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Drodzy
Czytelnicy,

w

czwartek 25 lutego Dyrektor Generalny LP powierzył
mi kierowanie Regionalną
Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie.
To duże dla mnie wyzwanie, a zadania,
jakie stoją przed naszą jednostką, możliwe są do realizacji tylko przy zaangażowaniu wszystkich pracowników. Tego właśnie oczekuję zarówno od siebie, jak też
od każdego z Państwa.
Najważniejszy jest las, który nam
powierzono, jednak za równie istotne
w codziennej działalności uważam stabilność kadr, rzetelność w pracy, zachowanie
dobrych relacji z otoczeniem naszej organizacji, przy ciągle rosnących i bardzo rozbieżnych oczekiwaniach naszych interesariuszy. Wiele pracy czeka nas w obliczu
spodziewanego wdrożenia Unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030,
w której lasom przypadają bardzo waż-

ne działania, ale też wyzwania związane
z koniecznością wyłączenia części gruntów z dotychczasowych form użytkowania i udostępnienia.
W treści numeru znajdą Państwo kilka
tematów bieżących. Zachęcam leśników
z terenu do nadsyłania swoich propozycji
tematycznych i artykułów, by Podkarpacki
Głos Lasu mógł pozostać forum wymiany informacji i poglądów na leśne sprawy.
Dziś najistotniejsze dla wielu z nas jest
zachowanie bezpieczeństwa, stosowanie
reżimów sanitarnych i unikanie zachorowań na COVID-19. Oby omijały nas
rodzinne dramaty, a wiosenne miesiące
przyniosły bardziej optymistyczne wieści
w tej mierze.

redaktor prowadzący:

Edward Marszałek

projekt:

Novimedia Content Publishing

ul. Bieszczadzka 2

www.novimedia.pl
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2 | podkarpacki głos lasu | marzec 2021

05| tradycje

Bezimienni bohaterowie
V Marsz Zimowy
z historią w tle
06| sport

Aktywni zimową porą
06–07 | Promocja

Echo Karpat w czasach
covid'u
08| przyroda

Cergowa może
zaskoczyć | Kłusownik
namierzony w ramach
akcji „Wieniec-21”

Marek Marecki

adres redakcji:

tel. (13) 43 739 11

Czy to już naprawdę
koniec?

Dyrektor RDLP w Krośnie

Biuro RDLP w Krośnie
38-400 Krosno
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Darz Bór!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

„głos lasu RDLP
w Krośnie” jest
dodatkiem regionalnym
do magazynu „głos
lasu” wydawanego
przez centrum
informacyjne lasów
państwowych

XXII Submisja Drewna

druk:

Drukarnia Kolumb Chorzów

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych,
w imieniu podkarpackich leśników,
przekazuję życzenia zdrowia,
spokoju i miłości.
Niech czas wzajemnego
obdarzania się dobrem
będzie radosny i rodzinny,
a Zmartwychwstały Chrystus
znajdzie miejsce
w każdym ludzkim sercu.

