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z kierunkiem i długością trasy 
do bliźniaczego Chateaugiron.

Główne uroczystości ju-
bileuszowe odbyły się w Le-
śnym Ośrodku Szkoleniowym 
w Puszczykowie. Wśród wie-
lu gości, obecni byli m.in.: 
mer Chateaugiron pani Fra-
nçois Gatel wraz ze swoim 
zastępcą panem Jean-Claude 
Beline, wicewojewoda wiel-
kopolski Ewa Krzyżanow-
ska-Walaszczyk, burmistrz 
Puszczykowa Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka, zastęp-
ca burmistrza Puszczykowa 
Anna Gonet, prezes Sto-
warzyszenia Chateaugiron-
Puszczykowo Annick Vaul-
tier, prezes Stowarzyszenia 
Puszczykowo-Chateaugiron 
Elżbieta Kowalska, dyrektor 
Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego Adam Kaczma-

��-LECIE PUSZCZYKOWA WYDARZENIA

Zasłużonym dla Miasta przyznano tytuły honorowe

W poniedziałek 9 lipca 2007 r., do Puszczykowa 
przybyła grupa francuskich gości z Chateaugiron. Wy-
miana mieszkańców obu zaprzyjaźnionych miast trwa 
już od kilkunastu lat.

Cel tej wizyty był jednak wyjątkowy. Goście, poza 
zwiedzaniem Puszczykowa i jego okolic, wzięli udział 
w jubileuszowych uroczystościach 10-lecia podpisania 
deklaracji przyjaźni i bliźniaczego partnerstwa między 
Puszczykowem i Chateaugiron.

Ważną dla obu miast rocznicę, uświetnili swoim 
przybyciem oficjalni goście: mer Chateaugiron pani Fra-
nçois Gatel oraz jej zastępca pan Jean-Claude Beline.

Wizyta mer Chateaugiron przybrała charakter 
częściowo roboczy: obie panie burmistrz wykorzysta-
ły nadarzającą się okazję do omówienia wspólnych 
problemów obu miast. Jednym z nich jest ochrona śro-
dowiska i segregacja odpadów. Pojawił się też pomysł, 
by w przyszłości podjąć próbę stworzenia wspólnego 
programu edukacyjnego dla młodzieży.

Rocznicowe obchody, 18 lipca, w dniu, w którym 
10 lat temu podpisano porozumienie, zainauguro-
wały gospodynie obu miast, sadząc wspólnie, upa-
miętniające to wydarzenie drzewo, przy skrzyżowaniu 
ul. Dworcowej z Kasprowicza, tuż obok drogowskazu 

Puszczykowo, dnia 11 lipca 2007 r.

LIST GRATULACYJNY
dla

Pani Annick Vaultier

W imieniu mieszkańców Puszczykowa oraz własnym 
gorąco Pani gratuluję nadania w dniu dzisiejszym tytułu 
„Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa”. Dzięki 
Pani zaangażowaniu i oddaniu sprawie współpracy mię-
dzy naszymi miastami, przez 10 lat udało nam się znacz-
nie zbliżyć społeczności Chateaugiron i Puszczykowa. 
Tak ważne poznawanie kultury, tradycji, historii innych 
narodów i społeczności, w przypadku współpracy pomię-
dzy naszymi miastami, zyskuje dodatkowy wymiar ludzki 
– wielkich przyjaźni, które zawiązały się między miesz-
kańcami. Dzięki tym przyjaźniom odkrywamy Wasz pięk-
ny kraj nie z przewodników i książek ale z wzajemnych 
kontaktów. Uczymy się języka francuskiego i uczymy się 
wspólnego bycia w Europie.

Dziękuję Pani za nieoceniony wkład w budowaniu 
wzajemnego porozumienia i za Pani przywiązanie do 
Puszczykowa i jego mieszkańców.

Gorąco życzę zarówno Pani jak i mieszkańcom Cha-
teaugiron kolejnych lat owocnej współpracy z miastem 
Puszczykowo.

Burmistrz MiastaPo raz pierwszy w historii naszego miasta, nadano 
tytuły honorowe.

Wyróżniono dr n. med. Krystynę Białecką-Prusze-
wicz, która za wieloletnią pracę i współudział w two-
rzeniu ośrodka zdrowia oraz poświęcenie w służbie 
mieszkańcom, otrzymała tytuł „Zasłużonego dla Mia-
sta Puszczykowa”. Ten sam tytuł, niestety pośmiert-

nie, nadany został Witoldowi Frankowskiemu, twórcy puszczykowskiego herbu i aktywnemu uczestnikowi życia kultu-
ralnego w Puszczykowie.

Honorowym Obywatelem Miasta Puszczykowa została pani Annick Vaultier, prezes Stowarzyszenia Chateaugiron 
– Puszczykowo, organizatorka, pomysłodawczyni oraz animatorka wyjazdów mieszkańców Chateaugiron do Polski, 
osoba, dzięki której integrują się społeczności naszych miast.

10. rocznica partnerstwa Puszczykowa i Chateaugiron

od prawej: Annick Vaultier, Krystyna Białecka-Pruszewicz, Broni-
sław Frankowski

rek, przewodniczący Rady Miasta Puszczykowa Marek 
Błajecki, proboszcz puszczykowskiej parafii Wojciech 
Pieprzyca, dyrektorzy szkół, radni i mieszkańcy obu 
partnerskich miast.

Od prawej mer Francois Gatel, przewodniczący Rady Miasta 
Marek Błajecki, burmistrz Małgorzata Ornoch-Tabędzka.

Puszczykowo, dnia 11 lipca 2007 r.

LIST GRATULACYJNY
dla

Pani Krystyny Bia³eckiej-Pruszewicz

Kilka pokoleń Puszczykowian mówiło o Pani „nasza 
Pani Doktor”.

Pracowała Pani w Puszczykowie jako lekarz interni-
sta nieprzerwanie przez 50 lat, z czego 42 lata kierowała 
Pani pracą zespołu lekarzy i pielęgniarek, początkowo 
Ośrodka Zdrowia, a potem Przychodni Zdrowia w ramach 
Zespołu Opieki Zdrowotnej Poznań Wilda. Pamięta Pani 
czasy trudne, w których nie było karetek pogotowia i do 
chorego wezwanego w nocy biegła Pani pieszo, a jedy-
nym narzędziem diagnostycznym były słuchawki lekar-
skie. O ileż trudniej było wtedy podejmować decyzje. 
Pacjenci mieli jednak do Pani ogromne zaufanie. Chciała 
i potrafiła ich Pani wysłuchać i wielokrotnie pomagała im 
w rozwiązywaniu problemów nie tylko zdrowotnych.

Za czas i troskę, którą poświęciła Pani wszystkim 
mieszkańcom Puszczykowa w imieniu mieszkańców
i swoim własnym z serca Pani dziękuję

Życzę Pani wielu lat życia w dobrym zdrowiu i rado-
ści z każdego dnia spędzonego w Puszczykowie.

Burmistrz Miasta
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