
�  Budownictwo użyteczności publicznej
�  Budownictwo przemysłowe
�  Budownictwo mieszkaniowe
�  Wykończenia wnętrz 
�  Projekty wykończenia wnętrz

✆ 512 300 115
62-310 Pyzdry, ul. Niepodległości 43

E-mail: arkada.winter@gmail.com

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych

62-310 Pyzdry • ul. Niepodległości 52
www.restauracjatip-top.pl    � Restauracja Tip-Top

� 509 664 706

Restauracja Tip-Top

ENERGOSIEĆ s.c.

P R O J E K T O W A N I E  I  B U D O W A :

www.energosiec.com.pl

� linie SN, NN
� stacje transformatorowe
� instalacje elektryczne
� pomiary elektroinstalacyjne

Piotr Grzegorski & Marek Wardeński

62-310 Pyzdry • ul. Sienkiewicza 5 • tel. 63 276 83 07

FACHOWOŚĆ • SOLIDNOŚĆ • TERMINOWOŚĆ • KONKURENCYJNE CENY
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

Grzegorz Paszak
62-310 Pyzdry • ul. Wrocławska 18 a

� 606 625 347
www.paszak.pl

Rok założenia 1991

Wyroby z tradycją!

PRODUCENT KOTŁÓW 
5 KLASY i ECODESIGN

www.kotly-tomiko.pl

Lisewo 61, 62-310 Pyzdry
� 514 710 118, 63 222 12 08

• 5 lat gwarancji
• Dostawa i transport

• Montaż i dostosowanie
• Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

• Korzystna cena i szybka realizacja
• Indywidualne zamówienia

Przetwarzanie odpadów 
tworzyw sztucznych

62-310 Pyzdry • ul. Wrocławska 60 • tel. 607 369 624

www.szymanscy-pyzdry.pl

•   CHŁODNICTWO
•   KLIMATYZACJA
•  REKUPERACJA

62-310 Pyzdry • ul. Niepodległości 37
E-mail: biuro@mrw-chlodnictwo.pl � 504 941 033 

Marcin Wicher

Prowadzenie
pełnych ksiąg rachunkowych, 

kadry i płace

62-310 Pyzdry • ul. Niepodległości 43  �  ksiegowosc.feniks@gmail.com

BIURO RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

503 103 115, 507 737 302

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
RACHUNKOWOŚCI
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� 604 472 331
� 608 505 716

� 660 100 087

Firma „Gołąb” Sp. J. 

62-310 Pyzdry • ul. Szybska 42

•  kostka
•  orzech
•  ekogroszek 

•  SZTYGAR ULTRA 
•  EKO BRAN
•  PELET VARMO

•   trzody 
chlewnej 

•  tuczników

•  macior
•  knurów
•  bydła

SKŁAD OPAŁU

SKUP

OFERUJEMY DOWÓZ TOWARU DO KLIENTA
Usługowe Biuro Rachunkowo-Podatkowe

mgr Justyna Sosnowska
Certyfikat księgowy MF Nr 28105/2008

62-310 Pyzdry, ul. Marii Konopnickiej 9
tel./fax +48 63 27 68 695, tel. kom. +48 604 49 74 75

e-mail: ju.na@interia.pl

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

• prowadzenia ewidencji przychodów
• prowadzenia książki przychodów 

i rozchodów
• prowadzenia ksiąg handlowych
• prowadzenia ewidencji VAT
• obsługi kadrowo-płacowej

• sporządzania analiz 
ekonomicznych i biznesowych

• pomocy w sprawach 
administracyjno-gospodarczych

• rozliczeń rocznych: PIT-36, PIT-37, 
PIT-38, PIT-39, PIT-28 i innych

www.rowery-lisewo.pl  � 505 034 627

62-310 Pyzdry, Lisewo 46

HURTOWNIA
ROWERÓW

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

WA-MA www.wama-transport.pl
facebook.com/wamatransport/

TELEFONY:
BIURO: 63 276 91 55

SPEDYCJA: 696 820 284
WŁAŚCICIEL: 608 397 405

•  transport 
osobowy 9-63 osób

•  transport ciężarowy 
do 24 t 

•  regularna linia 
autobusowa

AGROTURYSTYKA

www.agroranczo.pl

�  wesela
�  bankiety
�  noclegi

�  pub
�  konferencje
�  imprezy

Wrąbczynek 79  |  62-310 Pyzdry

tel. 63 276 98 61, 601 053 938
e-mail: agroranczo@gmail.com

Powiatowy Bank Spółdzielczy
we Wrześni

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni to partner fi nansowy z tradycjami, dla którego
dobre relacje z Klientami są najważniejsze. Od prawie 150 lat wspiera lokalną
przedsiębiorczość, a jego atutami są doświadczenie oraz przejrzystość zasad współpracy.

