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Szanowni Czytelnicy
MIJAJĄCY KWARTAŁ BYŁ DLA LEŚNIKÓW OKRESEM WYTĘŻONEJ PRACY
ZARÓWNO W BIURACH NASZYCH
JEDNOSTEK, JAK I W TERENIE. Zadania z zakresu zagospodarowania lasu, które
z roku na rok są coraz większe zrealizowaliśmy
w wymiarze zgodnym z planem. Tym samym
zabezpieczyliśmy potrzeby lasów, dbając o ich
dobro i kondycję. Zakończyliśmy lub finalizujemy kluczowe inwestycje. Realizujemy plan
budownictwa drogowego, w 2014 roku przybyło
92 km dróg leśnych, które będą pełniły funkcję przeciwpożarową oraz służyły gospodarce
leśnej. Wybudowaliśmy 7 leśniczówek i 2 biura
nadleśnictw.
Nie zabrakło wydarzeń, podczas których promowaliśmy lasy, ale także z coraz
większym powodzeniem pracę leśnika i gospodarkę leśną. W Kielcach zorganizowaliśmy II edycję „Darów Świętokrzyskich Lasów”. Zainteresowanie tym wydarzeniem i sposób, w jaki odbierani są leśnicy utwierdzają w przekonaniu, że w regionie,
gdzie lasy mają kluczowe znaczenie dla rozwoju warto podjąć trud organizacji takiej
imprezy. Podkreśliliśmy swój udział w świętowaniu 25-lecia wolnej Polski tworząc
trasę biegową w Nadleśnictwie Daleszyce w ramach akcji „Wolność jest w naturze”.
W Nadleśnictwie Chmielnik otworzyliśmy nową siedzibę. Współpracując z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska i leśnictwem udostępniliśmy swoje
budynki – RDLP w Radomiu i Nadleśnictwa Marcule na wystawy przyrodnicze.
Zakończył pracę zespół zadaniowy, którego celem było opracowanie wspólnych
dla jednostek organizacyjnych RDLP w Radomiu wytycznych dotyczących sposobu przygotowania przetargów na usługi leśne. Przetargi na 2015 rok zostały przygotowane w oparciu o efekty pracy tego zespołu.
W listopadzie zorganizowaliśmy naradę, której celem było przedstawienie Strategii PGL LP na lata 2014-2030 z udziałem Wiesława Krzewiny – zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. strategii, organizacji i rozwoju. Kolejnym
etapem, który się rozpoczął jest realizacja projektów, które są objęte Strategią. Aby
działania te były skuteczne potrzebny jest wspólny wysiłek i praca nad komunikacją
wewnętrzną i zewnętrzną. Konieczne są spotkania grup zawodowych oparte na informacji i szerokiej wymianie poglądów.
Darz Bór!
Tomasz Sot
Dyrektor RDLP w Radomiu
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Bliżej
submisji?

21 listopada 2014 r. ponad trzydziestoosobowa grupa leśników z terenu naszej dyrekcji
odwiedziła Nadleśnictwo Krasnystaw. To tutaj, na składnicy nieopodal siedziby jednostki, miejscowi leśnicy zgromadzili surowiec
oferowany w V Submisji Drewna Cennego
„Lubelska Jesień 2014".
Królowa i wicekrólowa grzybobrania

Dary
Świętokrzyskich
Lasów

Druga edycja wydarzenia „Dary
Świętokrzyskich Lasów” była udana.
Grzybobranie z leśnikami oraz piknik pełen
atrakcji na ulicy Sienkiewicza cieszyły się
wielkim powodzeniem wśród mieszkańców
Kielc i regionu.

