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a nami uroczysta narada z okazji Regionalnych Dni Lasu w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski. Szczególnym akcentem tej uroczystości
było posadzenie pamiątkowego dębu w hołdzie św. Janowi Pawłowi II
w 17. rocznicę jego pobytu na ziemi sandomierskiej i spotkania z bracią leśną.
Osobom zasłużonym wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Narada była także okazją do podsumowania okresu odnowień i wieloaspektowego spojrzenia
na ten wysiłek leśników.
Okazuje się, że teren naszej dyrekcji z punktu widzenia wymiany doświadczeń jest interesujący dla innych leśników. Odwiedzili nas pracownicy
RDLP w Poznaniu oraz dwukrotnie studenci leśnictwa z Filii Uniwersytetu
Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Teren drzewostanów jodłowych
o budowie przerębowej w Nadleśnictwie Zagnańsk został z kolei wybrany na
spotkanie specjalistów z zakresu urządzania lasu, co stało się przyczynkiem
do rozpoczęcia wdrażania stosowania jednostek kontrolnych w praktyce.
Na terenie nadleśnictw LKP Puszcza Kozienicka wiedeński Universität für
Bodenkultur (BOKU) rozpoczął realizację tematu badawczego pt. „Opracowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności wykorzystania obiektów
turystycznych w Lasach Państwowych”, co zapewne przyniesie interesujące
i przydatne wyniki.
Sukcesy odnoszą nasi sygnaliści – w czerwcu zdobyli nagrody w konkursach
muzyki myśliwskiej, w Brodnicy i warszawskim Wilanowie.
Czerwiec w Radomiu to miesiąc szczególny ze względu na historię budynku
będącego siedzibą dyrekcji. Leśnicy włączyli się w obchody 40. rocznicy radomskiego protestu robotniczego Czerwiec ’76. 18 czerwca w ramach projektu Resursy Obywatelskiej „Anima Urbis – Dusza Miasta” mieszkańcy miasta
w holu budynku radomskiej dyrekcji przenieśli się w tamten czas, oglądając
dawne kroniki filmowe oraz fotografie dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w odebranym wówczas leśnikom budynku. 24 czerwca na elewacji siedziby
RDLP odsłonięta zostanie pamiątkowa płaskorzeźba powstała z inicjatywy
Stowarzyszenia „Radomski Czerwiec'76”. Także jedna z ośmiu tablic ścieżki
edukacyjnej utworzonej z inicjatywy IPN i Urzędu Miejskiego w Radomiu
umiejscowiona zostanie w sąsiedztwie naszego budynku.
W lipcu będziemy realizowali działania promujące walory przyrodnicze lasów i gospodarkę leśną w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Będzie to okazja do pokazania polskich lasów jako niezwykłych i wzorowo zagospodarowanych, a leśników jako otwartych i przyjaznych osobom, które zdecydowały
się wziąć udział w tym wydarzeniu i wybrały spędzenie części czasu w lesie.
Do końca roku realizować będziemy cykl audycji radiowych w Radiu Plus
Radom „Czas na las”, które mają poruszać także tematy trudne, wyprzedzając
przyszłe problemy wynikające z braku wiedzy społeczeństwa na temat naszej
codziennej pracy. Przed nami okres wakacyjny, w którym będziemy gościć
w lesie wielu turystów i amatorów darów lasu. Wykorzystajmy ten czas na
utrwalanie pozytywnych relacji z ludźmi.
Edyta Nowicka
Redaktor prowadząca
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MIGAWKI

Sygnaliści
walczyli
o Róg
Wojskiego

Studenci gościli
w świętokrzyskich
lasach
Studenci leśnictwa z Filii Uniwersytetu
Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
gościli w ramach ćwiczeń kompleksowych
na terenie RDLP w Radomiu.

Od 26 do 29 maja w Brodnicy
trwała rywalizacja sygnalistów myśliwskich z całego kraju
w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej.
Po raz trzeci wzięli w nim udział nasi sygnaliści.