on-line@drukarniakolumb.pl
www.drukarniakolumb.pl
tel. (32) 352 16 90
okładka

Skład submisyjny w Załużu
Fot. EdM

Darz Bór!
Marek Marecki
Dyrektor RDLP w Krośnie
Wielkanoc 2021
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XXII Submisja Drewna
XXII Submisja Drewna
We wtorek 23 lutego
w siedzibie Nadleśnictwa
Brzozów rozstrzygnięto
XXII Submisję Drewna
organizowaną przez
Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Krośnie.
Na składach submisyjnych w Oleszycach
i Załużu w tym roku wystawiono 1781 m3
wyselekcjonowanego drewna najwyższej
jakości, w tym: dębu – 1098 m3, jaworu – 201 m3, jesionu – 192 m3, modrzewia
– 13 m3, dębu czerwonego – 74 m3, buka
– 70 m3 oraz drobne ilości klonu, olszy
czarnej i wiązu. Nabywcy mieli możliwość
oglądania surowca przez cały poprzedzający submisję tydzień lutego. Oferty zakupu złożyło 19 firm z Polski, Austrii, Czech,
Niemiec, Słowacji i Włoch. Nabyły one
łącznie prawie 1769 m3, czyli ponad 99%
oferowanego surowca. Średnia cena osiągnięta w odniesieniu do wszystkich gatunków wyniosła 2026 zł za m3, przy czym najwyższą średnią osiągnęła dębina – 2607 zł.
Z kolei najwyższa cena jednostkowa wyniosła 22 681 zł za m3 za kłodę rezonansowego jaworu z Nadleśnictwa Baligród. Zakupiła ją firma z Włoch.
– Analiza rynku drzewnego i wciąż zmieniających się trendów pozwoliła nam na
wystawienie oferty, która znalazła uznanie
w oczach nabywców, a najbardziej cieszy fakt,
że zdecydowaną większość surowca nabyły polskie firmy, bo każdy metr sześcienny drewna
zakupiony do głębokiego przerobu w kraju, to
pomnożenie jego wartości – mówiła obecna na
ogłoszeniu wyników Grażyna Zagrobelna,
dyrektor RDLP w Krośnie. – Warto zwrócić uwagę, że drewno sprzedane na submisji
już w postaci gotowych wyrobów będzie służyć
ludziom całe dziesięciolecia, a w instrumentach
muzycznych przetrwać może nawet setki lat.
Włożyliśmy dużo pracy, by nasza oferta była
atrakcyjna, stąd zasłużony sukces. Podziękowania kieruję do leśniczych i specjalistów od
gospodarki drewnem.
Dyrektor Zagrobelna, podsumowując
wyniki przetargu, podkreślała, że wymiar
ekonomiczny submisji jest ważny, ale niezwykle istotne znaczenie ma też promo-

KROSNO 2021

Skład submisyjny w Załużu

Każda kłoda to osobny los submisyjny

cja polskiego drewna i naszego regionu,
w którym zasoby drzewne wciąż rosną.
Submisje w RDLP w Krośnie odbywają
się nieprzerwanie od 2000 roku.
Drewno na ten przetarg wybierane jest
spośród surowca pozyskanego w toku
planowych cięć hodowlanych. Na terenie

RDLP w Krośnie pozyskuje się rocznie około 2 mln m 3 , zatem
pula submisyjna stanowi niecały promil
tej masy.
Tekst i zdjęcia: Edward Marszałek

Szanowni Czytelnicy Podkarpackiego
Głosu Lasu,
25 lutego 2021 roku dobiegł końca znaczący etap w moim życiu – przeszłam na emeryturę. W ten sposób kończę też misję na stanowisku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie.
Po ukończeniu studiów, przez 38 lat, na
różnych stanowiskach pracy, służyłam Lasom
Państwowym na terenie RDLP w Krośnie.
Działałam również społecznie. Znaczący czas poświęciłam działalności w NSZZ
Solidarność, wykonując jednocześnie swoje
leśne obowiązki. Starałam się zawsze mieć
na uwadze przede wszystkim dobro polskich
lasów, pracowników, ich godziwe warunki
pracy i zwyczajne ludzkie troski.
Dziękuję Panu Bogu za to, że obdarzył mnie zawodem leśnika, pozwolił troszczyć
się i po części kształtować to wielkie dzieło Boże, jakim są polskie lasy.
W życiu zawodowym i w służbie publicznej miałam szczęście spotkać ludzi życzliwych, pełnych zapału i troski – współpracowników, przyjaciół, znajomych, dzięki którym mogłam z sukcesem służyć polskim lasom i naszej kochanej Ojczyźnie.
Dziękuję za każde dobre słowo, radę, gest, za współdziałanie.
Będąc na emeryturze pozostaję do dyspozycji w sprawach leśnych, ludzkich, publicznych – służących rozwojowi naszej Ojczyzny.
Jeszcze raz dziękuję bardzo i do zobaczenia
Darz Bór
Grażyna Zagrobelna
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sport

