Protokół z posiedzenia Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska
Gminy Suchy Las
dnia 20.04.2017 roku.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Wizyta w Ośrodku Edukacyjnym Łysy Młyn.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia
Ad. 1 – 3.
Przewodnicząca KKiOŚ A. Targońska otworzyła posiedzenie Komisji. Powitała członków
Komisji i stwierdził prawomocność posiedzenia - 5 członków Komisji obecnych / 2 nieobecnych.
Ad. 4
Pani Kierownik Ośrodka Edukacyjnego Łysy Młyn, Karolina Prange, przedstawiła działalność
Ośrodka przy pomocy prezentacji.
Ośrodek Edukacyjny Łysy Młyn jest częścią projektu: „Budowa sieci nauczania na rzecz
środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000
PLH300001 Biedrusko”:
 przeprowadza zajęcia terenowe na ścieżce edukacyjnej z wykorzystaniem plansz i
materiałów znajdujących się na platformie WLIN,
 współpracuje z około 70 jednostkami oświatowymi,
 posiada 17 konspektów tematycznych oraz dodatkowe akcje edukacyjne,
 posiada wirtualne laboratorium interaktywne nauczania z tematyką zajęć: woda, las i
natura,
 prowadzi akcje: „Sprzątanie świata”, „Listy dla Ziemi”, „Dzień Ziemi”, „Zimowe
ptakoliczenie”, „Dokarmiaj Mądrze Zimą”, „Spring Alive”, „Robimy budki lęgowe”,
„Europejskie Dni Ptaków”,
 organizuje wystawy: „Stop zaśmiecaniu Lasów” – plakaty wystawiane były w 80 szkołach,
 konkursy plastyczne.
Radny K. Pilas – kto za to wszystko płaci?
Pani K. Prange – płacą Lasy Państwowe. Rocznie przyjmujemy tu ok. 5000 gości.
Radny K. Pilas – czy jest badana woda w zbiorniku Łysy Młyn?
Pani K. Prange – tak, ale ja się tym nie zajmuję.
Radny K. Pilas – p. Orczewski poinformował mnie, że zleci badanie zbiornika. W Pani prezentacji
nie ma mowy o rybach.
Pani K. Prange – to prawda, ale bardzo lubię o tym mówić.
Radny K. Pilas – jak Pani postrzega obecność w tym miejscu Koła Wędkarskiego „Przynęta”?
Pani K. Prange – widzę, że dbają o porządek, o wodę, o bezpieczeństwo.
Przewodnicząca A. Targońska – czy prowadzona jest również edukacja dorosłych? Czy
przyjeżdżają szkoły z terenu Gminy Suchy Las?
Pani K. Prange – tak, edukacja dorosłych i seniorów. Tak, mamy tu szkoły z terenu Gminy.
Przewodnicząca A. Targońska – warto byłoby stworzyć stoisko Ośrodka podczas Dni Gminy Suchy
Las. Czy współpracujecie Państwo z Gminą?

Pani K. Prange – Pan nadleśniczy współpracuje. Mamy wiele wydarzeń zorganizowanych z
Murowaną Gośliną, pikniki, konkursy. Ja pisałam, jeśli chodzi o Gminę Suchy las, do lokalnej
gazety. Przyjeżdżają też wasze przedszkola i szkoły.
Pan K. Pilas – wędkarze dostali zakaz korzystania z grobli podczas łowienia ryb.
Prezes Koła Wędkarskiego „Przynęta” p. Mikołaj Rybarczyk – jesteśmy w trakcie wspólnych
ustaleń z panem nadleśniczym Sobalakiem. Powstał zarzut, z którym się nie zgadzamy. Żeby
udowodnić swoje racje odchodzimy od łowienia na grobli. Nadleśnictwo zarzuciło nam
wędkarzom, że doprowadziliśmy do złego stanu grobli. Prawda jest taka, że grobla została
wykonana ze złych materiałów. Nie ma nadal odbioru technicznego grobli. Boli nas to, że brakuje
dialogu między leśniczym i nadleśniczym.
Radny K. Pilas – skoro grobla jest uszkodzona, to co w tym temacie zrobiono?
Pan M. Rybarczyk – robione są ekspertyzy.
Radny K. Pilas – Gmina partycypowała w kosztach budowy tego obiektu. W związku z tym faktem,
Koło miało prawo korzystać z tego zbiornika. Okazuje się, że te ustalenia nie są realizowane, choć
obiekt znajduje się na terenie Gminy.
Pani K. Prange oprowadziła członków Komisji i zaproszonych gości po budynku Ośrodka i
zaprezentowała materiały edukacyjne tam zgromadzone.
Komisja udała się na zwiedzanie obiektu wzdłuż ścieżki edukacyjnej.
Członkowie Koła Wędkarskiego „Przynęta” p. Mikołaj Rybarczyk i p. Robert Gałązka
przedstawili i pokazali stan grobli informując o ostatnich spostrzeżeniach. Otóż w ostatnich
dniach zauważyli wjeżdżające ciężkie pojazdy wycinające drzewa w pobliżu grobli na zlecenie
Nadleśnictwa. Nie były to prace związane z budową ścieżki rowerowej – jak chciało udowodnić
Nadleśnictwo.
Członkowie Komisji zwrócili uwagę na oberwanie skarpy przy drodze powiatowej na
wysokości parkingu przy Łysym Młynie w okolicy prac związanych z budową ścieżki rowerowej.
Ad. 6 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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