G
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łówną częścią festiwalu był XXI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego" oraz XVII Ogólnopolski
Konkurs Muzyki Myśliwskiej.
Zespół Sygnalistów Myśliwskich reprezentujący RDLP w Radomiu
zajął trzecie miejsce w klasie MEs (muzyka myśliwska – duże rogi myśliwskie w stroju Es), zdobywając 254/300 pkt, oraz zaprezentował swoje
umiejętności w klasie B, zdobywając 264/300 pkt.
11 czerwca członkowie Zespołu potwierdzili swoją dobrą formę –
w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Wilanowie zdobyli złotą odznakę z wynikiem 812/911 pkt.
Gratulujemy naszym sygnalistom!

Studenci w Nadleśnictwie Skarżysko

Tekst | Dorota Włosowska

Wizyta szkoleniowa
poznaniaków

G

rupa składała się
z przedstawicieli dyrekcji, sekretarzy, pracowników odpowiedzialnych
za inwestycje drogowe, budowę obiektów małej retencji
oraz obiektów kubaturowych
w jednostkach.
Poznaniacy obejrzeli przyPoznaniacy w siedzibie radomskiej dyrekcji
kłady realizacji obiektów małej
retencji nizinnej, udostępnienie
turystyczne lasów na przykładzie ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła” oraz zapoznali się z tematyką dotyczącą współpracy z samorządami
przy realizacji inwestycji wspólnych. Odwiedzili także rezerwat przyrody
„Krzemionki Opatowskie” oraz poznali specyfikę prowadzenia gospodarki leśnej na terenie LKP Puszcza Świętokrzyska.
Wizytę zakończono w sali historii leśnictwa radomsko-kieleckiego
w siedzibie RDLP w Radomiu. Przewodnikiem był zastępca dyrektora ds.
gospodarki leśnej Piotr Kacprzak, który opowiedział o dziejach leśnictwa
na terenie radomskiej dyrekcji.
Tekst | Dorota Włosowska

ZDJĘCIE | DOROTA WŁOSOWSKA

W maju gościliśmy kolegów z terenu RDLP w Poznaniu.
W czasie trzydniowej wizyty odwiedzili oni nadleśnictwa:
Radom, Kozienice, Ostrowiec Świętokrzyski, Łagów,
Starachowice i Zwoleń.

Pierwszym etapem spotkania studentów studiów niestacjonarnych 3–4 czerwca była wizyta
w Nadleśnictwie Zagnańsk (leśnictwo Adamów). Studenci zapoznali się tu z organizacją
prac urządzeniowych, zagospodarowaniem
drzewostanów jodłowo-bukowych, odnowieniami naturalnymi oraz koncepcją stosowania
jednostek kontrolnych. Spotkanie zakończyło
się przy legendarnym dębie Bartku – najbardziej znanym w naszym kraju drzewie.
Kolejnym miejscem, które odwiedzili studenci,
było Nadleśnictwo Stąporków. Obejrzeli plantacyjną uprawę nasienną modrzewia europejskiego oraz hodowlę sadzonek sosny w korytach Dünemana, a także rezerwat Skałki Piekło
pod Niekłaniem z osobliwymi wychodniami
skał piaskowcowych.
Na końcu studenci byli w lasach Nadleśnictwa
Skarżysko, gdzie ciekawostką jest obręb Rataje
i obciążenia związane z powinnościami serwitutowymi. Studenci zapoznali się z zadaniami
nadleśnictwa w zakresie nasiennictwa i selekcji
prowadzonymi na bazie opracowanego programu zachowania leśnych zasobów genowych oraz hodowli selekcyjnej drzew leśnych.
Tematem dyskusji były także budownictwo
drogowe i ochrona przeciwpożarowa.
Ostatni dzień ćwiczeń goście spędzili w Nadleśnictwie Starachowice – tam tematem dyskusji
była produkcja szkółkarska, przebudowa drzewostanów sosnowych i ochrona upraw leśnych
przed zwierzyną. Zwiedzanie Klasztoru Cystersów w Wąchocku było ostatnim punktem odwiedzin studentów.
To już druga edycja ćwiczeń. Od 19 do 20 maja
RDLP w Radomiu gościła również studentów
studiów stacjonarnych leśnictwa.
Tekst | Dorota Włosowska
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Jubileuszowe Święto
Polskiej Niezapominajki

