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ZA NAMI GŁÓWNE WYDARZENIA ZWIĄZANE Z OBCHODAMI JUBILEUSZU 135-LECIA
RDLP. W marcu zorganizowaliśmy
z tej okazji jubileuszową konferencję
w Radomiu. Dalsza część obchodów
odbyła się w początku czerwca na terenie Nadleśnictwa Marcule.
W czerwcu w Radoszycach otworzyliśmy budynek nowej siedziby Nadleśnictwa Ruda Maleniecka, łącząc to ważne
dla regionu wydarzenie z festynem dla dzieci w dniu ich święta oraz konferencją
„Lasy w powiecie koneckim” w Maleńcu. Zyskaliśmy tym sympatię społeczności lokalnej. Przybyła też nowa ścieżka przyrodniczo-leśna na terenie Nadleśnictwa Zwoleń – Dąbrowa nad Zagożdżonką, którą została otwarta pod koniec
maja w czasie spotkania rady społeczno-naukowej LKP „Puszcza Kozienicka”.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników nadleśnictw realizujemy planowane wydarzenia edukacyjno-promocyjne w ramach kampanii
„Lasy Państwowe. Zapraszamy” oraz jubileuszu 135-lecia RDLP w Radomiu.
Uczestniczyliśmy w Targach „Las-Expo”, Święcie Lasu, majówce w Marculach,
Święcie Polskiej Niezapominajki, pikniku LKP „Puszcza Świętokrzyska” oraz
wielu wydarzeniach sportowych, które odbyły się na terenach leśnych.
Na konferencji „Współpraca Lasów Państwowych z jednostkami samorządu
terytorialnego” w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku podkreślaliśmy nasze osiągnięcia i wypracowane rozwiązania dotyczące infrastruktury
drogowej i turystycznej oraz efekty i plany dotyczące wspólnych działań z samorządami. Współpracujemy z innymi organizacjami i podmiotami, patronując
wspólnym przedsięwzięciom i wspierając je, np. konferencję „Drogi leśne – potrzeby i możliwości” na Targach Kielce, Międzynarodowe Targi Łowieckie
EXPOHunting czy seminarium „Ochrona przyrody – wspólną sprawą”.
Przed nami wakacje. W tym czasie szczególnej wagi nabierze umiejętność
komunikacji społecznej w obszarze turystyki i rekreacji. Pamiętając o tegorocznej kampanii LP „Lasy Państwowe. Zapraszamy”, bądźmy dobrze przygotowani i otwarci na potrzeby różnych grup społecznych. Pamiętajmy, że dbałością
o las i zachowaniem budujemy wizerunek Lasów Państwowych.
Edyta Nowicka
Redaktor prowadząca

Z okazji jubileuszu 135-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu składam wszystkim pracownikom naszej dyrekcji
podziękowania i najlepsze życzenia
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Ważniejsze wydarzenia promocyjne na terenie RDLP w Radomiu
(czerwiec – sierpień)
• Rajd rowerowy „Jazda z miasta”, 21 czerwca, Nadleśnictwo Kozienice
(ścieżka dydaktyczna Królewskie Źródła)
• Festyn promujący Lasy Państwowe, 15 sierpnia, Nadleśnictwo Stąporków
• Rajd rowerowy „Jazda z miasta”, 23 sierpnia, Nadleśnictwo Kozienice
(parking leśny vis-à-vis szkółki leśnej Przejazd)
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Otwarcie siedziby Nadleśnictwa Ruda Maleniecka
Fot. E. Nowicka
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Majówka
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Radomskie obchody Święta Lasu
zgromadziły wielu uczestników

Święto Lasu

Radomscy leśnicy i ich przyjaciele 23 kwietnia
posadzili las, by uczcić Ogólnopolskie Święto
Lasu, organizowane pod honorowym patronatem
Prezydenta RP. Pracownicy biura RDLP w Radomiu
sadzili także drzewka w Nadleśnictwie Skarżysko.

