
Urząd Miasta - Ratusz
Nowowiejska – Banhofstrasse – Adolf Hitlerstraasse – Gen. W. Sikorskiego





Budynek ten pierwotnie pełnił funkcję mieszkalną,
a w 1854 roku został odkupiony od krojczego sukna
i po adaptacji stał się siedzibą władz miejskich.
W latach 1907-1908 dobudowano dodatkowe
skrzydło i Ratusz przybrał obecny wygląd.
Wówczas budynek był zarówno mieszkaniem
służbowym urzędującego burmistrza, jak
i miejscem spotkań Rady Miejskiej oraz miejscem
pracy urzędników magistratu. W pierwszych
latach XX wieku był również siedzibą szkoły
rolniczej. Nauka odbywała się poprzez tzw. zimową
szkołę (Landw. Winterschule). W obiekcie
zlokalizowana była także między innymi
Miejska Kasa Oszczędności oraz posterunek policji.





Urząd Kastralny
Róg ulic Masckestrasse – Mickiewicza oraz Jahnstrasse - Matejki







Budynek wzniesiony
w 1926 roku. Mieścił się
tam Urząd Kastralny.
Na parterze znajdowały
się biura i archiwum
a na piętrze mieszkały
rodziny urzędnicze.
W chwili obecnej
budynek całkowicie
mieszkalny.



Urząd Pocztowy
Rynek Miejski – Marktplatz – pl. Armii Czerwonej – pl. Pocztowy











Budynek poczty został wybudowany w 1893 roku,
a rozbudowany w latach 1929-30. Charakterystyczna dla tego
budynku jest elewacja z czerwonej, klinkierowej cegły oraz
mozaiki, między innymi z herbem Trzcianki. Jest to jeden
z niewielu budynków użyteczności publicznej w Trzciance,
który pełni niezmiennie tę samą funkcję. Plac przy którym
usytuowana jest poczta był niegdyś centrum miasta, odbywały
się tu targowiska, a w kamienicach usytuowanych dookoła płyty
Rynku znajdowały się lokale użytkowe, np. cukiernie, drogerie
czy sklepy z kapeluszami.





Towarzystwo Zaliczkowe
Kosiarzy – Kossaethenstrasse – Wilhelmstrasse – 27 Stycznia







W obiekcie swą siedzibę miało Towarzystwo Zaliczkowe, które powstało
17.10.1864 r. z inicjatywy przedsiębiorców. Miało ono ułatwić finansowanie
handlu oraz rozwój przemysłu. W dniu 31.12.1864 r. towarzystwo skupiało
271 członków. W 1910r. zarząd na dyrektora trzcianeckiego banku wybrał
Emmeline Stegmann. W ten sposób została pierwszą kobietą pełniącą
obowiązki dyrektora placówki bankowej w Niemczech. Nowa dyrektor
udzielała się społecznie – jej imię otrzymało przedszkole, które mieściło się
w obecnej siedzibie Muzeum, wspierała także Ojczyźnianie Towarzystwo
Kobiet znajdujące się na piętrze przedszkola. Podczas I Wojny Światowej
w budynku znajdowało się miejsce zbiórki Niemieckiego Czerwonego Krzyża
dla niemieckich żołnierzy.



Królewski Sąd Rejonowy 
Gerichtsstrasse - Spokojna







W roku 1845 teren ten został zakupiony przez skarb państwa na budynek
sądu z więzieniem i pełnił tę funkcję przez prawie 100 lat. Po zakończeniu
drugiej wojny światowej była to siedziba Milicji Obywatelskiej. Od 2003 roku
mieści się w nim Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny przy
ulicy Spokojnej.



Szpital
Targowa – Hospitalstrasse - Viehmarkt – Orzeszkowej

Obiekt ten później pełnił funkcję więzienia.
Obecnie budynek mieszkalny. 





Hotel Emila Miethe
Nowowiejska – Banhofstrasse – Adolf Hitlerstrasse – Gen. W. Sikorskiego

Hotel położony był przy obecnej ul. Fabrycznej vis a vis Biblioteki Pedagogicznej. Budynek nieistniejący. 







Hotel Richarda Krasky’ego
Nowowiejska – Banhofstrasse – Adolf Hitlerstraasse – Gen. W. Sikorskiego









Pierwszym właścicielem hotelu od 1901 roku był Richard Krasky, a hotel nazywał się
„R. Kraskys Hotel”. W 1906 r. właścicielem hotelu został Walter Kramp nazywając go
„Walter Kramp Hotel”. Obiekt posiadał 30 pokoi gościnnych z restauracją, salą taneczną
i budynkami gospodarczymi. Walter Kramp przebudował hotel w latach 1926-1928.
Z rejestru wykroczeń możemy ustalić, że w 1938 roku kelnerem był Erich Kadritzke, który
złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa w postaci pozostawionego długu w kwocie
36,9 marek przez hotelowego gościa.

Hotel posiadał okazały ogród na tyłach budynku, w którym postawiona została muszla
koncertowa. Budynek hotelu nie przetrwał do dzisiejszych czasów. Obecnie pamiątką po nim
jest Park I Maja z muszlą koncertową, która po dziś dzień wykorzystywana do organizacji
wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta.