Niezapomniana

majówka z leśnikami
Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni- Letnisku 15 maja stał się stolicą obchodów
Święta Polskiej Niezapominajki. W pikniku
zorganizowanym przez Lasy Państwowe
w sercu Puszczy Kozienickiej wzięło udział kilka
tysięcy osób. Na uczestników czekały rajdy
rowerowe, nordic walking, edukacja leśna
i niezapomniane atrakcje na scenie.

T

EGOROCZNE OBCHODY
ŚWIĘTA
POLSKIEJ
NIEZAPOMINAJKI rozpoczęto od
złożenia kwiatów przed tablicą pamiątkową twórcy Święta Polskiej
Niezapominajki i patrona Leśnego
Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku, śp. Andrzeja Zalewskiego.
Następnie posadzono dąb szypułkowy upamiętniający jubileuszową,
XV edycję tego święta. Gościem na
uroczystości był Paweł Sałek, wiceminister środowiska. Podczas części
oficjalnej odczytano list dyrektora
generalnego Lasów Państwowych
Konrada Tomaszewskiego. – Bardzo
potrzebujemy takich pozytywnych
świąt przypominających nam o tym,
jak wielkim darem możemy się cieszyć, m.in. w postaci ogólnodostępnych, pięknych i pełnych przyrodniczego bogactwa lasów – napisał
dyrektor. Życzył uczestnikom święta
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wiele słońca, radości i dobrej zabawy
wraz z rodzinami i przyjaciółmi pod
znakiem polskiej niezapominajki.
Po części oficjalnej odbyła się część
artystyczna. Uczestnicy pikniku
obejrzeli na scenie występy Bajarzy
z Leśnej Polany, wysłuchali koncertu
muzyki myśliwskiej w wykonaniu
Zespołu Sygnalistów Myśliwskich
przy RDLP w Radomiu, a następnie
występy dzieci z przedszkoli i szkół.
Kolejnymi atrakcjami były: pokaz
musztry paradnej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia
i szermierki w wykonaniu Grupy
Rekonstrukcyjnej III Okręgu Policji
Państwowej – Komisariat w Radomiu. Święto Polskiej Niezapominajki
na scenie zakończył koncert zespołu
Chłopcy z Placu Broni.
Podczas pikniku atrakcją były leśne
stoiska, a na nich warsztaty, gry i konkursy przygotowane przez nadleśnictwa z LKP Puszcza Kozienicka, LKP

Święto Polskiej Niezapominajki
zapoczątkował w 2002 r. redaktor
radiowej Jedynki, prowadzący
„Ekoradio” Andrzej Zalewski.
Podczas audycji doszedł do
wniosku, że skoro Holendrzy
mają tulipany, Anglicy hiacynty,
Francuzi narcyza, Tyrolczycy
szarotkę, to Polacy też mogliby
mieć swojego kwiatka. Prowadząc
audycję walentynkową, stwierdził
natomiast, że w Polsce luty to
mało miłosny miesiąc. Czasem
zakochanych jest przecież
maj, gdy wszystko kwitnie.
I tak zrodziła się idea święta
niezapominajki, w którego
realizację włączyli się leśnicy.
Ma ono na celu promowanie
walorów polskiej przyrody i stałe
przypominanie o jej ochronie.
Ma również inny przekaz – tak
jak niezapominajka, symbol
pamięci i miłości – ma zachować
od zapomnienia ważne w życiu
chwile, osoby, miejsca i sytuacje.
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ZDARZYŁO SIĘ

Aby uczcić jubileuszową XV edycję Święta
Polskiej Niezapominajki w Jedlni-Letnisku,
posadzono pamiątkowy dąb