N

a Święto Lasu dyrektor RDLP w Radomiu i nadleśniczy Nadleśnictwa Radom zaprosili m.in.: parlamentarzystów, samorządowców, służby mundurowe, media, instytucje współpracujące z LP,
dzieci i młodzież oraz harcerzy. Przed rozpoczęciem sadzenia drzewek
nadleśniczy przeprowadził krótki instruktaż. Prace odbywały się w kilkuosobowych zespołach. Nad sadzeniem czuwali pracownicy Nadleśnictwa
Radom. Po zakończeniu prac odsłonięto pamiątkową tablicę, przy której
wszyscy zebrali się do zdjęcia. Święto Lasu zakończył poczęstunek i atrakcje: występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu,
wystawa pt. „Historia leśnictwa radomsko-kieleckiego” i stoisko promocyjne Nadleśnictwa Radom.
Coroczne sadzenie lasu przez pracowników RDLP w Radomiu odbyło
się 31 marca na terenie Nadleśnictwa Skarżysko. Humory mimo zmiennej
pogody dopisywały – sadzenie drzew wyzwala pozytywne emocje. Po sadzeniu grupa odwiedziła ciekawe miejsca w regionie.

Przejazdy kolejką z Marcul do Iłży
cieszyły się dużym zainteresowaniem

III Piknik Majowy w Puszczy Iłżeckiej
zorganizowało Nadleśnictwo Marcule.
Atrakcje związane były z lasem i naturą,
skorzystało z nich ponad tysiąc osób! Na
leśnej majówce każdy mógł znaleźć coś
dla siebie, m.in.: spacer po arboretum,
warsztaty zielarskie i edukacyjne, gry
i konkursy, przejazd kolejką wąskotorową, bryczką, pokazy hutnicze, kowalskie,
topienia smoły i dziegciu, pokazy sokolnicze, zawody drwali leśnych oraz stoiska
twórców ludowych. Na scenie wystąpili
artyści ze Starachowickiego Centrum
Kultury, chór Meridies ze Starachowic oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich działający przy RDLP w Radomiu.
W budynku CEP czekała wystawa zdjęć,
wykonanych przez członków Starachowickiego Towarzystwa Fotograficznego.
Akcentem podkreślającym jubileusz
135-lecia RDLP w Radomiu była emisja
przygotowanego z tej okazji filmu.
TEKST | KATARZYNA SŁAWIŃSKA
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Piknik LKP „Puszcza
Świętokrzyska”
Tradycyjnie przed wakacjami odbył się piknik Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”, który ma na
celu kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci oraz
upowszechnianie wiedzy o lasach i leśnictwie.
Atrakcje i niespodzianki pikniku przygotowali leśnicy z nadleśnictw:
Kielce, Daleszyce, Łagów, Suchedniów, Skarżysko i Zagnańsk oraz
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, służby mundurowe oraz
W pikniku uczestniczyło ok. 500 dzieci
organizacje zajmujące się edukacją ekologiczną. W pikniku wzięło
udział ok. 500 dzieci, które wyposażone w Kartę piknikową odwiedziły ponad 20 punktów, a w nich zdobywały wiedzę przyrodniczą i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, które mogą zdarzyć
się podczas wakacji w lesie, nad wodą czy w mieście. Piknikowe punkty łączą ze sobą przyjemne i pożyteczne, przekazując treści
w przystępny sposób, bo przez zabawę. Kolejny piknik już za rok!

ZDJĘCIE | MONIKA JUDA
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Każdy, kto 2 i 3 maja odwiedził Centrum Edukacji Przyrodniczej i Arboretum Nadleśnictwa Marcule, mógł wziąć
udział w wyjątkowym pikniku.