21

września wczesnym rankiem leśnicy z nadleśnictw:
Daleszyce, Łagów i Zagnańsk zaprowadzili grzybiarzy
w najlepsze grzybowiska. Tym razem świętokrzyskie
lasy obfitowały w rydze. Druga część imprezy to leśny piknik
na głównym deptaku Kielc. Tu można było pochwalić się zbiorami oraz pokazać grzyby specjalistom z PSSE. Na scenie leśnicy przygotowali konkursy dotyczące grzybów. Wybrali królową
grzybobrania. W pikniku wzięło udział ponad 6 tys. osób. Wielką atrakcją było wspólne gotowanie potrawki z dzika z grzybami
z popularnym kucharzem i znawcą kuchni myśliwskiej – Grzegorzem Russakiem. Po chochlę smacznej niespodzianki ustawiła się długa kolejka – a było warto!! W tym czasie trwał jarmark
artykułów z darów natury – były suszone grzyby, miody, przetwory z owoców leśnych, rękodzieło inspirowane lasem i produkty
ekologiczne. Na deptaku leśnicy przygotowali prezentację LKP
„Puszcza Świętokrzyska" pod hasłem: „Lasy Państwowe: wczoraj, dziś, jutro". Tłumnie odwiedzane były także stoiska PZŁ,
Technikum Drzewnego w Garbatce-Letnisku, ZSL w Zagnańsku, Tartaku „Olczyk”. Ogromną popularnością cieszyła się strefa
dzieci przy stoisku ZŚiNPK oraz Zespołu Szkół Plastycznych
w Kielcach. Niesamowitych przeżyć uczestnikom imprezy dostarczył pokaz sokolniczy przygotowany przez leśnika z Nadleśnictwa
Przysucha Radosława Sulczyńskiego, który wraz z przyjaciółmi
zaprezentował 8 gatunków ptaków. Na zakończenie miał miejsce koncert „Muzyka lasem inspirowana” w wykonaniu Capella
Zamku Radzyńskiego. Koncertował również Zespół Sygnalistów
Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Impreza była tak udana, że
na pewno w przyszłym roku będzie trzecia edycja!!
TEKST | EDYTA NOWICKA
ZDJĘCIE | MONIKA JUDA

Na placu submisyjnym

W tegorocznej ofercie znalazło się ponad
osiemset metrów sześciennych wyselekcjonowanego surowca o specjalnych, poszukiwanych cechach jakościowych i ponadstandardowych parametrach. Drewno to wyszukano
w czternastu z dwudziestu pięciu jednostek
nadzorowanych przez RDLP w Lublinie. Oferowane gatunki to głównie dąb i jesion, swoich
reprezentantów miał również jawor, a nawet
czereśnia. Dzięki temu, że wizyta miała miejsce po złożeniu ofert i wyłonieniu nabywców,
a przed wywozem surowca, gospodarze mogli
przedstawić szczegółowo wszystkie etapy i zawiłości tej prestiżowej formy sprzedaży drewna. Na pytania radomskich leśników ciekawie
i wyczerpująco odpowiadali zastępca dyrektora
RDLP w Lublinie Grzegorz Lenart i nadleśniczy
Nadleśnictwa Krasnystaw Mirosław Szewczyk.
Jednak największe wrażenia, oprócz niezwykłej gościnności lubelskich leśników, wzbudził
spacer po składnicy. Niektóre egzemplarze budziły podziw nawet najbardziej doświadczonych
leśników z naszej grupy. Z uznaniem obejrzeliśmy również przemyślany i staranny sposób
prezentowania surowca. Każda sztuka została
odpowiednio opisana i precyzyjnie ułożona na
legarach, po uprzednim … umyciu.
Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że na terenie RDLP w Radomiu można zorganizować
submisję. Aby przedsięwzięcie miało właściwą
rangę w jej przygotowanie muszą zaangażować
się niemal wszystkie nadleśnictwa. Warto zauważyć, że tę formę sprzedaży od kilku lat stosuje z dużym powodzeniem, choć na niewielką
skalę, Nadleśnictwo Włoszczowa. Najwyższy
czas skorzystać z doświadczeń bliższych i nieco dalszych sąsiadów.
TEKST | TOMASZ KRAWCZYK
ZDJĘCIE | PAWEŁ KOWALCZYK
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Narada „strategiczna”

25 listopada w RDLP miała miejsce narada z udziałem Wiesława Krzewiny
– zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. strategii, organizacji
i rozwoju. Poznaliśmy bliżej Strategię PGL LP na lata 2014-2030, wyzwania stojące
przed leśnikami, projekty i pomysły na przyszłość LP.