Nie czekaj, już dziś przyjdź
do najbliższej placówki
Powiatowego Banku Spółdzielczego
we Wrześni
i skorzystaj z naszej oferty!!!

www.pbswrzesnia.com.pl

Rachunek bieżący, który pozwala efek-
tywnie zarządzać zgromadzonymi środkami 
w oparciu o bankowość internetową i mobil-
ną oraz umożliwia dostęp do innych narzędzi 
fi nansowych;

dzięki karcie płatniczej i kredytowej 
komfortowo zarządzasz fi nansami i możesz 
je kontrolować;

jeśli chcesz, aby wolne w danej chwili środki 
pieniężne były dobrze ulokowane i zarabiały 
dla Ciebie, otwórz lokatę terminową;

jeśli potrzebujesz środków fi nansowych 
na rozwój i stałe wydatki, zdecyduj się 
na atrakcyjny kredyt w Powiatowym 
Banku Spółdzieczym we Wrześni.

ul. Warszawska 36, 62-300 Września: tel. 61 437 09 80
ul. 11 Listopada 1, 62-310 Pyzdry: tel. 63 276 79 40

Plac Władysława Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo: tel. 61 438 53 14
ul. Zamkowa 2, 62-320 Miłosław: tel. 61 438 38 40

ul. Rynek 9, 63-210 Żerków: tel. 62 740 31 57

 1 OFERTA DLA CIEBIE

bezpieczeństwo rozwiązań oraz bliska relacja 
z Bankiem

 2 OFERTA DLA MŁODYCH

nowoczesne produkty, wygoda 
w dysponowaniu pieniędzmi 
oraz profesjonalna działalność edukacyjna

 3 OFERTA DLA ROLNIKA

dogodne formy fi nansowania 
oraz szeroka paleta usług dodatkowych, 
w tym ubezpieczeń

 4 OFERTA DLA FIRM

łatwy dostęp do zróżnicowanych źródeł 
fi nansowania Twojej fi rmy i elastyczne 
narzędzia do pwadzenia biznesu

Niepowtarzalna atmosfera 
i wyjątkowe smaki kuchni europejskiej

�  Nowa Wieś 15 • 63-308 Gizałki �  533 328 607

peryferiagizalki.pl

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2019

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących miasta i gminy

Redaktor wydania: Iwona Wilczyńska
Korekta: Agnieszka Kajak

Tekst i zdjęcia: Urząd Gminy i Miasta Pyzdry

Ceres International sp. z o.o. 
ul. Polna 29, 62-310 Pyzdry 
tel./fax +48 63 276 83 10, +48 789 034 834 
fax +48 63 276 84 12, e-mail: info@ceres.pl

www.ceres.pl
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DOM PODCIENIOWY
Dom podcieniowy z XVIII w. Najstarszy budynek mieszkalny w Pyzdrach. 

W piwnicach znajduje się ekspozycja związana ze Szlakiem Piastowskim i po-
czątkami państwa polskiego prezentująca eksponaty pochodzące z epoki pia-
stowskiej, zwłaszcza związana z postaciami trwale wpisanymi w historię Py-
zdr - Przemysława II, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

SCHODY Z MOZAIKĄ
Na 52 stopniach scho-

dów, prowadzących z klasz-
toru franciszkanów do bul-
waru nadrzecznego, ułożona 
została mozaika. U dołu świat 
wodny, a u góry pola, sady 
i łąki. Wszystko łączy się 
w całość przedstawiającą 
ogromną rybę. Jest to jed-
na z najnowszych atrakcji 
w mieście, ofi cjalne odsło-
nięcie mozaiki odbyło się 
24 czerwca 2018 r. podczas 
festynu z okazji Nocy Święto-
jańskiej.

 MURAL
Imponujące dzieło malarskie, powstałe na ścianie sali widowiskowo-spor-

towej w Pyzdrach, ukazuje barwną historię Królewskiego Miasta nad Wartą. 
Mural został ofi cjalnie odsłonięty 25 czerwca 2019 r. Uroczystość zorganizo-
wano w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej. Przybyli na nią przedstawi-
ciele samorządu, wykonawcy, sponsorzy i sympatycy tej formy artystycznej. 
Mural stał się niebanalną reklamą miasta, w którym pobyt królów i książąt 
do rzadkości nie należał.