TEKST | MONIKA JUDA
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Otwarcie biura Nadleśnictwa
Ruda Maleniecka
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Nadleśnictwo Ruda Maleniecka ma nową siedzibę. Uroczyste otwarcie biura
w Radoszycach oraz zorganizowana wspólnie z samorządowcami konferencja
w Maleńcu odbyły się 1 czerwca. Dzień Dziecka leśnicy uczcili festynem z wieloma
atrakcjami dla najmłodszych.

Wręczenie statuetek Jodły Świętokrzyskiej

U

Leśnicy przygotowali festyn dla dzieci

roczystości w Radoszycach rozpoczęła msza święta, następnie uczestnicy udali się pod siedzibę
nadleśnictwa. O historii jednostki i budowie nowego biura opowiedział nadleśniczy Krzysztof Kuszewski.
Przemawiał także dyrektor RDLP w Radomiu Tomasz
Sot oraz główny inspektor Lasów Państwowych Edward
Haładaj. Dyrektor podkreślił rolę współpracy z samorządami i podziękował władzom lokalnym. Pracownikom
nadleśnictwa życzył atmosfery wzajemnego zrozumienia,
twórczej inspiracji i dobrej rzetelnej pracy.
W czasie uroczystości Kordelasem Leśnika Polskiego
uhonorowano główną księgową Grażynę Świerot i inżyniera nadzoru Wacława Borunia. Dyrektor RDLP Tomasz Sot wręczył statuetki Jodły Świętokrzyskiej. Otrzymali je: starosta konecki Bogdan Soboń, główny inspektor
Lasów Państwowych Edward Haładaj i nadleśniczy Nadleśnictwa Ruda Maleniecka Krzysztof Kuszewski.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu budynku wykonano pamiątkowe zdjęcie. Goście zwiedzili
budynek oraz wystawę fotografii przyrodniczej Zbigniewa
Woźniaka. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.

Po otwarciu biura w zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu odbyła się konferencja „Lasy w powiecie
koneckim”. Referaty wygłosili: Piotr Kacprzak – zastępca
dyrektora RDLP w Radomiu ds. gospodarki leśnej, Maciej Chłopek – dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, Grzegorz Ożóg – naczelnik Wydziału
Rozwoju i Innowacji RDLP oraz Grzegorz Młynarczyk
– komendant powiatowy PSP w Końskich. Goście obejrzeli wystawę historyczną przygotowaną z okazji 135-lecia
RDLP w Radomiu. Starosta konecki pokazał hale wystawowe zakładu z zabytkowymi maszynami.
W tym samym czasie przed biurem nadleśnictwa trwał
festyn z okazji Dnia Dziecka. Leśnicy zaprosili ok. 500
dzieci z pobliskich szkół. Było edukacyjne stoisko LKP
„Puszcza Świętokrzyska”, pokazy sokolnicze, place zabaw,
karuzela, pokaz karate w wykonaniu Koneckiego Klubu
Karate Kyoukushin oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.
Otwarcie nowej siedziby nadleśnictwa na długo zapisze się w pamięci mieszkańców Radoszyc, w szczególności
tych najmłodszych.
TEKST | EDYTA NOWICKA

Od 29 maja w Nadleśnictwie Zwoleń możemy wędrować nową ścieżką dydaktyczną Dąbrowa nad Zagożdżonką. Jej budowę ukończono w 2014 r.
dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie.
Ścieżka została uroczyście otwarta podczas części terenowej spotkania Rady
Społeczno-Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”. Jej trasa została wytyczona wzdłuż brzegu najdłuższej rzeki Puszczy – Zagożdżonki. Na wędrówkę w jedną stronę trzeba zarezerwować ok. 2 godzin, do
przejścia jest 5,1 km. Na ścieżce znajduje się osiem przystanków tematycznych
z tablicami edukacyjnymi, informującymi o walorach przyrodniczych pobliskich
drzewostanów, gospodarce leśnej oraz historii Puszczy Kozienickiej. Zmęczonym wędrowcom odpoczynek ułatwią ławeczki zlokalizowane na przystankach.
Zapraszamy do odwiedzania Dąbrowy nad Zagożdżonką i poznawania Puszczy
Kozienickiej!
TEKST | KATARZYNA SŁAWIŃSKA
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Dąbrowa nad Zagożdżonką

Nowa ścieżka przyrodniczo-leśna otwarta!