W

trakcie narady zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Tomasz
Krawczyk – koordynujący prace
nad wdrażaniem Strategii w RDLP przybliżył jej treść oraz sposób realizacji. Naczelnik
wydziału organizacji i kadr Maria Bartko
omówiła zagadnienia dotyczące zarządzania
zasobami ludzkimi w nawiązaniu do sytuacji
jednostek RDLP w Radomiu. Przedstawiła
najważniejsze projekty, harmonogram realizacji oraz podjęte działania. Gość specjalny
narady – zastępca dyrektora generalnego LP
Wiesław Krzewina opowiedział o aktualSpecjalnym gościem narady
nych pracach związanych z wdrażaniem tego
był Wiesław Krzewina
dokumentu. Podkreślił także, że jest to twór
dynamiczny, będą pojawiały się nowe dziedziny, potrzeby i projekty możliwe do realizacji. Po dyskusji naradę podsumował dyrektor RDLP Tomasz Sot, który
powiedział: „To prawda, że w LP mówi się o strategii od szeregu lat. Powstaje pytanie czy dojrzeliśmy do skutecznego
wdrożenia i konsekwentnej realizacji Strategii. Uważam, że tak – z kilku względów, które były dzisiaj wymieniane m.in.
bardzo wysokiego poziomu profesjonalizmu, wykształcenia, przygotowania zawodowego pracowników. To tylko niektóre
z elementów, które nas do tego predysponują. Powinniśmy również dojrzeć do myśli, że nie mamy innego wyjścia. Poziom
zarządzania oparty o konsekwentną realizację Strategii to sposób na przetrwanie. Od nas zależy czy uda się jej wdrożenie”.
Zapowiedział ponadto spotkania oparte na informacji i wymianie poglądów. Nie będzie innego wyjścia, jak zgłębianie
teoretycznej i praktycznej strony Strategii, aby jej wdrażanie było efektywne i jak najmniej stresujące. Więcej informacji na
stronie: http://strategia.lasy.gov.pl/
TEKST I ZDJĘCIE | EDYTA NOWICKA

Nowa siedziba Nadleśnictwa Chmielnik otwarta!!
Od października Nadleśnictwo Chmielnik funkcjonuje w nowej siedzibie. Podczas uroczystości otwarcia miała miejsce narada, a potem występy na scenie – na wesoło i poważnie. Posadzono pamiątkowy dąb i przecięto jodłową girlandę. Wszystko wśród lokalnej społeczności przyjaznej leśnikom.
3 października na otwarcie nowej siedziby Nadleśnictwa Chmielnik
przybyli leśnicy na czele z Dyrektorem Generalnym LP Adamem
Wasiakiem, przedstawiciele instytucji współpracujących z leśnikami oraz mieszkańcy Chmielnika. Po naradzie, dzięki uczniom PSP
im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku uczestnicy uroczystości
przenieśli się w świat bajki. Było wesoło, dzieci wcieliły się w wilka,
leśniczego, czerwonego kapturka i kilka innych postaci o znajomo
brzmiących nazwiskach.... W części oficjalnej były odznaczenia,
wyróżnienia, przemówienia i podziękowania. Dla upamiętnienia
uroczystości został posadzony dąb, któremu nadano imię Andrzeja Zalewskiego, związanego z Ziemią Chmielnicką propagatora
i współtwórcy Święta Polskiej Niezapominajki, Honorowego Obywatela Miasta Chmielnika. Kulminacyjnym punktem było przecięcie jodłowej girlandy i poświęcenie budynku. Wewnątrz zaprezentowana została wystawa „90 lat Lasów Państwowych. Dla lasu, dla
ludzi” udostępniona przez CILP. ZSL w Zagnańsku przygotował pokaz sokolniczy, PSP zaprezentowała możliwości wozów bojowych, a Policja pracy psów. W części artystycznej wystąpili: młodzieżowa orkiestra dęta działająca przy Chmielnickim Centrum
Kultury i zespół ludowy „Śladkowianki”. Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Leśna Brać" z nadleśnictw Spychowo i Strzałowo zagrał
koncert nowoczesnej muzyki myśliwskiej. Oprawę muzyczną uroczystości otwarcia zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich
przy RDLP w Radomiu. Mamy nadzieję, że nowa siedziba będzie służyła leśnikom i lokalnej społeczności jak najlepiej!!
TEKST I ZDJĘCIE | EDYTA NOWICKA
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Wystawy u leśników

Konferencja prasowa podczas
wernisażu wystawy „Bliżej
mazowieckiej przyrody (…)”

Podczas zwiedzania wystaw w
budynku RDLP odwiedzana była
także sala historii leśnictwa