Dodatkowo uatrakcyjnił nadwarciańską skarpę, stanowiącą jeden z naj-
piękniejszych krajobrazów regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia był burmistrz 
Pyzdr Przemysław Dębski. Znalazł odpowiednich ludzi, którzy w efektowny 
sposób wykorzystali ścianę sportowego budynku. Projektant Radosław Ba-
rek i członkowie Grupy Artystycznej Murall z Poznania wykonali kawał do-
brej roboty. Dzieło robi wrażenie. Zamysłem autorów było ukazanie potęgi 
i znaczenia miasta, zaliczanego niegdyś do trzech najważniejszych ośrodków 
Wielkopolski. Znalazła się więc na nim opowieść o kościołach, których było 
więcej, o zabudowie charakterystycznej dla tej staropolskiej, czyli domach 
podcieniowych i tych z łamanym dachem. Jest odniesienie do historycznych 
postaci, m.in. do króla Kazimierza Wielkiego starającego się umknąć przed 
Krzyżakami, ale też do osób dokonujących pierwszego wystrzału armatniego. 
Jak wyjaśnił projektant, obraz ma charakter trochę legendarny. Zamysł jest 
taki, by przemawiał do odbiorcy. Każdy może odszukać pewne wątki z historii 
Pyzdr i interpretować je we własny sposób.

 GMINA I MIASTO PYZDRY

BULWAR NADRZECZNY
Ciąg pieszy łączący mural, schody z mozaiką i prowadzący do mariny 

w Pyzdrach. Przystań i jej okolica, to idealne miejsce na relaks, spędzenie cza-
su z rodziną. Znajdują się tu liczne miejsca biwakowe, ławeczki, na których 
możemy usiąść i zakosztować relaksu z widokiem na Wartę. A jeśli zgłodnie-
jemy, możemy rozpalić grilla lub ognisko w specjalnie do tego przygotowa-
nym miejscu albo też udać się na obiad czy kawę do znajdującego się przy 
przystani Baru Perkoz, który serwuje bardzo smaczne posiłki.

Urząd Miejski w Pyzdrach
Taczanowskiego 1 
62-310 Pyzdry
telefon: +48 63 276 83 33
fax: +48 63 276 83 34
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w oparciu o bankowość internetową i mobil-
ną oraz umożliwia dostęp do innych narzędzi 
fi nansowych;

dzięki karcie płatniczej i kredytowej 
komfortowo zarządzasz fi nansami i możesz 
je kontrolować;

jeśli chcesz, aby wolne w danej chwili środki 
pieniężne były dobrze ulokowane i zarabiały 
dla Ciebie, otwórz lokatę terminową;

jeśli potrzebujesz środków fi nansowych 
na rozwój i stałe wydatki, zdecyduj się 
na atrakcyjny kredyt w Powiatowym 
Banku Spółdzieczym we Wrześni.
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DOM PODCIENIOWY
Dom podcieniowy z XVIII w. Najstarszy budynek mieszkalny w Pyzdrach. 

W piwnicach znajduje się ekspozycja związana ze Szlakiem Piastowskim i po-
czątkami państwa polskiego prezentująca eksponaty pochodzące z epoki pia-
stowskiej, zwłaszcza związana z postaciami trwale wpisanymi w historię Py-
zdr - Przemysława II, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

SCHODY Z MOZAIKĄ
Na 52 stopniach scho-

dów, prowadzących z klasz-
toru franciszkanów do bul-
waru nadrzecznego, ułożona 
została mozaika. U dołu świat 
wodny, a u góry pola, sady 
i łąki. Wszystko łączy się 
w całość przedstawiającą 
ogromną rybę. Jest to jed-
na z najnowszych atrakcji 
w mieście, ofi cjalne odsło-
nięcie mozaiki odbyło się 
24 czerwca 2018 r. podczas 
festynu z okazji Nocy Święto-
jańskiej.