ZDARZYŁO SIĘ

C

entralne obchody Święta
Polskiej Niezapominajki
odbyły się 24 maja w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im.
red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku. Leśnicy z Nadleśnictwa
Radom, we współpracy z pozostałymi
nadleśnictwami LKP „Puszcza Kozienicka” (Kozienice i Zwoleń) oraz
RDLP w Radomiu, przygotowali
liczne atrakcje. Gościem specjalnym
była tradycyjnie Bożena Zalewska
– żona redaktora EkoRadia. W programie majówki znalazły się m.in.:
występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu,
występy dzieci i młodzieży oraz piknik edukacyjny ze stoiskami leśników,
przyrodników, twórców ludowych
oraz organizacji współpracujących
z LP. Miłośnicy lasu brali udział
w grach i konkursach, podziwiali
ptaki drapieżne, w mobilnym punkcie
edukacyjnym Nadleśnictwa Olsztynek zgłębiali tajniki krążenia wody
w przyrodzie, smakosze degustowali

Święto Polskiej
Niezapominajki

ZDJĘCIE | KATARZYNA SŁAWIŃSKA

Święto Polskiej
Niezapominajki
co roku gromadzi
leśników,
przyrodników
i miłośników lasu
na centralnych
i lokalnych
obchodach. Idea,
zapoczątkowana
w 2002 r. przez
redaktora Andrzeja
Zalewskiego,
przetrwała i wciąż
przyczynia się do
promocji walorów
przyrodniczych,
ochrony środowiska
i różnorodności
biologicznej Polski.

Świętu Polskiej Niezapominajki
towarzyszyła piknikowa atmosfera

dary lasu. Amatorzy ruchu na świeżym powietrzu korzystali ze ścianki
wspinaczkowej i pompowanych zjeżdżalni. Do LOE przybyli uczestnicy
rajdu rowerowego „Jazda z miasta”,
na chętnych czekała również wyprawa nordic walking po Puszczy Kozienickiej. Na zakończenie pikniku
na scenie zagościła gwiazda – zespół
Varius Manx! W budynku ośrodka
podczas pikniku można było oglądać
wystawę historyczną, przedstawiającą
losy leśnictwa radomsko-kieleckiego.
Dwa tygodnie wcześniej, 10 maja,
odbyły się regionalne obchody Święta Polskiej Niezapominajki, zorganizowane przez Miasto i Gminę
Chmielnik, pod patronatem Nadleśnictwa Chmielnik. Festyn na Rynku w Chmielniku odbył się po raz
trzynasty. Miłośnicy przyrody i lasu
podziwiali występy dzieci i młodzieży, uczestniczyli w atrakcjach
przygotowanych przez chmielnickich
leśników, Zespół Szkół Leśnych
w Zagnańsku (m.in. sygnalistów myśliwskich i sekcję sokolniczą), Koło
Gospodyń Wiejskich, Chmielnickie
Centrum Kultury i inne organizacje
promujące polską przyrodę. Warto
wspomnieć, że red. Andrzej Zalewski
był honorowym obywatelem mia-