Puszcza Świętokrzyska, Centrum
Edukacji Przyrodniczej i Arboretum
przy Nadleśnictwie Marcule, Świętokrzyski Park Narodowy, Kozienicki
Park Krajobrazowy, Ligę Ochrony
Przyrody, Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu, sanepid, technika
leśne w Zagnańsku i Garbatce-Letnisku, Muzeum Wsi Radomskiej oraz
centra aktywności lokalnej. Można
było również podziwiać wytwarzane
rękodzieła, zakupić wyroby regionalne oraz posilić się tradycyjnym jadłem.
Dla zwolenników sportu leśnicy
przygotowali rajd nordic walking po
Puszczy Kozienickiej z przewodnikiem z Polskiej Federacji Nordic
Walking oraz przejazd rowerowy
w ramach akcji „Jazda z miasta”.
TEKST | DOROTA WŁOSOWSKA

W TERENIE
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Badania w Puszczy Kozienickiej

Ustalenia podczas wizyty roboczej przedstawicieli Universität für Bodenkultur

Na terenie nadleśnictw LKP Puszcza
Kozienicka rozpoczęto realizację tematu
badawczego pt. „Opracowanie mierników
i narzędzi pomiaru efektywności
wykorzystania obiektów turystycznych
w Lasach Państwowych”.

P

RACE
BADAWCZE
prowadzi na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych wiedeński Universität
für Bodenkultur (BOKU). Efektem
badań będą nowe standardy zbierania
i analizy danych odnoszących się do
turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania lasu.
Pierwotnie obszarami badawczymi
były: Nadleśnictwo Gdańsk, gdzie
temat jest z powodzeniem realizowa-

ny, oraz nadleśnictwa LKP Puszcza
Białowieska: Białowieża, Hajnówka
i Browsk. Ze względu na zagrożenia
związane z gradacją kornika drukarza
DGLP zdecydowała o zmianie lokalizacji obszaru badawczego – za zgodą
dyrektora RDLP w Radomiu dr. inż.
Andrzeja Matysiaka projekt badawczy będzie realizowany na terenie
LKP Puszcza Kozienicka.
W kwietniu br. odbyło się spotkanie z pracownikami Universität für

Planowany zakres badań obejmuje:
• automatyczny pomiar natężenia ruchu turystycznego w wybranych lokalizacjach
za pomocą czujników Eco Counter – pomiar ciągły w cyklu rocznym,
• pomiar ręczny natężenia ruchu za pomocą wystandaryzowanych formularzy
pomiarowych,
• badania ankietowe – wywiady bezpośrednie z użyciem kwestionariuszy,
• dokumentowanie tras wycieczek na podkładzie kartograficznym – w ramach
wywiadu bezpośredniego,
• dokumentacja tras wycieczek za pomocą systemu GPS-tracking
– Nadleśnictwo Kozienice zakupi w tym celu 50 szt. loggerów,
• badania ankietowe online – na stronach internetowych nadleśnictw oraz
w lokalnych mediach.