ZDJĘCIE | EDYTA NOWICKA

W

YSTAWA „BLIŻEJ
MAZOW IECK IEJ
PRZYRODY – RZEKI, PUSZCZE, MOKRADŁA” to 50 niezwykłych fotografii przyrody, w tym
krajobrazów leśnych, wodno-błotnych oraz zwierząt i roślin prezentowana we wrześniu i październiku
w budynku RDLP. Opracowana
przez RDOŚ w Warszawie, została
zaaranżowana przez Wydział Spraw
Terenowych II w Radomiu. Zaprezentowano ją w holu na I piętrze oraz
przy sali historii leśnictwa radomsko-kieleckiego. Zdjęcia wykonane przez
najlepszych mazowieckich fotografów
przyrody przybliżyły zwiedzającym
walory przyrodnicze regionu i zachęciły do jego osobistego poznawania.
„Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia” to inicjatywa zorganizowana po
raz czwarty przez RDLP w Radomiu
wspólnie z PSSE. W bibliotece obok
sali historii leśnictwa umieszczono

kilkadziesiąt atrap grzybów: jadalnych,
trujących i niejadalnych pogrupowanych pod względem podobieństwa
zewnętrznego. Obejrzeć można było
także film o grzybach oraz tablice edukacyjne. Zwiedzający mogli dowiedzieć
się, jakie są zasady zbioru grzybów i jak
zapobiegać zatruciom. RDLP w Radomiu pomogła zorganizować wystawę
oraz przekazała materiały informacyjne
dotyczące grzybów i lasów. Nadleśnictwa LKP „Puszcza Kozienicka”
dostarczyły elementów leśnej scenerii.
W czasie otwarcia wręczono nagrody
dla laureatów konkursu fotograficznego
„Leśne inspiracje 2014”, a grzyboznawca-klasyfikator z PSSE w Radomiu
opowiedział jak zbierać grzyby, aby nie
doszło do tragicznej pomyłki.
Wystawa „90 lat Lasów Państwowych. Dla lasu, dla ludzi” została
zorganizowana w październiku i listopadzie przez RDLP w Radomiu
wspólnie z CILP. W nowoczesny sposób prezentowane były zagadnienia
dotyczące roli lasów w turystyce i rekreacji, ochronie przyrody, gospodarce, a także 90-letnia historia LP. Uzupełnieniem był pokaz filmu „Dla lasu,
dla ludzi”. Otwarcie stało się okazją do
złożenia podziękowań przyrodnikom
z Klubu Młodych Ekologów PSP nr
24 w Radomiu, którzy współpracują
z leśnikami.
Podczas wszystkich wydarzeń
udostępniana do zwiedzania była
sala historii leśnictwa radomsko-kieleckiego. Organizowanie czasowych
wystaw w zabytkowym budynku
RDLP stwarza możliwość propagowania nie tylko ich treści, ale
i zagadnień związanych z leśnictwem
i gospodarką leśną. Tego typu przedsięwzięcia z powodzeniem organizo-

ZDJĘCIE | EDYTA NOWICKA

Jesienią w budynku RDLP oraz Nadleśnictwie Marcule miały
miejsce 4 wystawy związane z przyrodą regionu, grzybami,
jubileuszem 90-lecia LP, a także ogrodami. Leśnicy współpracując
z innymi instytucjami udostępnili swoje obiekty, a także
propagowali działalność LP wśród zwiedzających oraz w mediach.

wane są także przez ośrodki edukacji
na terenie RDLP. Jednym z nich jest
wystawa fotografii roślin i ogrodów
zorganizowana w Centrum Edukacji
Przyrodniczej i Arboretum Nadleśnictwa Marcule. Na 70 fotografiach
autorstwa zwycięzców i laureatów
3 edycji międzynarodowego konkursu
IGPOTY – INTERNATIONAL
GARDEN PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR podziwiać można
ogrody i rośliny z całego świata. Leśnicy, organizując wernisaż w dniu 11
listopada uświetnili Święto Niepodległości oraz wpisali się w upamiętnienie
90. rocznicy powstania LP. Wystawę
można oglądać do 10 stycznia 2015 r.
TEKST: EDYTA NOWICKA,
KATARZYNA SŁAWIŃSKA
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O TYM SIĘ MÓWI

Leśnicy i wykonawcy
prac leśnych są na
siebie skazani

Zamówienia publiczne
w usługach leśnych
– czy może być lepiej?
Od dziesięciu lat Lasy Państwowe są zobowiązane do zlecania
usług zgodnie z procedurami przewidzianymi przez ustawę
Prawo zamówień publicznych. Dotyczy to również zadań
z zakresu gospodarki leśnej.