sta. Zgodnie z jego ideą chmielnicka
Niezapominajka przypomina o wzajemnej życzliwości i łączy ludzi we
wspólnym świętowaniu.
3 czerwca zorganizowano także Świętokrzyską Niezapominajkę.
Jubileuszowa 10. edycja odbyła się
nad zalewem w Borowej Górze.
Współorganizatorem festynu było
Nadleśnictwo Zagnańsk. Obchody
połączono z Dniem Dziecka i II Biegowymi Mistrzostwami Gmin
Dorzecza Bobrzy dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Niewątpliwą
atrakcją było wywołanie przez dzieci
Ducha Lasu i towarzyszących mu
nimf, które wyłoniły się z obłoków
dymu. Po biegach w różnych kategoriach wiekowych rozgrywanych mistrzostw uczestnicy mogli brać udział
w zabawach muzyczno-ruchowych,
konkursach plastycznych i warsztatach z animatorami. Stoisko Leśnego
Kompleksu Promocyjnego „Puszcza
Świętokrzyska” zorganizowane przez
Nadleśnictwo Zagnańsk, wyposażone w ciekawe eksponaty popularnych
zwierząt, grzybów i owoców lasu,
cieszyło się dużym zainteresowaniem
wśród dzieci.
TEKST | KATARZYNA SŁAWIŃSKA,
BARBARA JARZĘBAK, IWONA KARYŚ-SZOSTEK
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Warsztaty fotograficzne na Ponidziu

Razem możemy
więcej
Od pewnego czasu leśnicy coraz większą
wagę przywiązują do komunikowania
się między sobą i z otoczeniem,
wymiany doświadczeń i współpracy.
Czasem największą wartością jest to,
że zobaczymy, jak to robią inni. To już
krok od refleksji: razem możemy więcej.
Uświadomienie sobie i powiedzenie tego
jest impulsem do efektywnych wspólnych
działań, dużo bardziej owocnych niż
osobne działania pojedynczych instytucji.

Z

e względu na działanie samorządów i jednostek Lasów Państwowych na tym
samym obszarze oraz częstą zbieżność
celów samorządy są kluczowymi partnerami dla LP w realizacji projektów
unijnych. W przypadku radomskiej
dyrekcji są to: cztery województwa, 28
powiatów i 206 gmin. W RDLP w Radomiu w ramach działania zespołu zadaniowego trwają prace nad projektem
związanym z koncepcją zagospodarowania turystycznego w województwie
świętokrzyskim z uwzględnieniem
obszarów przyrodniczo cennych.
Infrastruktura turystyczna staje się
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ważnym narzędziem ochrony przyrody. Wspólne działania mogą pozwolić
na osiągnięcie lepszych rezultatów
niż osobne działania pojedynczych
stron. Istotą projektu jest zbudowanie
systemu szlaków i infrastruktury turystycznej w całym województwie we
współpracy z innymi instytucjami oraz
stworzenie systemu, który zapewni
współudział samorządów w utrzymywaniu szlaków oraz infrastruktury. Efekt pracy zespołu zadaniowego
funkcjonującego w RDLP wpisał się
w tematykę konferencji organizowanej
przez DGLP oraz CILP, która odbyła
się 14 i 15 kwietnia w Jedlni-Letnisku.

