A.D.E.K, na plac „Pod Platanem”, przybył
Św. Mikołaj wraz ze swoją świtą. Święty czekał na dzieci, które chciały go poznać, porozmawiać
i zrobić sobie z nim zdjęcie. Co więcej, dla wszystkich osób przygotował upominki, których
mottem było przesłanie: „Pamiętaj! Najważniejsi są Twoi bliscy, a nie prezenty.” Dzięki temu
chciał uzmysłowić ludziom co tak naprawdę jest istotą zbliżających się świąt. Nie zakupy,
drogie prezenty, ale wspólnie spędzony czas. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Dzieci chętnie rozmawiały, przyjmowały upominki i fotografowały się z Mikołajem. Dużo
trudniej było dorosłym przyjmować podarki, bo przecież nie ma nic za darmo
we współczesnym świecie…
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grudzień - aby zachęcić najmłodszych mieszkańców do aktywnego spędzenia czasu wolnego
i jeszcze bardziej uatrakcyjnić im przedświąteczny okres, Burmistrz Trzcianki, w miesiącu
grudniu zorganizował dzieciom kolejne, sportowo-rekreacyjne zajęcia. Tym razem uczniowie
mogli skorzystać z oferty pilskiego lodowiska przy Centrum Rekreacji Wodnej Aqua-Pil.
W okresie od 5 grudnia do 21 grudnia zaplanowano sześć wyjazdów, w których udział wzięło
łącznie 230 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Trzcianka. Podczas zabaw
na lodzie, opiekę nad dziećmi sprawowało trzech nauczycieli wychowania fizycznego. Wszyscy
zgodnie stwierdzili, że ta forma zajęć był strzałem w dziesiątkę. Dzieci nie tylko miały
możliwość nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach, ale również zdrowo i aktywnie spędziły czas
wolny.

21 grudnia - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej odbyło się spotkanie wigilijne.
Przy świątecznym stole, oprócz podopiecznych i pracowników placówki, zasiedli zaproszeni
goście, wśród których nie zabrakło starosty powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Wiesława
Maszewskiego, burmistrza Trzcianki Marka Kupsia, radnego powiatowego Zbigniewa
Maćkowiaka, proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej ks. Jana Steckiewicza.
Zebranych serdecznie powitał dyrektor MOS-u Sławomir Milczarek, który życząc zdrowych
i spokojnych świat, jednocześnie zaprosił na krótki program artystyczny, przygotowany przez
wychowanki ośrodka. Świąteczne spotkanie nie byłoby pełne, gdyby zabrakło na nim
prezentów pod choinką. Sponsorzy i przyjaciele MOS-u i tym razem nie zawiedli, dzięki czemu
ośrodek wzbogacił się m.in. o nowe sprzęty AGD (przekazane przez władze gminy i powiatu).
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21 grudnia - Wigilia w „Przyjaznym Domu” jest już swoistą tradycją. W tym roku przy bogato
zastawiony stole zasiedli podopieczni placówki wraz zaproszonymi gośćmi: wojewodą
wielkopolskim - Piotrem Florkiem, starostą powiatu - Wiesławem Maszewskim, burmistrzem
Trzcianki – Markiem Kupsiem, przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Pile - Andrzejem Palczyńskim oraz przedstawicielkami firmy odzieżowej „Solar” z Poznania.
W rolę Świętego Mikołaja wcielił się wojewoda, który obdarował dzieci wymarzonymi
prezentami. Z kolei dyrektorowi Przyjaznego Domu – pani Jolancie Birula, przekazany został
rower stacjonarny, ufundowany przez Burmistrza Trzcianki, który wkrótce znajdzie
się w siłowni sportowej „Przyjaznego Domu”.

22 grudnia - w Urzędzie Miejskim Trzcianki nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu na
opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Placu Pocztowego oraz Parku 1 Maja.
Na konkurs wpłynęło w sumie 9 prac (4 projekty związane z opracowaniem koncepcji Placu
Pocztowego i 5 nt. Parku 1 Maja). W przypadku projektu dotyczącego Placu Pocztowego,
komisja konkursowa postanowiła odstąpić od przyznania I nagrody, gdyż ocena nadesłanych
prac, w oparciu o ustalone w regulaminie kryteria, była niezadowalająca.
Wyróżnienie, w postaci nagrody pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł, otrzymała praca nadesłana
przez Pracownię Architektoniczną RAPKE ARCHITEKCI z Poznania. W przypadku
opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Parku 1 Maja, I nagrodę w wysokości
4 000,00 zł komisja konkursowa postanowiła przyznać pracy autorstwa: inż. arch. kraj.
Agnieszki Ślusarczyk z Trzcianki.
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23 grudnia - w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, w trzcianeckim Ratuszu odbyło się
spotkanie wigilijne. Zanim jednak pracownicy Urzędu Miejskiego podzielili się opłatkiem,
harcerze i harcerki z trzcianeckiej komendy Hufca przekazali Burmistrzowi Betlejemskie
Światło Pokoju. Aby wprowadzić gości w świąteczny nastrój i przybliżyć im magię
nadchodzących Świąt, dzieci z Gminnego Przedszkola w Białej zaprezentowały mały program
artystyczny w postaci Jasełek. Następnie, burmistrz Marek Kupś życzył wszystkim
współpracownikom miłej i spokojnej wieczerzy wigilijnej oraz udanych Świąt Bożego
Narodzenia. Błogosławieństwo i najlepsze życzenia świąteczne złożył także gość spotkania,
proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela, ks. Kazimierz Przybycień. Na zakończenie wszyscy
podzielili się wigilijnym opłatkiem.