Czy to już naprawdę koniec?
Takie pytanie zadają
sobie uczestnicy
ogólnopolskiej akcji
„Trenuj w Lesie
– Biegam Bo Lubię
Lasy”, którzy
zdążyli w ciągu
11 biegowych
weekendów zarazić
się bakcylem
biegania po lesie.
Przez 11 tygodni, co niedzielę, na ścieżce dydaktycznej „Białkówka” nieopodal Kolbuszowej, spotykaliśmy się, żeby
w tym trudnym okresie – gdy więcej czasu spędzamy w domach i zażywamy mniej
ruchu – wspólnie potrenować. Ktoś mógłby
powiedzieć – po co w ogóle biegać, męczyć
się i pocić? Odpowiedź jest bardzo prosta
– dla zdrowia, budowania formy i lepszego
samopoczucia. My możemy do tego dodać,
że dzięki regularnym, cotygodniowym treningom, oprócz formy, rozwijaliśmy w sobie
samozaparcie. Gdy za oknem mróz, pada
deszcz lub śnieg, to zdecydowanie nie chce
się wychodzić spod ciepłego kocyka. Jednak wewnętrzny głos mówi, że będą na nas
czekać, że obiecaliśmy, że będziemy na treningu, motywuje nas do tego, żeby jednak
ruszyć na kolejną biegową przygodę. I ani
razu nie żałowaliśmy!
– Każdy trening był u nas nieco inny.
Na jednych były marszobiegi, na kolejnych
ćwiczenia w parach i wyścigi drużynowe,
a nawet mieliśmy okazję poćwiczyć na specjalnych płotkach lekkoatletycznych, które
z pozoru wyglądając niewinnie, przysporzyły sporo zakwasów dnia następnego – ze
śmiechem wspomina Natalia Batory, która jako jedyny uczestnik wzięła udział we
wszystkich treningach.
Oczywiście, z czym zgodzi się chyba
każdy doświadczony biegacz, żaden trening nie mógł odbyć się bez odpowiedniej rozgrzewki i rozciągania, dzięki cze-
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Ostatni trening

mu obyło się bez kontuzji, pomimo że
niektórzy uczestnicy na co dzień nie uprawiają żadnych sportów.
Dzięki wspaniałej, przyjaznej atmosferze treningi mijały błyskawicznie i aż
szkoda było się rozstawać na cały tydzień.
Czy nasze spotkania w ramach akcji wrócą? Być może, ale na pewno w uczestni-

kach zrodziła się potrzeba uprawiania
sportu i zaczną oni regularnie ćwiczyć.
Serdecznie dziękujemy za to naszej trenerce, pani Wiktorii Wrońskiej, która swoim przemiłym podejściem, z uśmiechem
na ustach zaszczepiła w nas iskrę miłości do sportu.
Tekst: Kinga Mazur
fot. Natalia Batory, Wiktoria Wrońska

Z ostatniej chwili…
Mamy informację, że akcja pn. „Trening w lesie 2021 – BiegamBoLubięLASY”
znów ruszy wiosną na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa!
Przed nami kolejny cykl spotkań, którego nie możemy się już doczekać. Serdecznie
zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.
Więcej informacji będziemy przekazywać na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook.

tradycje

Bezimienni bohaterowie
V Marsz Zimowy z historią w tle
Grupa przy krzyżu

20 lutego OSP przy
Aeroklubie Mieleckim
zorganizowała V Marsz
Zimowy, którego trasa
przebiegała również przez
tereny leśne Nadleśnictwa
Tuszyma, zwłaszcza
w okolicach dawnego
poligonu Blizna. Prócz
aspektu rekreacyjnego
bardzo ważny był
wymiar pamięci o historii
tego rejonu Puszczy
Sandomierskiej.
Decyzja o lokalizacji w Bliźnie poligonu V-2 o nazwie Truppenübungsplatz
Heidelager, Artilleriezielfeld-Blizna zapadła w sierpniu 1943 r. po zbombardowaniu
przez aliantów głównego ośrodka rakietowego w Peenemünde. Prace na poligonie
osobiście nadzorowali Wernher von Braun
– twórca V-2 oraz płk Walter Dornberger – odpowiedzialny za niemiecki program rakietowy.
Pierwsza rakieta V-2 wystartowała
z Blizny według różnych źródeł 27 października lub 5 listopada 1943 r. W sumie
odpalono z Blizny ponad 200 rakiet. Poligon działał nieprzerwanie od listopada
1943 r. do lipca 1944 r.
To umiejscowienie obiektu sprowokowało okoliczną ludność do zorganizowanego prowadzenia obserwacji i gromadzenia informacji z prowadzonych przez