Jej tematem była współpraca LP z samorządami w teorii i praktyce. Drugiego dnia radomscy leśnicy wspólnie
z przedstawicielem WFOŚiGW opowiedzieli o współpracy z lokalnymi samorządami oraz Wojewódzkim Funduszem w Kielcach, a także pokazali
przykłady realizacji wspólnych działań
na terenie Puszczy Kozienickiej.
Kolejnym zagadnieniem, które jest
rezultatem współdziałania i spójnego
spojrzenia na problem, jest wdrażany
obecnie Plan Budownictwa Drogowego. Wpisał się on w tematykę
konferencji „Drogi leśne – potrzeby
i możliwości” zorganizowanej 15 maja
na Targach Kielce pod patronatem honorowym Dyrektora RDLP w Radomiu. Było to jedno z wydarzeń towarzyszących XXI Międzynarodowym
Targom Budownictwa Drogowego
Autostrada-Polska. Uczestnicy: leśnicy, przedstawiciele dostawców technologii oraz wykonawców wymienili doświadczenia dotyczące tematyki dróg
leśnych. Stan, potrzeby i plany RDLP
w Radomiu w zakresie budowy, remontów i utrzymania dróg leśnych
przedstawił Grzegorz Ożóg, naczelnik
Wydziału Rozwoju i Innowacji.
Kolejny przykład wymiernych
efektów współpracy z innymi instytucjami o podobnym profilu działania
to drugie warsztaty dla edukatorów
organizowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków
Krajobrazowych oraz RDLP na Ponidziu. Tym razem tematem przewodnim spotkania było wykorzystanie
mediów w działalności edukacyjnej
i promocyjnej oraz fotografia przyrodnicza i redakcja tekstów prasowych.
Warsztatów nie byłoby, gdyby nie
ZŚiNPK – jego baza dydaktyczno-noclegowa w urokliwym Ponidziu,
a przede wszystkim ludzie, którzy aż
zarażają chęcią współpracy i pomysłami na wspólne działania. Gdyby
nie oni, nie spotkaliby się leśnicy
i przyrodnicy pracujący w LP, Świętorzyskim Parku Narodowyn oraz
ZŚiNPK. A przecież dobre kontakty
sprzyjają zdobywaniu nowych umiejętności i są podstawą powodzenia
wspólnych działań.
TEKST | EDYTA NOWICKA

LAS I HISTORIA

Pożegnanie Marszałka
17 maja 1935 r. cała leśna Polska, z Dyrektorem Naczelnym
Lasów Państwowych Adamem Loretem na czele, żegnała
Józefa Piłsudskiego w jego ostatniej drodze na Wawel.
80 lat później leśnicy spotkali się, by przywołać pamięć
o tym wydarzeniu.

„Echa Leśne” nr 14 z 2 czerwca 1935 r., s. 1: W części środkowej w pierwszym rzędzie
stoją od lewej strony: Jan Rajchel, NN, Jan Dunin-Markiewicz – dyrektor DLP w Radomiu,
Edmund Mickiewicz – dyrektor DLP w Warszawie, Adam Loret – Dyrektor Naczelny Lasów
Państwowych, NN, NN, NN. Zdjęcia po prawej i lewej stronie: plutony Przysposobienia
Wojskowego Leśników DLP w Warszawie i Radomiu

12 V 1935 R. ZMARŁ JÓZEF PIŁSUDSKI. Główne uroczystości żałobne odbyły się 17 V 1935 r. w Warszawie. Hołd Marszałkowi złożyły
także Lasy Państwowe. Podczas wojny
z sowietami w 1920 r. wielu leśników
walczyło w szeregach ochotniczych
pod dowództwem Józefa Piłsudskiego.
Po zakończeniu walk wielu „leśnych”
żołnierzy Marszałka zaczęło pracę
w administracji LP. Był to jeden z powodów, dla których leśnicy darzyli go
szczególnym szacunkiem.
Po uroczystościach warszawskich
17 V 1935 r. delegacja leśnictwa państwowego wyruszyła pod Warkę.
W tym samym kierunku zmierzała
delegacja dyrekcji LP w Radomiu. Leśnicy spotkali się przy trasie przejazdu
pociągu z trumną i ciałem Marszałka, w uroczysku Kępa Niemojewska,
w ówczesnym Nadleśnictwie Stachów
(obecnie Nadleśnictwo Dobieszyn). By
oddać hołd Wodzowi, przygotowano
cztery olbrzymie ogniska i żałobną bramę z napisem „Lasy Państwowe” oraz
flagami państwowymi i żałobnymi.