 MURAL
Imponujące dzieło malarskie, powstałe na ścianie sali widowiskowo-spor-

towej w Pyzdrach, ukazuje barwną historię Królewskiego Miasta nad Wartą. 
Mural został ofi cjalnie odsłonięty 25 czerwca 2019 r. Uroczystość zorganizo-
wano w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej. Przybyli na nią przedstawi-
ciele samorządu, wykonawcy, sponsorzy i sympatycy tej formy artystycznej. 
Mural stał się niebanalną reklamą miasta, w którym pobyt królów i książąt 
do rzadkości nie należał.

Dodatkowo uatrakcyjnił nadwarciańską skarpę, stanowiącą jeden z naj-
piękniejszych krajobrazów regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia był burmistrz 
Pyzdr Przemysław Dębski. Znalazł odpowiednich ludzi, którzy w efektowny 
sposób wykorzystali ścianę sportowego budynku. Projektant Radosław Ba-
rek i członkowie Grupy Artystycznej Murall z Poznania wykonali kawał do-
brej roboty. Dzieło robi wrażenie. Zamysłem autorów było ukazanie potęgi 
i znaczenia miasta, zaliczanego niegdyś do trzech najważniejszych ośrodków 
Wielkopolski. Znalazła się więc na nim opowieść o kościołach, których było 
więcej, o zabudowie charakterystycznej dla tej staropolskiej, czyli domach 
podcieniowych i tych z łamanym dachem. Jest odniesienie do historycznych 
postaci, m.in. do króla Kazimierza Wielkiego starającego się umknąć przed 
Krzyżakami, ale też do osób dokonujących pierwszego wystrzału armatniego. 
Jak wyjaśnił projektant, obraz ma charakter trochę legendarny. Zamysł jest 
taki, by przemawiał do odbiorcy. Każdy może odszukać pewne wątki z historii 
Pyzdr i interpretować je we własny sposób.

 GMINA I MIASTO PYZDRY

BULWAR NADRZECZNY
Ciąg pieszy łączący mural, schody z mozaiką i prowadzący do mariny 

w Pyzdrach. Przystań i jej okolica, to idealne miejsce na relaks, spędzenie cza-
su z rodziną. Znajdują się tu liczne miejsca biwakowe, ławeczki, na których 
możemy usiąść i zakosztować relaksu z widokiem na Wartę. A jeśli zgłodnie-
jemy, możemy rozpalić grilla lub ognisko w specjalnie do tego przygotowa-
nym miejscu albo też udać się na obiad czy kawę do znajdującego się przy 
przystani Baru Perkoz, który serwuje bardzo smaczne posiłki.

Urząd Miejski w Pyzdrach
Taczanowskiego 1 
62-310 Pyzdry
telefon: +48 63 276 83 33
fax: +48 63 276 83 34
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DOM PODCIENIOWY
Dom podcieniowy z XVIII w. Najstarszy budynek mieszkalny w Pyzdrach. 

W piwnicach znajduje się ekspozycja związana ze Szlakiem Piastowskim i po-
czątkami państwa polskiego prezentująca eksponaty pochodzące z epoki pia-
stowskiej, zwłaszcza związana z postaciami trwale wpisanymi w historię Py-
zdr - Przemysława II, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

SCHODY Z MOZAIKĄ
Na 52 stopniach scho-

dów, prowadzących z klasz-
toru franciszkanów do bul-
waru nadrzecznego, ułożona 
została mozaika. U dołu świat 
wodny, a u góry pola, sady 
i łąki. Wszystko łączy się 
w całość przedstawiającą 
ogromną rybę. Jest to jed-
na z najnowszych atrakcji 
w mieście, ofi cjalne odsło-
nięcie mozaiki odbyło się 
24 czerwca 2018 r. podczas 
festynu z okazji Nocy Święto-
jańskiej.

 MURAL
Imponujące dzieło malarskie, powstałe na ścianie sali widowiskowo-spor-

towej w Pyzdrach, ukazuje barwną historię Królewskiego Miasta nad Wartą. 
Mural został ofi cjalnie odsłonięty 25 czerwca 2019 r. Uroczystość zorganizo-
wano w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej. Przybyli na nią przedstawi-
ciele samorządu, wykonawcy, sponsorzy i sympatycy tej formy artystycznej. 
Mural stał się niebanalną reklamą miasta, w którym pobyt królów i książąt 
do rzadkości nie należał.

