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WYDARZENIA BEZPIECZEŃSTWO

11 lipca 2007 r. o godz. 20.00 w Pałaców Ślubów, 
ul. Podleśna 17, po raz pierwszy w historii miasta, 
nadane zostaną wyróżnienia honorowe.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” otrzy-
mają: dr Krystyna Białecka-Pruszewicz oraz pośmiert-
nie Witold Frankowski – twórca herbu Miasta.

20.07.2007 r. o godz 17:00 w Pałacu Ślubów 
w Puszczykowie, ul. Podleśna 17 odbędzie się uroczyste 
wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodzić będą:
Wiktoria i Nikodem Górniaczyk

Na początku czerw-
ca rozpoczął się remont 
Pałacu Ślubów. Przede 
wszystkim odnowiono 
sufity i wykonano sztu-
katerię, dzięki czemu 
zabytkowe wnętrza 
nabrały klasycznego 
charakteru. Wiekowy 

budynek wyposażono w nową instalację elektryczną, 
wymieniono piec centralnego ogrzewania i sieć wo-
dociągową. Obecnie trwają prace nad odnowieniem 
łazienek, ukończeniem pomieszczenia kuchennego 
i odmalowaniem drzwi i okien.

Po remoncie pałacyk oprócz spełnianej do tej pory funk-
cji sali ślubów, służyć ma jako salon artystyczny.

W związku ze zbliżającą się „magiczną datą”  
7 lipca 2007 roku (07.07.2007), odnotowano zwięk-
szoną liczbę mających się odbyć w tym dniu ślubów. 
Z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Puszczykowie 

W dniach 25-26 czerwca, Puszczy-
kowo zostało zaproszone na spotkanie 
w ramach Europejskiego Forum Współ-
pracy Poznań – Hanower – Rennes. 

Delegacjom miast partnerskich przewodniczy-
li nadburmistrz Hanoweru Stephan Weil oraz mer 
Rennes Edmond Hervé. Gospodarzem spotkania był 
prezydent Poznania Ryszard Grobelny. W spotkaniu 
udział wzięła burmistrz Puszczykowa Małgorzata Or-
noch–Tabędzka. Podczas sesji w poznańskim Ratuszu 
uczestnicy Forum dyskutowali o roli miast w procesie 

integracji europejskiej i jej znaczeniu dla miast. W dys-
kusjach udział wzięli eurodeputowani, m.in. Jan Kuła-
kowski i Marek Siwiec, wielkopolscy parlamentarzyści, 
samorządowcy i przedstawiciele świata nauki. W opi-
nii pani burmistrz, wymiana doświadczeń uczestni-
ków Forum przyczyni się do upowszechnienia dobrych 
praktyk i polepszenia współpracy między miastami  
i gminami znajdującymi się w promieniu ich oddziały-
wania na czym z pewnością skorzysta również Pusz-
czykowo.  (o.-ks)

Puszczykowo na Europejskim Forum Współpracy

Honorowe tytuły Miasta Puszczykowa
„Honorowe Obywatelstwo Miasta Puszczykowa” 

nadane zostanie pani Annick Vaultier – prezes Stowa-
rzyszenia Chateaugiron-Puszczykowo w 10. rocznicę 
współpracy obu miast.  (o.-agb)

Remont Pałacu Ślubów

Mieczysława i Stanisław Balbierz
Anna i Hieronim Hetman
Marta i Mieczysław Górny
Helena i Kazimierz Gnabasik

 Danuta Kempińska

Złote gody

wynika, że w tym dniu aż cztery pary powiedzą sobie 
„tak”. Do tego czasu najważniejsze prace wykończe-
niowe w pałacyku będą zakończone, tak by nadawały 
uroczystym chwilom należytą oprawę.  (o.-ks)

Policja w Puszczykowie
Komisariat 061 8133 193

Sytuacje wymagające  natychmiastowej interwencji 
0 602 430 098