Miejsce zamordowania przez UB
żołnierza AK Józefa Wałka ps. „Żbik”

Niemców prób z rakietami V-1, V-2 rakietowych. Niejednokrotnie dane te, poprzez
struktury organizacyjno-konspiracyjne
polskich leśników pracujących w lasach
otaczających poligon, docierały do agentów wywiadu Armii Krajowej.
Nadleśniczy Mieczysław Stachowski,
ps. „Sęp” i jego podwładni zebrali odłamki pocisków V-2 z poligonu i przekazali do
Komendy Głównej AK. Na polecenie centrali AK zdobyli kolejne fragmenty rakiety
i urządzenia sterującego nią, udało się im
również pozyskać dla aliantów mapy terenu i plany zakładów w Sędziszowie, gdzie
montowano V-2. Końcowym efektem tej
pracy było zniszczenie poligonu przez lotnictwo alianckie i udaremnienie produkcji tej broni.
W rozpoznaniu terenu i akcji wywiadowczej brali udział m.in. leśniczowie:
Edward Dubiel, Tadeusz Jankowski, Stanisław Mróz, Adolf Wiktor i Władysław

Żątowski. Zaangażowany w sprawę leśniczy
Henryk Augustynowicz został aresztowany
przez Niemców i zginął w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Wtajemniczeni byli pracownicy biura nadleśnictwa Wola
Ociecka i kilkunastu gajowych, wchodzących w skład tajnej organizacji kierowanej
przez Stachowskiego.
Uczestnicy Marszu odwiedzili też miejsce, gdzie na terenie leśnictwa Sokole,
z rąk UB zginął żołnierz AK Józef Wałek,
ps. „Żbik”.
Wśród wszystkich już opisanych życiorysów bohaterów minionych czasów, las
w pamięci swoich drzew zachował też nieznanych i bezimiennych dzielnych ludzi.
Leśnicy Nadleśnictwa Tuszyma w swojej
codziennej pracy przemierzają te „leśne
ślady historii”, składając też hołd bezimiennym bohaterom naszych dziejów.
Tekst i zdjęcia: Artur Święch
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Aktywni zimową porą

Nie tylko wytrawni biegacze wiedzą, że
nawet zimą, gdy trzyma lekki mróz i leży
warstwa białego, śnieżnego puchu, można
biegać po leśnych duktach. Nie potrzeba
żadnego specjalnego sprzętu, a po
przebiegnięciu kilkuset metrów zazwyczaj
robi się już ciepło.
Tak było w niedzielę 31 stycznia podczas biegu „Policz się
z cukrzycą”, zorganizowanego na terenie ścieżki dydaktycznej
„Białkówka” w ramach 29. Finału WOŚP. Każdy, kto chciał wesprzeć zakup pomp insulinowych, mógł zapisać się na wydarzenie, które co prawda nazywało się „bieg”, ale całą, około 6 km
trasę można było również przejść na piechotę, z kijkami nordic
walking, a nawet przejechać na nartach, sankach, czy rowerze.
Dzięki pięknej, słonecznej i jednocześnie zimowej aurze, w akcji
udział wzięło około 50 osób. Wszyscy ukończyli trasę z uśmiechami na twarzach.
W tym roku akcja miała wyjątkowy, wirtualny charakter i de
facto każdy mógł przebyć trasę na dowolnym, wybranym przez

siebie odcinku. Cieszy fakt, że dużo osób chce pomagać innym,
w zamian dostając „jedynie” możliwość przebywania na świeżym
powietrzu, podziwiania zimowych widoków i dawki dobrej energii, która płynie z zimowych aktywności.
Dziękujemy serdecznie organizatorom Fundacji Wspierania
i Organizacji Czasu Wolnego „Chlebek”, Kolbuszowskiemu Klubowi Nordic Walking i kolbuszowskiemu Sztabowi WOŚP.
Tekst: Kinga Mazur, Zdjęcia: Ł. W yczarski