Bodenkultur, połączone z wizją lokalną w terenie, mające na celu poznanie
uwarunkowań turystyczno-rekreacyjnych Puszczy Kozienickiej oraz potrzeb i oczekiwań nadleśnictw w zakresie prowadzonych badań. Na mocy
ustaleń ze spotkania w maju br. dokonano przeniesienia sprzętu badawczego w postaci czujników Eco Counter
z nadleśnictw Puszczy Białowieskiej,
które następnie zostały zamontowane
w wytypowanych punktach nadleśnictw Kozienice, Radom i Zwoleń.
Są to:
• Królewskie Źródła – ścieżka edukacyjna „Królewskie Źródła” (Nadleśnictwo Kozienice),
• Przejazd – parking i okolice ścieżki
edukacyjnej „Śródborze” oraz szkółki leśnej (Nadleśnictwo Kozienice),
• Budowa – ścieżka edukacyjna „Krępiec” i okolice zbiornika „Budowa”
(Nadleśnictwo Zwoleń),
• Jedlnia – ścieżka edukacyjna „Jedlnia” (Nadleśnictwo Radom).
W miejscach tych będą stosowane
także pozostałe metody badawcze
przewidziane w projekcie. Dodatkowo będą realizowane pomiary ręczne
oraz badania ankietowe w punktach:
Krępiec – parking i ścieżka edukacyjna „Krępiec” (Nadleśnictwo Zwoleń),
Trzy Stawy – zbiornik retencyjny
„Trzy Stawy” (Nadleśnictwo Radom)
oraz Ciszek – parking i okolice rezerwatu przyrody „Ciszek” (Nadleśnictwo Radom).
Badania w Puszczy Kozienickiej
obejmować będą okres 12 miesięcy
(lato 2016 – wiosna 2017). Planuje
się osiem dni badawczych, w każdej
porze roku po dwa dni, jeden dzień
weekendowy i jeden roboczy. Termin
rozpoczęcia badań w całym zaplanowanym zakresie został ustalony na
25/26 czerwca 2016 r.
Koszty przeniesienia sprzętu z nadleśnictw białowieskich oraz zakupu
loggerów zostaną zrefundowane
z Funduszu Leśnego.
TEKST | ARTUR MAZUR
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Przyszłość jednostek kontrolnych
w planowaniu urządzeniowym

W

spotkaniu
udział
wzięli przedstawiciele DGLP, regionalnych dyrekcji LP w: Radomiu,
Krośnie, Krakowie, Katowicach,
Wrocławiu, Instytutu Badawczego
Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej w Sękocinie oraz oddziałów BULiGL: Radom, Kraków,
Przemyśl, Brzeg, Warszawa i Białystok. Ważną jego częścią była lustracja
terenowa lasów zagospodarowanych
rębnią stopniową udoskonaloną oraz
przerębową na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk, gdzie założono stałe
powierzchnie próbne i wyznaczono
drzewa do usunięcia metodą BDq (bazującą na idealnej strukturze pierśnic).
W obecnie obowiązującej Instrukcji
urządzania lasu (z 2012 r.) istnieje możliwość tworzenia jednostek kontrolnych, obejmujących wydzielenie lub
zbiór wydzieleń zagospodarowanych
rębnią stopniową gniazdową udoskonaloną (IVD) lub rębnią przerębową
(V). Na potrzeby obliczenia etatów
cząstkowych instrukcja przewiduje
wyodrębnianie obszarów kwalifikujących się m.in. do przerębowego sposobu zagospodarowania, obejmujących
drzewostany zgrupowane w jednostki
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Drzewostan o strukturze przerębowej
w Nadleśnictwie Zagnańsk

