
Relacja z pierwszego spotkania dotyczącego zainicjowania współpracy w rejonie granicznym
gminy Kórnik, gminy Mosina i miasta Poznań. 

5  marca  w  Świetlicy  Wiejskiej  w  Daszewicach,  z  inicjatywy  Stowarzyszenia  „Lepsze
Daszewice”, odbyło się  spotkanie,  w którym udział  wzięli  sołtysi  i  sołtysowe z Kamionek,
Borówca,  Daszewic,  Babek  i  Czapur,  przedstawiciele  Rady  Osiedla  Głuszyna,  zaproszeni
goście  reprezentujący gminę Mosina oraz  gminę  Kórnik  oraz  członkowie Stowarzyszenia
Lepsze  Daszewice.  Celem  spotkania  było  nawiązanie  szerszej  współpracy  na  obszarach
granicznych  gminy  Kórnik,  gminy  Mosina  i  miasta  Poznań,  położonych  wzdłuż  doliny
Głuszynki-Kopli.  Pomysł  spotkania  zrodził  się  z  potrzeby  szerszej  debaty  społecznej,
dotyczącej zagospodarowania przestrzeni mającej znaczenie dla jakości życia mieszkańców i
wypracowywania wspólnych rozwiązań problemów, które dotykają lokalne społeczności tego
obszaru.  Gospodarzem  spotkania  był  Robert  Borkiewicz  prezes  Stowarzyszenia  Lepsze
Daszewice,  który  otworzył  spotkanie  witając  i  przedstawiając  wszystkich  przybyłych
uczestników  oraz  przedstawił  pokrótce  działania  Stowarzyszenia.   Po  części  wstępnej,
nastąpiła część merytoryczna spotkania, którą przygotował Pan Jerzy Zalewski, emerytowany
Główny  Specjalista  w  Wielkopolskim  Biurze  Planowania  Przestrzennego,  członek
Stowarzyszenia  „Lepsze  Daszewice”.  W  swojej  prezentacji  pan  Jerzy  przedstawił
uwarunkowania  historyczne  rozwoju  sieci  osadniczej  i  komunikacyjnej  terenów  doliny
Głuszynki,  plany i  projekty związane z rozwojem tej  sieci  oraz  wyzwania  komunikacyjno-
transportowe,  czekające nas  w najbliższych  latach.  Po prezentacji  pana Jerzego nastąpiła
część dyskusyjna spotkania, którą rozpoczęli radni Osiedla Głuszyna, dzieląc się swoją wiedzą
na  temat  planów  przebudowy  ulicy  Ożarowskiej.  Następnie  uczestnicy  spotkania
kontynuowali  kwestie  problemów  komunikacyjnych,  wskazując  na  znaczenie  mostu  nad
Wartą w Czapurach czy też wiaduktu nad linią kolejową w Koninku, wyrażając również swoje
obawy  w  kwestii  długookresowej  skuteczności  tych  rozwiązań  w  kontekście  wciąż
powiększających się  obszarów zabudowy mieszkaniowej.  Pojawił  się  też  głos,  że  most  na
Warcie jest inwestycją chybioną i nie rozwiąże problemów komunikacyjnych naszego obszaru
a więcej uwagi należałoby poświęcić rozwojowi komunikacji publicznej opartej na transporcie
kolejowym. Zebrani zwrócili też uwagę na brak systemu współdziałania pomiędzy gminami i
że  zadaniem  tworzącego  się  forum  porozumienia  powinno  być  wypełnienie  tej  luki.
Zasugerowano,  że  Stowarzyszenie,  Sołtysi,  Radni,  Rada  Osiedla,  powinni  występować  do
swoich  włodarzy,  mówiąc  jednym  głosem  i  przedstawiając  wspólnie  wypracowane
stanowiska. Pytanie jak to zrobi
 żeby nie zostać zignorowanym i w jakiej formie podjąć współpracę. Stowarzyszenie Lepsze
Daszewice zaproponowało  utworzenie Partnerstwa Lokalnego „Dolina Głuszynki”, odczytano
też  deklarację  woli  współdziałania  w  ramach  tego  Partnerstwa  a  akt  woli  można  było
potwierdzić, składając podpis pod deklaracją, co uczynili prawie wszyscy obecni na spotkaniu.
Sygnatariusze  zadeklarowali,  że  wspólnie  będą  podejmować  inicjatywy,  zmierzające  do
realizacji  postawionych  celów  m.in. poprzez  wzmocnienie  skuteczności  i  efektywności
podejmowanych  działań,  wsparcie  partnerów  przy  realizacji  lokalnych  projektów,
poszerzenie i podniesienie jakości własnych działań przez wymianę doświadczeń, poglądów



oraz  wiedzy.   Kolejne  spotkanie  w  ramach  Partnerstwa  Lokalnego  „Dolina  Głuszynki”
zaplanowano na 16 kwietnia- miejsce do ustalenia. 
Przy  okazji  spotkania  sołtys  Daszewic  poinformował  o  spotkaniu  w  najbliższym  czasie  z
burmistrzem Mosiny w sprawie styku ścieżka rowerowa Daszewice – chodnik Poznań oraz że
jest  sporządzamy  projekt  zmiany   organizacji  ruchu  na  ul.  Poznańskiej  gminnej  i  ul.
Poznańskiej  powiatowej  związany  z  montażem  spowalniaczy  i  wyświetlaczy  radarowego
pomiaru prędkości na tych ulicach.
Ostatnim punktem podniesionym podczas spotkania był zaproponowany w ramach realizacji
CPK  przebieg  trasy  kolej  dużych  prędkości,  przedstawiony  do  zaopiniowania  na  stronach
cpk.pl. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że w konsultacje należy się aktywnie włączyć. 
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