Trzcińsko-Zdrój nasza mała ojczyzna

Ludność gminy Trzcińsko-Zdroj na przestrzeni lat
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Wiemy jak obecnie przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o ilość osób zamieszkujących gminę TrzcińskoZdrój. Teraz przyszedł czas by spojrzeć w przeszłość i zobaczyć jak kształtowały się te dane na
przestrzeni kilkuset lat. Z wielu przeszukanych do tej pory zasobów archiwalnych udało nam się odnaleźć
kilka ważnych liczb. Najstarszy zapis danych pochodzi z 1581 roku. Poniższe dane potwierdzają, iż ilość
mieszkańców w różnym okresie czasu raz malała, a raz wzrastała. Obecnie z roku na rok się zmniejsza.
Ilość zgonów od kilku lat jest zdecydowanie większa od ilości urodzeń. Wyjątkiem był rok 2008, w którym
urodziło się o 25 osób więcej niż zmarło. 1581r. &ndash; Kroniki notują tylko 169 mieszczan 1599r.
&ndash; Trzcińsko zamieszkuje 217 mieszczan 1666r. &ndash; Po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648)
zamieszkałych było tylko 54 domy, a 149 stały puste w ruinie. Jak zapisał historyk brandenburski
Miscellan, w roku 1691 w mieście urodziło się już 28 dzieci, w tym też okresie zmarło 23 mieszkańców.
1719r. &ndash; W mieście 1200 osób; 209 domów (w tym 177 z cegły, 32 kryte słomą) 1750r.
&ndash; Trzcińsko zamieszkiwało 1448 osób w 248 domach (w tym 14 Żydów z rodzinami) 1763r.
&ndash; W mieście 1316 mieszkańców 1770r. &ndash; W mieście 1542 mieszkańców (w tym 19 Żydów
z rodzinami) 1780r. &ndash; W mieście 1462 mieszkańców 1790r. &ndash; Wmieście 1501
mieszkańców 1801 r. &ndash; W mieście 1726 mieszkańców w 258 domach (w tym 231 żołnierzy i 90
Żydów) 1824r. &ndash; W mieście zamieszkuje 2032 osoby 1840r. &ndash; Mieszkańców 2296 w 290
domach 1859r. &ndash; W Trzcińsku było 2728 mieszkańców (w tym 10 katolików i 108 Żydów) w 298
domach 1880r. &ndash; Trzcińsko zamieszkiwało 3149 osób, była to maksymalna liczba ludności na
przestrzeni wieków. 1885r. &ndash; Miasto zamieszkuje 2991 osób 1895r. &ndash; Miasto zamieszkuje
2877 osób 1900r. &ndash; Miasto zamieszkuje 2608 osób 1919r. &ndash; Spis ludności: 2551
mieszkańców i 699 domów. 1149 mężczyzn i 1402 kobiety 16.6.1925r. &ndash; Według spisu ludności
miasta i gminy: Trzcińsko-Zdrój 2699 mieszkańców (w tym 20 Żydów z rodzinami); CHEŁM DOLNY 253 mieszkańców; DOBROPOLE - 333 mieszkańców; GOGOLICE - 389 mieszkańców; GÓRALICE 723 mieszkańców (w tym jeden Żyd z rodziną); PIASECZNO - 502 mieszkańców (w tym jeden Żyd z
rodziną); ROSNOWO - 511 mieszkańców; STOŁECZNA - 414 mieszkańców; STRZESZÓW - 681
mieszkańców; TCHÓRZNO - 114 osób. 1945r. &ndash; W mieście było 1415 mieszkańców (wraz z
niemieckimi rodzinami). 1946r. &ndash; Zanotowano w mieście 1355 mieszkańców 1946r. &ndash;
Zameldowanych w mieście było 1251 osób. 1947r. &ndash; Po opuszczeniu miasta przez ostatnie
niemieckie rodziny, Trzcińsko liczyło 1205 mieszkańców 1958r. &ndash; W Trzcińsku było już 2272
mieszkańców. 1967r. &ndash; Liczba ludności w mieście wyniosła 2715 osób. 1990r. &ndash; W
Trzcińsku-Zdroju zamieszkuje 2697 mieszkańców 1992r. &ndash; W Trzcińsku-Zdroju jest
zameldowanych 2616 osób. 1996r. &ndash; W mieście zameldowanych jest 2650 mieszkańców. 1999r.
&ndash; Trzcińsko-Zdrój liczy 2610 mieszkańców 2005r. &ndash; Trzcińsko liczy sobie 2591
mieszkańców 2006r. &ndash; W Trzcińsku-Zdroju zamieszkuje 2550 osób 2007r. &ndash; W gminie
Trzcińsko-Zdrój mieszka 5821 osób, w samym mieście 2530 2008r. &ndash; W Trzcińsku-Zdroju
zameldowanych jest 2512 osób 2009r. &ndash; Zameldowanych mieszkańców w gminie 5751, w tym w
mieście 2498 osób.
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