N

IKT NIE OBIECYWAŁ, ŻE BĘDZIE
ŁATWO... Oczywistym jest, że zamawiający usługę i jej
wykonawca mają inne punkty widzenia. Pierwszy z nich przede wszystkim
będzie dążył do wysokiej jakości realizacji zadań. Drugiemu będzie zależało
na stabilizacji zatrudnienia. Natomiast
obaj będą z pewnością dążyli do mak-
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symalizacji swoich efektów gospodarczych i poprawy komfortu pracy.
Opisana sytuacja pewnej rozbieżności
interesów powoduje powstawanie
konfliktów. Atmosfera wokół zlecania
usług jest dodatkowo „podgrzewana”
przez konieczność działania w warunkach konkurencji. Wykonawcy prac
leśnych muszą przeżywać cykliczne
stresy związane z możliwością utraty

źródła dochodów. Dla nadleśnictw
natomiast niemiłym rozczarowaniem
może okazać się bardzo realna sytuacja, w której zamówienie zostanie
udzielone nierzetelnemu wykonawcy.
Wiążą się z tym konsekwencje - brak
terminowości usług, ich słaba jakość,
prawdopodobne spory sądowe... Dodatkowym utrudnieniem są niekorzystne tendencje panujące na rynku

pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego w najbliższym
czasie odpływu pracowników z sektora leśnego.
NA JEDNYM WÓZKU

Kilkanaście lat temu Lasy Państwowe przeprowadziły głęboką restrukturyzację zatrudnienia. Dotychczasowi robotnicy leśni w dużej części
założyli zakłady usług leśnych. Z czasem ich firmy zatrudniały coraz więcej nowych pracowników i w chwili obecnej szacuje się, że jedynie 1/3
osób zatrudnianych przez zule pracowała niegdyś w LP. Jednocześnie
w pracach leśnych nastąpiły poważne zmiany technologiczne – szczególnie związane z wprowadzaniem
na coraz szerszą skalę wielooperacyjnych maszyn do pozyskiwania drewna. Opisane zmiany doprowadziły do
tego, że obecnie, w zakresie realizacji
prac dotyczących gospodarki leśnej
jednostki LP są praktycznie w całości uzależnione od wykonawców zewnętrznych. Z drugiej strony wysoka
jakość prac wymagana przez nadleśnictwa i duże koszty zakupu sprzętu doprowadziły do specjalizacji wykonawców i ich dużego uzależnienia
od pracy w nadleśnictwach. Mówiąc
wprost, czy ktoś tego chce, czy nie, leśnicy i wykonawcy prac leśnych jadą
na tym samym wózku.
NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY...

Wieloletnia współpraca pomiędzy
LP, a Zulami ujawniła kilka obszarów wymagających szczególnej uwagi. Ze strony nadleśnictw najczęściej
podnoszone i chyba najważniejsze są
problemy związane z jakością i terminowością prac oraz z możliwym
do zaobserwowania odpływem pracowników z zakładów usług leśnych.
Z kolei wykonawcy zwracają uwagę
na nieuczciwą konkurencję (zule
„teczkowe”), duże skomplikowanie
dokumentacji przetargowej, brak
stosowania przez nadleśnictwa pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz
ograniczony zakres stosowania umów
wieloletnich.
... I PRÓBY ICH ROZWIĄZANIA

Podniesienie jakości współpracy pomiędzy jednostkami LP, a wykonaw-

cami prac leśnych nie jest łatwe. Nie
mniej jednak, jeżeli będziemy mieli
na uwadze poprawę bezpieczeństwa
organizacyjnego i prawnego nadleśnictw oraz zapewnienie wykonawcom możliwości funkcjonowania
w warunkach uczciwej i przejrzystej
konkurencji – jest ono konieczne.

Wprowadzenie
jednolitych
zasad ma
ułatwić
nadleśnictwom
przygotowanie
postępowań
i ograniczyć
nieuczciwą
konkurencję
Działając w ograniczonych, narzuconych przez prawo zamówień
publicznych ramach LP od wielu lat
podejmują działania zmierzające do
usprawnienia współpracy z wykonawcami prac leśnych. Przykładem takich
działań jest Zarządzenie nr 36 w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z sektorem usług leśnych wydane w sierpniu
2011 r. przez Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych. Współpraca
z wykonawcami prac leśnych znalazła
również istotne miejsce w Strategii
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014
– 2030. Jednym z ważniejszych projektów realizowanych w związku z jej
wprowadzeniem jest program „Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne” rozpoczęty na terenie RDLP w Gdańsku.
Potrzeba unormowania i podniesienia
jakości współpracy z wykonawcami
prac leśnych została dostrzeżona również w RDLP w Radomiu. W lutym
2014 r., na mocy Decyzji nr 6 z 2014
r. wydanej przez Dyrektora RDLP