Dodatkowo uatrakcyjnił nadwarciańską skarpę, stanowiącą jeden z naj-
piękniejszych krajobrazów regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia był burmistrz 
Pyzdr Przemysław Dębski. Znalazł odpowiednich ludzi, którzy w efektowny 
sposób wykorzystali ścianę sportowego budynku. Projektant Radosław Ba-
rek i członkowie Grupy Artystycznej Murall z Poznania wykonali kawał do-
brej roboty. Dzieło robi wrażenie. Zamysłem autorów było ukazanie potęgi 
i znaczenia miasta, zaliczanego niegdyś do trzech najważniejszych ośrodków 
Wielkopolski. Znalazła się więc na nim opowieść o kościołach, których było 
więcej, o zabudowie charakterystycznej dla tej staropolskiej, czyli domach 
podcieniowych i tych z łamanym dachem. Jest odniesienie do historycznych 
postaci, m.in. do króla Kazimierza Wielkiego starającego się umknąć przed 
Krzyżakami, ale też do osób dokonujących pierwszego wystrzału armatniego. 
Jak wyjaśnił projektant, obraz ma charakter trochę legendarny. Zamysł jest 
taki, by przemawiał do odbiorcy. Każdy może odszukać pewne wątki z historii 
Pyzdr i interpretować je we własny sposób.

 GMINA I MIASTO PYZDRY

BULWAR NADRZECZNY
Ciąg pieszy łączący mural, schody z mozaiką i prowadzący do mariny 

w Pyzdrach. Przystań i jej okolica, to idealne miejsce na relaks, spędzenie cza-
su z rodziną. Znajdują się tu liczne miejsca biwakowe, ławeczki, na których 
możemy usiąść i zakosztować relaksu z widokiem na Wartę. A jeśli zgłodnie-
jemy, możemy rozpalić grilla lub ognisko w specjalnie do tego przygotowa-
nym miejscu albo też udać się na obiad czy kawę do znajdującego się przy 
przystani Baru Perkoz, który serwuje bardzo smaczne posiłki.

Urząd Miejski w Pyzdrach
Taczanowskiego 1 
62-310 Pyzdry
telefon: +48 63 276 83 33
fax: +48 63 276 83 34
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pieniężne były dobrze ulokowane i zarabiały 
dla Ciebie, otwórz lokatę terminową;
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su z rodziną. Znajdują się tu liczne miejsca biwakowe, ławeczki, na których 
możemy usiąść i zakosztować relaksu z widokiem na Wartę. A jeśli zgłodnie-
jemy, możemy rozpalić grilla lub ognisko w specjalnie do tego przygotowa-
nym miejscu albo też udać się na obiad czy kawę do znajdującego się przy 
przystani Baru Perkoz, który serwuje bardzo smaczne posiłki.
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DOM PODCIENIOWY
Dom podcieniowy z XVIII w. Najstarszy budynek mieszkalny w Pyzdrach. 

W piwnicach znajduje się ekspozycja związana ze Szlakiem Piastowskim i po-
czątkami państwa polskiego prezentująca eksponaty pochodzące z epoki pia-
stowskiej, zwłaszcza związana z postaciami trwale wpisanymi w historię Py-
zdr - Przemysława II, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

SCHODY Z MOZAIKĄ
Na 52 stopniach scho-

dów, prowadzących z klasz-
toru franciszkanów do bul-
waru nadrzecznego, ułożona 
została mozaika. U dołu świat 
wodny, a u góry pola, sady 
i łąki. Wszystko łączy się 
w całość przedstawiającą 
ogromną rybę. Jest to jed-
na z najnowszych atrakcji 
w mieście, ofi cjalne odsło-
nięcie mozaiki odbyło się 
24 czerwca 2018 r. podczas 
festynu z okazji Nocy Święto-
jańskiej.

 MURAL
Imponujące dzieło malarskie, powstałe na ścianie sali widowiskowo-spor-

towej w Pyzdrach, ukazuje barwną historię Królewskiego Miasta nad Wartą. 
Mural został ofi cjalnie odsłonięty 25 czerwca 2019 r. Uroczystość zorganizo-
wano w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej. Przybyli na nią przedstawi-
ciele samorządu, wykonawcy, sponsorzy i sympatycy tej formy artystycznej. 
Mural stał się niebanalną reklamą miasta, w którym pobyt królów i książąt 
do rzadkości nie należał.

