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Uroczystość nadania tytułów 
odbyła się 11 lipca o godz. 20.00 
w odnowionym Pałacu Ślubów. 
Burmistrz miasta Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka wręczyła wy-
różnionym akty nadania tytułów 
oraz pamiątkowe statuetki, któ-
rych autorką jest Joanna Drążkie-
wicz – laureatka ubiegłoroczne-
go konkursu ogłoszonego przez 
Urząd Miasta na wykonanie ich 
projektu. Akt nadania tytułu oraz 
tablicę nagrobną dla pana Witolda Frankowskiego 
odebrał jego syn, Bronisław.

W uroczystości udział wzięli mieszkańcy Puszczy-
kowa i Chateaugiron, radni, władze miasta oraz pra-
cownicy Urzędu Miejskiego. Pani burmistrz serdecznie 
podziękowała uhonorowanym osobom i zainicjowała 
odśpiewanie na ich cześć tradycyjnego, polskiego „100 
lat….”. Podczas wieczoru było też miejsce na przemó-
wienia laureatów i rozmowy z przybyłymi gośćmi.

Podziękowania pani burmistrz, teksty uchwał na-
dających tytuły, które odczytał przewodniczący Rady 
Miasta Marek Błajecki, oraz wystąpienia wyróżnio-
nych tłumaczone były na język francuski.  (o.-ks)

��-LECIE PUSZCZYKOWA WYDARZENIA

Zasłużonym dla Miasta przyznano tytuły honorowe

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.

Nie obyło się bez niespodzianek i prezentów. 
Włodarzom Chateaugiron wręczono kosze z pusz-
czykowskim pieczywem z piekarni pana Błaszko-
wiaka. François Gatel otrzymała rzeźbę autorstwa 
Krzysztofa Wołczyka, przedstawiającą św. Jerzego, 
a Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa obdaro-
wało panią mer medalem z herbami obu miast, 
wykonanym przez Gustawa Czartoryskiego. Adam 
Kaczmarek, dyrektor WPN, wręczył pani Gatel pa-
miątkowy medal 50-lecia istnienia Parku. Nasza 
pani burmistrz otrzymała symbolizującą harmonię 
rzeźbę, dłuta artysty z Chateaugiron. Stowarzysze-
nie Puszczykowo-Chateaugiron przygotowało miłe 
pamiątki dla francuskich gości – ręcznie wykonane 
bombki z krajobrazem zakola Warty.

Spotkanie uświetniły występy zespołu folklorystycz-
nego „Po zagonach”, którego tancerze prezentowali 
wielkopolskie stroje ludowe. Przy ognisku i muzyce na 
żywo, bawiono się do późnych godzin nocnych.

Rocznicowe obchody zorganizował Urząd Miejski 
w Puszczykowie we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Puszczykowo-Chateaugiron.  (o.-agb, ks)

10. rocznica partnerstwa Puszczykowa i Chateaugiron

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

Uroczystość rozpoczęła 
się odśpiewaniem hymnów 
Polski i Francji, po czym na-
stąpiły wygłaszane w obu 
językach przemowy i podzię-
kowania. Burmistrz Małgo-
rzata Ornoch-Tabędzka od-
czytała listy od zaproszonych 
lecz nie mogących osobiście 
uczestniczyć w spotkaniu: 
prezydenta Poznania Ry-
szarda Grobelnego i byłego 
burmistrza Puszczykowa Ja-
nusza Napierały, który 10 lat 
temu podpisywał deklarację 
przyjaźni i bliźniaczego part-
nerstwa między Puszczyko-
wem i Chateaugiron. Wice-
wojewoda Wielkopolski Ewa 
Krzyżanowska-Walaszczyk 
przekazała gratulacje i życze-
nia dalszej pomyślnej współ-
pracy od wojewody Tadeusza 
Dziuby.

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

Puszczykowo, dnia 11 lipca 2007 r.

PODZIÊKOWANIE
dla

Pana Witolda Frankowskiego
na rêce jego syna

Z całego serca dziękuję za działalność Pana Witolda 
Frankowskiego na rzecz Puszczykowa. Dziękuję za jego 
aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym 
i artystycznym, za lokalny patriotyzm oraz za uśmiech, 
pogodę ducha i bezinteresowną życzliwość, którą zawsze 
okazywał ludziom.

Jego pasją był rysunek, rzeźba w drewnie, których 
efektem była praca nad herbem Puszczykowa. Lubimy 
ten herb, który mimo iż krytykowany przez heraldyków,
w znakomity sposób bliski jest charakterowi naszego mia-
sta. Bardzo jesteśmy z niego dumni.

Cieszę się, że mogę dzisiaj powiedzieć w imieniu 
mieszkańców i swoim własnym – gratuluję Ojca! Może 
być Pan z Niego bardzo dumny.

Burmistrz Miasta