w Radomiu powstał zespół zadaniowy, którego celem było opracowanie
wytycznych dotyczących sposobu
przygotowania przetargów na usługi
leśne. Mając na uwadze dużą wagę
opracowania RDLP zapewniła zespołowi osłonę prawną, którą realizowała Grupa Doradcza Sienna sp.
z o.o. Wynikiem prac zespołu był projekt wytycznych dotyczących zlecania
usług z zakresu gospodarki leśnej oraz
przykładowa dokumentacja pozwalająca na przeprowadzenie postępowania. Proponowane rozwiązania były
dwukrotnie prezentowane przedstawicielom działających na terenie
dyrekcji wykonawców prac leśnych.
Po przeprowadzeniu konsultacji materiały przygotowane przez zespół zostały przyjęte przez Dyrektora RDLP
w Radomiu i zalecone do stosowania
Zarządzeniem nr 65 z 2014 r.
NAJISTOTNIEJSZE ROZWIĄZANIA

Najważniejsze wytyczne wynikające
z Zarządzenia nr 65 z 2014 r. przewidują:
1. Wprowadzenie systemu dopuszczenia wykonawców do udziału
w postępowaniu opartego na możliwych do zweryfikowania wskaźnikach.
2. Wprowadzenie systemu oceny
ofert o ograniczonej wadze ceny
i stosunkowo dużym udziale punktów przyznawanych wykonawcom
o dużym potencjale i doświadczeniu własnym.
3. Zdefiniowanie uszkodzeń drzew.
4. Promowanie wykonawców zatrudniających pracowników w ramach umowy o pracę w pełnym
wymiarze.
5. Ujednolicenie formy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Wprowadzenie jednolitych zasad
ma ułatwić nadleśnictwom przygotowanie postępowań. Ma również ograniczyć nieuczciwą konkurencję wśród
wykonawców oraz ułatwić im przygotowanie ofert. Na ile podjęte działania
okażą się skuteczne, a na ile wytyczne
trzeba będzie doskonalić okaże się
podczas najbliższych postępowań.
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Rozgrzewka przed biegiem

Na starcie

Gratulacje dla zwycięzców

ZDJĘCIE | MONIKA JUDA
ZDJĘCIE | MACIEJ CIĄPAŁA

I

MPREZA BIEGOWA ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA PRZEZ DALESZYCKICH LEŚNIKÓW z okazji otwarcia ścieżki powstałej w Lasach
Cisowskich w ramach akcji „Wolność jest w naturze”. Honorowy patronat nad nią objął Minister Środowiska Maciej
Grabowski i Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Adam Wasiak. To jedna z 25 tego typu tras w Polsce i jedyna w naszym regionie. Akcja „Wolność jest w naturze”
symbolizuje 25-lecie wolności i transformacji ustrojowej.
Siedmiokilometrowa trasa ma postać pętli i wiedzie leśnymi
duktami malowniczych drzewostanów wzdłuż rezerwatu
Białe Ługi. Początek i koniec trasy wyznaczono na parkingu leśnym „Wymysłów”.
Premierowa impreza biegowa rozpoczęła się uroczystym
powitaniem i otwarciem trasy, którego dokonali, przecinając jodłową girlandę: Tomasz Krawczyk – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Radomiu, Tomasz Guz
– nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce i Sabina Jarząbek
– jedna z najlepszych lekkoatletek w województwie świętokrzyskim, mieszkanka gminy Daleszyce. Następnie uczestnicy wzięli udział w pokazowej rozgrzewce prowadzonej
przez trenerów Biegam Bo Lubię w Kielcach. Punktualnie
o godzinie 10 zawodnicy stanęli na linii startu. Ostatecznie
linię mety jako pierwszy pokonał Jacek Gałczyński z Suchedniowa.
Najlepsi biegacze uhonorowani zostali okolicznościowymi statuetkami, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i wylosowali nagrody.

Otwarcie trasy „Wolność jest w naturze”

ZDJĘCIE | MACIEJ CIĄPAŁA

Uczestnicy biegu

ZDJĘCIE | MACIEJ CIĄPAŁA

ZDJĘCIE | MACIEJ CIĄPAŁA

Blisko setka zawodników i zawodniczek stanęła 11 października
na starcie Biegu „Wolność jest w naturze”, a jednocześnie
I Daleszyckiego Crossu o Puchar Nadleśniczego.