ECHO KARPAT W CZASACH COVID’U
W związku z pandemią COVID-19 Zespół
Sygnalistów Leśnych „Echo Karpat” Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie w 2020 roku działał w ograniczonym zakresie. Odbyło się w tym czasie
siedem prób, z których większość przeprowadzona została na zamku w Krasiczynie.
Poza próbami, sygnaliści uświetnili swą
grą rozdanie nagród i wyróżnień laureatom XIX edycji konkursu „Leśne fotografie”, odsłonięcie tablicy, upamiętniającej Polaków zamordowanych przez UPA
w Zatwarnicy oraz uroczystości patriotyczne pod pomnikiem w Bykowcach. Wystąpi-
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li także w programie telewizyjnym, realizowanym przez TVP Rzeszów pt. „Polowania,
kuchnia i uczty na zamku w Krasiczynie”.
W lipcu ubiegłego roku udało się przeprowadzić warsztaty, w których uczestniczył
zawodowy muzyk, pan Zbigniew Zygmunt
z Bydgoszczy, właściciel firmy ZM Concept, który przekazał wiele cennych uwag
i wskazówek dotyczących gry na instrumentach dętych.
„Echo Karpat” dźwiękami rogu myśliwskiego w minionym roku pożegnało
śp. Kazimierza Osieckiego i śp. Alfreda
Magdonia.

W trembitę, legendarny huculski instrument dęty, zadął Miłosz Kabała z Nadleśnictwa Lutowiska podczas promocji książki „Lutek co miał szałas na połoninie”,
autorstwa Edwarda Marszałka. Promocja odbyła się w Ustrzykach Górnych przy
Schronisku PTTK ,,Kremenaros”.
W związku z ograniczeniami dotyczącymi pandemii COVID-19 od dłuższego czasu próby pozostają zawieszone. Sygnaliści
ćwiczą indywidualnie w domowym zaciszu.
Dźwięk myśliwskich rogów niesie się również samotnie w różnych regionach podkarpackich lasów. Wśród codziennych obo-

promocja

Lutowiska Warsztaty sygnalistów
(fot. Mateusz Czech)

TVP Rzeszów – Polowania, kuchnia 2020

Warsztaty Lutowiska 2020 (fot. Miłosz Kabała)

Ćwiczenie w terenie (fot. Paweł Gilewski)

wiązków czasem ciężko znaleźć czas i siłę na
zgłębianie tej szlachetnej sztuki. Systematyczność ćwiczenia jest jednak bardzo ważna, aby utrzymać odpowiednią kondycję,
komfort i poziom w grze na instrumencie
dętym. Obecnie sygnaliści w sposób zdalny
ustalają harmonogram ćwiczeń. Relacjonują
postępy w opanowywaniu sygnałów i utworów muzyki myśliwskiej w postaci nagrań
i filmów. Wspólnie pochylają się nad tym,
co już wychodzi dobrze, a co należy jeszcze poprawić.
Z nadzieją czekamy na możliwość przeprowadzenia tradycyjnej próby, która jest

niezbędna do właściwego „zgrania się”,
wypracowania jednolitego zadęcia, artykulacji i zestrojenia ze sobą wszystkich instrumentów, a w efekcie do prawidłowego funkcjonowania zespołu.

Obecny skład zespołu:
• M aciej Atemborski – Nadleśnictwo
Brzozów
• Mateusz Czech – Nadleśnictwo Strzyżów
• R adosław Czechyra – Nadleśnictwo
Leżajsk
• Sylwia Dubel – Nadleśnictwo Oleszyce

Ćwiczenie podczas sporządzania
dokumentacji w leśnictwie
(fot. Jędrzej Stankiewicz)

Warsztaty Lutowiska (fot. Mateusz Czech)

• Grzegorz Gazda – Nadleśnictwo Mielec
• Paweł Gilewski – Nadleśnictwo Komańcza
• Olaf Jóźwik – Nadleśnictwo Ustrzyki
Dolne
• M iłosz Kabała – Nadleśnictwo Lutowiska
• Janusz Kuzar – Nadleśnictwo Lutowiska
• Marcin Skalski – Nadleśnictwo Narol
• J ędrzej Stankiewicz – Nadleśnictwo
Lubaczów
Tekst: Mateusz Czech
– kierownik Echa Karpat
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przyroda

