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Protokół ny lj 6,143

Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w

Mosinie z dnia 31.08.2013 i 01.09.2013r

W dniu 31.08.2013r Komisja o godz 08.30 wyjechała do miejscowości Chalin. O

godz. 10.00 Radni przybyli na miejsce. O 10.30 została przedstawiona prelekcja

przez Dyrektora Parków Krajobrazowych Janusza Łakomca.

Tematy prelekcji to:

- ochrona wód powierzchniowych i gruntowych

- plany miejscowe

- budowa kanalizacji sanitarnych

- oczyszczalni przydomowych, kompaktowych

- ochrona rodzimych gatunków płazów, gadów, drzew i krzewów

- ochrona ptactwa i ryb

- ochrona łąk i pastwisk

- odtwarzanie starych odmian drzew owocowych

- dbałość o krajobraz i zachowanie czystej formy krajobrazu.

O godzinie 15.00 dalszą część prelekcji poprowadził Pan Jarosław Śmieszchalski.

Prelekcja ta odbyła się w plenerze. Pan Śmieszchalski poprowadził nas drogą,

przy której posadzone są stare odmiany jabłoni, gdzie pozyskuje się nowe

sadzonki do dalszej hodowli . Następnie Komisja udała się w stronę pobliskich

jezior, gdzie mieliśmy możliwość zapoznania się z ciekawymi drzewostanami

buków i modrzewi . Następnie zwiedziliśmy siedliska bociana czarnego i czapli.

Ponadto Pan Śmieszchalski wzbogacał naszą wiedzę wieloma epizodami z

historii ziemi sierakowskiej. Następnie prelekcję poprowadził Pan Jacek

Wendowski. Omówił bardzo szczegółowo ochronę pszczół, trzmieli i

muchówek. Przekazał Komisji bardzo rozległą wiedzę na temat:

- dbałości związaną z hodowlą pszczół

- o nowym trendzie produkcji miodu w barciach sosnowych

- dlaczego należy pilnować terminów karencji po opryskach

- jak ważne jest przekazywanie tej wiedzy młodzieży, rolnikom, sadownikom

- ponadto przedstawił istotny czynnik - by wprowadzać jak najwięcej

zadrzewień i zakrzewień wśród pól.

Następnie Komisja udała się do szkółki starych odmian jabłoni oraz śliw.

Ponadto zwiedziliśmy pasiekę oraz okoliczne obiekty.

01.09.2013gr Komisja została oprowadzona przez pana kierownika Jarosława

Śmieszchalskiego po pałacu w Chalinie, w którym to mieliśmy możliwość



zapoznania się z pięknymi trofeami myśliwskimi „ ptaków, płazów i gadów.

Podziwialiśmy stary sprzęt pszczelarski jak również grotę, która została

stworzona w pałacowej piwnicy - przedstawia ona początki życia człowieka.

l(omisja podsumowała bardzo wysoko prelekcję, którą nam przedstawiono i

podziękowała za poświęcony czas i przekazaną wiedzę. Komisja zakończyła

prace o godzinie 18.00.
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