kontrolne. Dotyczy to jednak wyłącznie gospodarstwa wielofunkcyjnych
lasów gospodarczych (z pominięciem
wielofunkcyjnych lasów ochronnych),
co praktycznie wyklucza formalne
wyodrębnianie takich obszarów, ponieważ są one praktycznie w całości
zaliczane do lasów ochronnych.
Najważniejszym
problemem
w urządzaniu złożonych lasów
z udziałem jodły jest racjonalne rozwiązanie problemu regulacji rozmiaru
użytkowania w powiązaniu z wyodrębnianiem jednostek kontrolnych,
które mają służyć nie tylko do utrzymania ładu przestrzennego, ale również do ewidencji zapasu i określania
etatu, a zatem w konsekwencji także
do regulacji użytkowania. Zastosowanie stałych powierzchni próbnych
w ramach jednostek kontrolnych pozwala na określenie przyrostu w lasach
zagospodarowanych rębnią stopniową
udoskonaloną, przerębową, a także
będących w optymalnej fazie rozwoju,
w której, aby kształtować właściwą
strukturę pionową, należy prowadzić
trzebież przerębową.
Problematyka planowania urządzeniowego w aspekcie prawidłowego
zagospodarowania
drzewostanów
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Analiza wieku jodły
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W kwietniu na terenie RDLP w Radomiu odbyło się spotkanie mające na
celu omówienie spraw związanych z możliwością zastosowania jednostek
kontrolnych w planowaniu urządzeniowym i bieżącej działalności
gospodarczej nadleśnictw.
jodłowych o strukturze przerębowej
lub wielopiętrowej jest niezmiernie
ważna dla lasów Polski południowo-wschodniej, zwłaszcza na terenach
wyżynnych i górskich. Szczególnie
istotne jest ono dla regionu świętokrzyskiego ze względu na ochronę
siedliska przyrodniczego wyżynnego
boru jodłowego 91P0 – wykształconego na mezotroficznych, kwaśnych
glebach, który obejmuje znaczne obszary RDLP w Radomiu. Zagospodarowanie tych drzewostanów rębnią
przerębową lub rębnią stopniową
udoskonaloną, a także prowadzenie
trzebieży przerębowych w młodszych
klasach wieku kształtujących strukturę przerębową, jest jednocześnie
zabiegiem ochronnym tego siedliska.
W efekcie spotkania sformułowano
wniosek do dyrektora generalnego
LP o przeprowadzenie wdrożeniowo w wybranych nadleśnictwach,
najlepiej w leśnych kompleksach promocyjnych, inwentaryzacji zapasu
i przyrostu, a także regulacji rozmiaru
użytkowania w jednostkach kontrolnych zagospodarowanych rębnią
przerębową oraz stopniową udoskonaloną na zasadach ustalonych na
spotkaniu. Określono w nich sposób
tworzenia jednostek kontrolnych,
założenia przy inwentaryzacji zapasu
i przyrostu oraz dotyczące regulacji
rozmiaru użytkowania. Byłby to początek stosowania zagospodarowania
lasów o zróżnicowanej budowie i składzie gatunkowym zapewniającym
ciągłość użytkowania bazującego na
przyroście oraz trwałą pielęgnację
zapasu. Efektem końcowym byłoby
wprowadzenie wypracowanych zasad
do praktyki dzięki stosownym zapisom w IUL.
TEKST | AGATA ŁUKOMSKA-HŁOPAŚ
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Regionalne Dni Lasu

Uczestnicy mszy św.
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drzewnym, inwentaryzację bioróżnorodności i leśne gospodarstwa węglowe.
Podziękował wszystkim instytucjom,
urzędom, służbom, przedsiębiorcom
leśnym i drzewiarzom za współpracę
z nadleśnictwami i radomską dyrekcją
LP oraz pracownikom za rzetelną i dobrą służbę na rzecz lasów państwowych
i leśnictwa.
W kolejnej części narady głos zabrali
senator Jarosław Rusiecki oraz posłowie
na Sejm RP: Krzysztof Lipiec, Dariusz
Bąk oraz Kazimierz Kotowski. Szczególnym akcentem było podkreślenie
zasług posła Dariusza Bąka, za to,
że „za jego sprawą i decyzją powstał
budynek biura Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski" – jak powiedział
senator Jarosław Rusiecki. Zastępca
dyrektora RDLP w Radomiu ds. ekonomicznych Marek Szary odczytał list
gratulacyjny od ministra środowiska
Jana Szyszko.
W czasie narady dyrektor RDLP
w Radomiu Andrzej Matysiak wraz
z posłem na Sejm RP Dariuszem
Bąkiem osobom, które szczególnie
zasłużyły się dla leśnictwa i gospodarki leśnej, wręczył Kordelasy Leśnika
Polskiego. JE ks. bp Krzysztof Nitkiewicz uhonorowany został statuetką
Jodły Świętokrzyskiej. W imieniu
odznaczonych głos zabrał Piotr Słoka,
leśniczy leśnictwa Izabelów w Nadleśnictwie Barycz, który wyraził radość
dla docenienia przez dyrektora znaczenia codziennej ciężkiej pracy leśników
w terenie.
W dalszej części narady Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP
w Radomiu ds. gospodarki leśnej,
szeroko i wieloaspektowo przedstawił zagadnienie odnowienia lasu. Na
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Mszę św. celebrował JE ks. bp Krzysztof
Nitkiewicz