Dodatkowo uatrakcyjnił nadwarciańską skarpę, stanowiącą jeden z naj-
piękniejszych krajobrazów regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia był burmistrz 
Pyzdr Przemysław Dębski. Znalazł odpowiednich ludzi, którzy w efektowny 
sposób wykorzystali ścianę sportowego budynku. Projektant Radosław Ba-
rek i członkowie Grupy Artystycznej Murall z Poznania wykonali kawał do-
brej roboty. Dzieło robi wrażenie. Zamysłem autorów było ukazanie potęgi 
i znaczenia miasta, zaliczanego niegdyś do trzech najważniejszych ośrodków 
Wielkopolski. Znalazła się więc na nim opowieść o kościołach, których było 
więcej, o zabudowie charakterystycznej dla tej staropolskiej, czyli domach 
podcieniowych i tych z łamanym dachem. Jest odniesienie do historycznych 
postaci, m.in. do króla Kazimierza Wielkiego starającego się umknąć przed 
Krzyżakami, ale też do osób dokonujących pierwszego wystrzału armatniego. 
Jak wyjaśnił projektant, obraz ma charakter trochę legendarny. Zamysł jest 
taki, by przemawiał do odbiorcy. Każdy może odszukać pewne wątki z historii 
Pyzdr i interpretować je we własny sposób.

 GMINA I MIASTO PYZDRY

BULWAR NADRZECZNY
Ciąg pieszy łączący mural, schody z mozaiką i prowadzący do mariny 

w Pyzdrach. Przystań i jej okolica, to idealne miejsce na relaks, spędzenie cza-
su z rodziną. Znajdują się tu liczne miejsca biwakowe, ławeczki, na których 
możemy usiąść i zakosztować relaksu z widokiem na Wartę. A jeśli zgłodnie-
jemy, możemy rozpalić grilla lub ognisko w specjalnie do tego przygotowa-
nym miejscu albo też udać się na obiad czy kawę do znajdującego się przy 
przystani Baru Perkoz, który serwuje bardzo smaczne posiłki.

Urząd Miejski w Pyzdrach
Taczanowskiego 1 
62-310 Pyzdry
telefon: +48 63 276 83 33
fax: +48 63 276 83 34
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Pyzdr Przemysław Dębski. Znalazł odpowiednich ludzi, którzy w efektowny 
sposób wykorzystali ścianę sportowego budynku. Projektant Radosław Ba-
rek i członkowie Grupy Artystycznej Murall z Poznania wykonali kawał do-
brej roboty. Dzieło robi wrażenie. Zamysłem autorów było ukazanie potęgi 
i znaczenia miasta, zaliczanego niegdyś do trzech najważniejszych ośrodków 
Wielkopolski. Znalazła się więc na nim opowieść o kościołach, których było 
więcej, o zabudowie charakterystycznej dla tej staropolskiej, czyli domach 
podcieniowych i tych z łamanym dachem. Jest odniesienie do historycznych 
postaci, m.in. do króla Kazimierza Wielkiego starającego się umknąć przed 
Krzyżakami, ale też do osób dokonujących pierwszego wystrzału armatniego. 
Jak wyjaśnił projektant, obraz ma charakter trochę legendarny. Zamysł jest 
taki, by przemawiał do odbiorcy. Każdy może odszukać pewne wątki z historii 
Pyzdr i interpretować je we własny sposób.
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BULWAR NADRZECZNY
Ciąg pieszy łączący mural, schody z mozaiką i prowadzący do mariny 

w Pyzdrach. Przystań i jej okolica, to idealne miejsce na relaks, spędzenie cza-
su z rodziną. Znajdują się tu liczne miejsca biwakowe, ławeczki, na których 
możemy usiąść i zakosztować relaksu z widokiem na Wartę. A jeśli zgłodnie-
jemy, możemy rozpalić grilla lub ognisko w specjalnie do tego przygotowa-
nym miejscu albo też udać się na obiad czy kawę do znajdującego się przy 
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www.restauracjatip-top.pl    � Restauracja Tip-Top

� 509 664 706

Restauracja Tip-Top

ENERGOSIEĆ s.c.

P R O J E K T O W A N I E  I  B U D O W A :

www.energosiec.com.pl

� linie SN, NN
� stacje transformatorowe
� instalacje elektryczne
� pomiary elektroinstalacyjne

Piotr Grzegorski & Marek Wardeński

62-310 Pyzdry • ul. Sienkiewicza 5 • tel. 63 276 83 07

FACHOWOŚĆ • SOLIDNOŚĆ • TERMINOWOŚĆ • KONKURENCYJNE CENY

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY

7 8
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GMINA I MIASTO
PYZDRY