„Na tle pochodni z obu stron szlaku
stanęły przy bramie szeregi Przyspo-

sobienia Wojskowego Leśników Warszawskiej dyrekcji Lasów Państwowych;
przed nimi sztab administracji Lasów
Państwowych z dyrektorem naczelnym
p. Adamem Loretem, z dyrektorem Dunin-Markiewiczem z Dyr. Radomskiej
i dyrektorem Edmundem Mickiewiczem
z Warszawskiej Dyrekcji LP”.
(Echa Leśne, 2 VI 1935)
„W ciemni nocy i ciemnym poszumie
lasu około godziny 21-ej zbliżył się do
Warki pociąg żałobny. Podła komenda „Prezentuj broń!”. Znieruchomiały
szeregi Przysposobienia wojskowego Leśników, odkryły się głowy kierowników
Administracji Lasów Państwowych.
W kręgu płonących zniczów przesunął
się wolno pociąg żałobny jak widmo”.
(Echa Leśne, 2 VI 1935)
Z okazji 80. rocznicy tego wydarzenia w miejscu pożegnania Marszałka – przy głazie pamiątkowym
w leśnictwie Kępa Niemojewska
(w sąsiedztwie stacji PKP Grabów
nad Pilicą) – odbyły się uroczystości
rocznicowe. Wzięli w nich udział:
leśnicy, kombatanci, członkowie
stowarzyszeń, instytucji i szkół oraz

okoliczni mieszkańcy. Przybyło aż 21
pocztów sztandarowych! Obchody
otworzył nadleśniczy Nadleśnictwa
Dobieszyn Mariusz Sołtykiewicz,
następnie odprawiona została msza
święta, której przewodniczył ks. Dariusz Sałek z Łękawicy. Program artystyczny wykonał zespół Cantabile
z Warki oraz młodzież z Publicznego
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego
w Stromcu. Po zakończeniu części
artystycznej uczestnicy uroczystości zgromadzili się przy obelisku,
by wysłuchać wystąpień okolicznościowych. Jako pierwszy zabrał głos
emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn, Jan Chryzostom
Czachowski. Długoletni gospodarz
Puszczy Stromieckiej w ciekawy
sposób przedstawił zebranym sprawę religijności twórcy Legionów.
Kolejnym prelegentem był zastępca
dyrektora RDLP w Radomiu ds.
gospodarki leśnej, Piotr Kacprzak,
miłośnik i popularyzator historii
leśnictwa regionu radomsko-kieleckiego, który opowiedział zebranym
o wydarzeniach z 17 V 1935 r. Po
zakończeniu wystąpień głos zabierali
chętni uczestnicy uroczystości. Każdy
z nich dziękował leśnikom za kultywowanie pięknej tradycji. Słowa podziękowania zawierał także odczytany list Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych Adama Wasiaka kierowany do uczestników uroczystości.
Całość zakończyło złożenie kwiatów
pod obeliskiem. Leśnicy zaprosili
wszystkich na poczęstunek oraz na
stoisko promocyjno-edukacyjne Nadleśnictwa Dobieszyn.
TEKST | KATARZYNA SŁAWIŃSKA
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Uczestnicy wysłuchali wystąpienia
Premier RP Ewy Kopacz

Dyrektor Generalny LP Adam Wasiak
nawiązał do Międzynarodowego Dnia Lasów

Odznaczeni Kordelasem Leśnika Polskiego

Tomasz Sot, dyrektor RDLP w Radomiu,
opowiedział o jej historii, teraźniejszości
i wyzwaniach

Odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej” wręczyli
premier i minister środowiska

Odznaczeni Statuetką Jodły
Świętokrzyskiej

Wystąpienie prof. Kazimierza Rykowskiego

Dwaj nadleśniczowie zostali odznaczeni
Krzyżami Zasługi: Tadeusz Misiak
srebrnym, Jan Komorowicz brązowym

W części artystycznej wystąpił zespół
Big Band
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ZDJĘCIE | PAWEŁ KOSIN

Mszę świętą odprawił Jego Ekscelencja
ks. biskup Henryk Tomasik
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ZDJĘCIE | ANDRZEJ ZAGNIEŃSKI
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135. rocznicę powstania radomskiej dyrekcji leśnicy świętowali
26 marca podczas uroczystej konferencji w Sali Koncertowej
Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