Wystąpienie dyrektora RDLP w Radomiu
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ROCZYSTOŚĆ rozpoczęła się od mszy św. w kościele pw. św. Jana Pawła
II celebrowanej przez JE ks. bp. sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza
w intencji leśników i wszystkich, którzy służą dobru wspólnemu. Po mszy
św. przy kościele dla upamiętnienia 17.
rocznicy pobytu św. Jana Pawła II na
ziemi sandomierskiej i spotkania z bracią leśną posadzono dąb pamięci.
Kolejną częścią obchodów była uroczysta narada z udziałem zaproszonych
gości. Podczas części wstępnej Andrzej
Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu,
powiedział o najważniejszym zadaniu
w pracy leśnika, jakim jest sadzenie
lasu. Zwrócił również uwagę, że w tym
roku w czerwcu obchodzona jest w Radomiu 40. rocznica buntu robotniczego
przeciwko reżimowi komunistycznemu
w Polsce, a główny protest był przed
budynkiem LP, wówczas zajętym
przez KW PZPR. Dyrektor w swoim
wystąpieniu nawiązał do rocznicy pielgrzymki leśników na spotkanie z ojcem
św. Janem Pawłem II w Sandomierzu
17 lat temu, dokładnie 12 lipca 1999 r.:
– W trakcie homilii papież, nasz rodak,
zwracając się do leśników i nie tylko,
zaapelował o przestrzeganie moralnego
nakazu ochrony naturalnego środowiska, które jest darem Boga ofiarowanym
człowiekowi, i wyjaśnił, że nieposzanowanie natury jest ciężkim grzechem
przeciwko Bożej miłości. Dyrektor
odniósł się także do ostatnich lat dotyczących funkcjonowania LP, przypomniał tworzone i wdrażane obecnie
programy rozwojowe wzmacniające
polski model leśnictwa państwowego,
m.in. współpracę z samorządowcami,
przedsiębiorcami leśnymi i przemysłem
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12 czerwca na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec
Świętokrzyski odbyła się uroczysta narada
z okazji Regionalnych Dni Lasu. Jej mottem były
pamięć o śp. Janie Pawle II uczczona sadzeniem
dębu pamięci oraz szacunek dla pracy leśników,
w szczególności odnawiania lasu.

Wręczenie Kordelasów Leśnika Polskiego

zakończenie wystąpili gospodarze
miejsca: Adam Podsiadło, nadleśniczy
Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, i Stanisława Mazur, główna księgowa. Oprawę muzyczną uroczystości
zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Rangę
uroczystości podkreślały także sztandary leśne.
TEKST | EDYTA NOWICKA
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Uczestnicy Święta Lasu przed siedzibą Nadleśnictwa Radom

Tradycyjnie sadzili podopieczni Stowarzyszenia
Centrum Młodzieży „Arka”
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W akcji wzięły udział służby mundurowe
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W sadzeniu pomagała młodzież z radomskich szkół
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Święto Lasu
w Lesie Kapturskim
ZDJĘCIE | EDYTA NOWICKA

Trzysta osób –
dzieci i młodzież
z radomskich szkół
i Stowarzyszenia
Centrum Młodzieży
„Arka”, harcerze
oraz przyjaciele
leśników z różnych
instytucji i organizacji
– 21 kwietnia br.
podczas czwartego
Święta Lasu posadzili
dwa tys. dębów i lip
w Lesie Kapturskim
w Nadleśnictwie
Radom. Leśnicy,
organizując wspólnie
ze społeczeństwem
sadzenie drzew,
nawiązują do Święta
Lasu wywodzącego
się z okresu
międzywojennego.
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Wspólne sadzenie drzew połączyło
pokolenia
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Głaz upamiętniający sadzenie drzew

Leśnikom pomagali harcerze