Cergowa może zaskoczyć

Zdjęcia przedstawiają nawisy śnieżne i fragment
tegorocznego zsuwu na stoku Cergowej

C

ergowa (716 m) to trójgarbny szczyt w Beskidzie
Niskim o wielu atrakcjach
krajoznawczych, takich jak jaskinie, staw
poosuwiskowy zwany Morskim Okiem
czy źródełko Złota Studzienka ze słynną kapliczką św. Jana z Dukli. Z jej stromego północnego stoku często schodzą…
lawiny!
Dzieje się tak w śnieżne zimy, a źródłem
śnieżnych zsuwów są potężne nawisy tworzące się na grani.

– W tym roku w kilku miejscach na północnym stoku góry pojawiły się całkiem spore
lawiny deskowe, które mogą być zagrożeniem
dla wędrujących żółtym szlakiem z Dukli
– mówi Dominik Jagieła, podleśniczy
z Nadleśnictwa Dukla i jednocześnie
ratownik Grupy Bieszczadzkiej GOPR.
– W tego typu górach jak Beskid Niski, zdarza się to wyjątkowo rzadko, ale Cergowa ma
swoją specyfikę. W 2016 roku wraz z Karoliną Kiwior i Rafałem Jakubowiczem z GOPR
Bieszczady, zinwentaryzowaliśmy dwie
lawiny o długości prawie 80 metrów, z któ-

rych jedna miała blisko 3200 metrów kwadratowych powierzchni. Nie zbliżajmy się do
nawisów śnieżnych uformowanych na Cergowej poprzez wiatry fenowe, gdyż możemy
wywołać sporych rozmiarów lawinę – przestrzega Dominik Jagieła.
Dla wędrujących grzbietem Cergowej
widok śnieżnych nawisów to spora atrakcja. Z wieży na szczycie góry rozciągają
się widoki na Beskid Niski, a przy dobrej
pogodzie widać Bieszczady i Tatry.
Edward Marszałek
Fot. Dominik Jagieła

Kłusownik namierzony w ramach akcji „Wieniec-21”
Prowadzona na przełomie lutego i marca
akcja prewencyjna, skierowana przeciwko
nieetycznym zbieraczom poroży, przyniosła pierwszy efekt – ujawniono przypadek
kłusownictwa na jeleniu i doprowadzono do
identyfikacji sprawcy.
W środę 24 lutego Straż Leśna z Nadleśnictwa Jarosław przeprowadziła patrolowanie obszarów leśnych w okolicach Korczowej, zagrożonych dużą penetracją przez
zbieraczy zrzutów oraz kłusownictwem.
W trakcie akcji odnaleziono tuszę jelenia
byka z odciętym porożem. Zwierzę zginęło złapane we wnyku.
– O zaistniałym zdarzeniu poinformowano Komisariat w Radymnie, po czym wspólnie
z funkcjonariuszami Policji strażnicy dokonali
oględzin miejsca przestępstwa, zabezpieczając
wszystkie ślady – informuje Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia RDLP
w Krośnie. – Następnie za śladami pozostawionymi w śniegu udano się w kierunku
pobliskiej wsi, gdzie w jednym z zabudowań
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w trakcie przeszukania odnaleziono cztery sztuki wnyków oraz odrąbane tyki poroża jelenia.
Dalsze czynności w tej sprawie w odniesieniu do osoby podejrzewanej prowadzi
Komisariat Policji w Radymnie.
Akcja o kryptonimie „Wieniec” (tak
określa się poroże jelenia) miała charakter ogólnopolski. Brało w niej udział oko-

ło tysiąca strażników leśnych. Patrolowali
szczególnie te okolice, skąd pochodzą częste
doniesienia o nieprawidłowym zachowaniu
zbieraczy poroży. Chodziło o egzekwowanie zachowań zgodnych z przepisami. Wsparcia udzielała Państwowa Straż
Łowiecka i Policja.
Tekst: EdM

