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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WYDARZENIA

W dniach 22-23 czerwca świętowano 10. roczni-
cę powstania Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. 
Organizatorami jubileuszu byli: dyrektor Zespołu Par-
ków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 
Janusz Łakomiec i burmistrz gminy Kórnik Jerzy Lech-
nerowski. W uroczystościach uczestniczyła burmistrz 
Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Tabędzka.

W pierwszym dniu jubileuszowych obchodów, 
w Parku im. Dezyderego Chłapowskiego i w Parku 

10-lecie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
Kórnickim odbyły się wykłady i debaty, których przed-
miotem były unikatowe walory Rogalińskiego Parku 
Krajobrazowego.

Drugi dzień zarezerwowany został dla szerokiej 
publiczności. Na boisku w Czmońcu, współorgani-
zatorzy jubileuszu, gminy: Śrem, Brodnica, Mosina 
i Kórnik wraz ze sołtysem Czmońca Zbigniewem To-
maszewskim, przygotowały szereg atrakcji.

Z okazji 10-lecia Parku dokonano oficjalnego 
otwarcia malowniczej ścieżki edukacyjnej „Bobrowy 
Szlak” w Czmońcu. Symboliczną wstęgę przecięła Ewa 
Krzyżanowska-Walaszczyk wicewojewoda wielkopolski 
i Jerzy Lechnerowski burmistrz gminy Kórnik. „Bobro-
wy Szlak” ciągnie się przez nadwarciańskie łąki i lasy, 
zaś o jego edukacyjnym charakterze stanowią tablice, 
informujące o występującej na tym terenie florze i fau-
nie. Ścieżka jest znakomitą trasą do spacerów i prze-
jażdżek rowerowych, zarówno dla ludzi młodych, jak 
i starszych, czego znakomitym przykładem był rowero-
wy rajd Stowarzyszenia Żwawych Dziadków ze Śremu.

Rogaliński Park Krajobrazowy powstał w 1997 roku, 
by chronić występujące tutaj skupiska dębów szypułko-
wych. Na obszar Parku składają się również liczne siedli-
ska i starorzecza. Ponadto Park jest ostoją dla ptaków 
zagrożonych wymarciem, natomiast zalewy są miejscem 
tarliska wielu gatunków ryb.  (o.-agb)

20. lipca o godz. 17.00, w Pałacu Ślubów odbyła 
się podniosła uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia 
małżeńskich par. Przy dźwiękach skrzypiec i akorde-
onu – złoci jubilaci: Wiktoria i Nikodem Górniaczyk, 
Mieczysława i Stanisław Balbierz, Anna i Hieronim 
Hetman, Marta i Mieczysław Górny oraz Helena i Kazi-
mierz Gnabasik, otrzymali z rąk burmistrz Małgorzaty 
Ornoch-Tabędzkiej medale nadawane przez Prezyden-
ta RP za wieloletnie pożycie małżeńskie. Obchodzą-
ce złote gody pary, obdarowane też zostały kwiatami 
i drobnymi upominkami. Udział w uroczystości wziął 
również ks. proboszcz Wojciech Pieprzyca, który skie-
rował do jubilatów listy gratulacyjne.

Złote gody

Piękną oprawą muzyczną uroczystości był wykona-
ny przez Zdzisława Lenarta utwór Ave Maria, przygo-
towany wcześniej z panią Tomirą Brzuzką, która napi-
sała okolicznościowy tekst do tego utworu specjalnie 
na tą okazję. Do tańca natomiast, poderwała gości 
muzyka w wykonaniu zespołu Jurija Czerwińskiego. 
Po części oficjalnej, przy lampce szampana, w gronie 
bliskich, złote pary wspominały wspólnie przeżyte lata. 
Na zakończenie, przy akompaniamencie zespołu pana 
Czerwińskiego, Zdzisław Lenart wykonał, utwór „Panie 
przyjdź” autorstwa ks. Zbigniewa Łebki.  (o.-ks)

fo
t.

  S
ta

ni
sł

aw
 R

em
bo

w
sk

i

fo
t.

  A
ga

ta
 J

ak
ub

ow
sk

a


