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„Obserwowanie lasu jest niesamowite, nie ma większej
radości dla leśnika jak to, że jednego roku nadzoruje
sadzenie drzewostanu, a po 10-20 latach widzi jak ten
las rośnie, duma go wtedy rozpiera. Rolnik zasieje
zboże na wiosnę, na jesień już tego zboża nie ma,
cieszy się ze swojego plonu, ze zbiorów, ale dobrze
wykonaną pracę leśnika można obserwować przez
wiele lat, co daje ogromną satysfakcję” - rozmowa z
panem leśnikiem – Marcinem Kowalskim.

Czy od dzieciństwa pan marzył o tym, aby zostać
leśnikiem? W waszym wieku nie przyszło mi to raczej
do głowy, myślę, że ten pomysł pojawił się nieco
później.
Czy mógłby pan opowiedzieć nam coś o swojej
pracy, czym się pan zajmuje? Aby zostać leśnikiem
należy ukończyć technikum leśne, można też
kontynuować naukę na pięcioletnich studiach leśnych.
Następnie należy odbyć staż w nadleśnictwie, po stażu
przy odrobinie szczęścia można znaleźć pracę.
Obecnie pracuję w Nadleśnictwie Szprotawa,
Leśnictwie Nowe Miasteczko. Nadleśnictwo
Szprotawa jest częścią Dyrekcji Regionalnej Lasów
Państwowych w Zielonej Górze, a ta z kolei dyrekcja
podlega Dyrekcji Generalnej w Warszawie. Nasze
leśnictwo ma ok. 1600 hektarów. Znajduje się na
terenie kilku gmin: Bytom Odrzański, Nowe
Miasteczko, Niegosławice. Teren  mamy bardzo
zróżnicowany, gdzie znajduje się rezerwat przyrody
Annabrzeskie Wąwozy. Tam jest bardzo dużo buków,
w których możemy obserwować pięknie
przebarwiające się liście, obszar obfituje w górki,
pagórki, różnica wzniesień wynosi 60 metrów,
miejscami nawet 80.
Jak określiłby pan swoją pracę? Praca do lekkich nie
należy, ale jest bardzo przyjemna. Najważniejsze to
robić to, co się lubi.
Na czym polega pana praca? Na nadzorze nad
pracownikami, którzy wykonują wszelkie prace w
lesie, od wycinania drzew przez sadzenie,
pielęgnowanie, ochranianie aż po wywóz drzewa.

Jak długo pracuje pan w lesie? Kilkanaście, blisko
dwadzieścia.
Czy codziennie jest pan w lesie? Pracuję od
poniedziałku do piątku, czasami także w soboty.
Leśnicy mają tzw. zadaniowy czas pracy –  musimy
tak sobie organizować czas, aby wykonać wszystkie
zadania, które na nas spoczywają, nie pracują dłużej
niż 40 godzin, co wynika z kodeksu pracy, ale czasami
bywa tak, że nasz dzień w pracy trwa dłużej niż 8
godzin.
O jakiej porze roku jest najwięcej pracy w lesie? Na
wiosnę, gdy ruszają zalesienia, wtedy pracownicy
sadzą nowy las i należy tego dopilnować
Jak wygląda strój leśnika? Wymagane jest
odpowiednie umundurowanie, które zapewnia nam
zakład pracy. Jesteśmy zobowiązani do noszenie
umundurowania w godzinach pracy, ale także mamy
przywilej do noszenia go poza pracą.
Czy nie boi się pan sam być w lesie?  Nie, nie boję
się. Ktoś, kto się boi, nie mógłby zostać leśnikiem.
Jak długo rośnie las i jakie mamy lasy w okolicy?
To zależy od gatunku, ale wiek rębności jest to wiek, w
którym już można wycinać powierzchnię tzw. zrębami
– waha się od 80-130 lat. Na naszym terenie, zresztą
jak w całej Polsce przeważają sosny, jest tutaj też
kompleks wszystkich drzew, które rosną w naszym
kraju. Drzewostan jest bardzo urozmaicony od
wiązów, przez jesiony, topole. 
Jakie rozróżniamy warstwy lasu? Najniższa
warstwa lasu – ściółka leśna, wyższa – runo, podszyt i
korony. Czasami zdarza się, że mamy drugie piętro
lasu są to drzewa, które są wyższe niż podszyt, ale
niższe niż drzewa dominujące. Najczęściej to drugie
piętro powstaje z samosiewu albo w wyniku
działalności leśniczych – np. nasadzenia produkcyjne.
Jeśli mamy monokultury (duża powierzchnia, na której
mamy jeden gatunek drzew), a tam jest dobra ziemia,
warto wykorzystać zdolności produkcyjne tej ziemi,
wówczas sosnę przerzedza się bardziej niż zwykle i
podsadza się gatunek cenny np. buka. Ma on szanse
dogonić sosny i na etapie trzebieży (zabieg polegający
na wycinaniu niepotrzebnych , przeszkadzających
drzew) usuwamy sosny z góry i dajemy szansę tym
wartościowym drzewom.
Czy w lesie są kamery? Zdarza się, że tak. W
każdym nadleśnictwie jest posterunek straży leśnej,
straż leśna jest wyposażona w kamery i w zależności
od zapotrzebowania leśniczego na umieszczenie takiej
kamery  – wiemy co się dzieje w lesie.  Należy
uważać, już paru złodziei wpadło. Jedna z kamer
zaobserwowała przechadzającego się wilka. 
W jaki sposób zachowywać się w lesie? Do lasu
można chodzić i jeździć rowerem, ale należy pamiętać
o kilku zasadach i zakazach: 
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- nie można wjeżdżać do lasu pojazdem silnikowym
(samochód, motor, ciągnik)
- nie wchodzimy na ogrodzone uprawy (miejsca z
nowymi sadzonkami)
- zabronione jest do gęstych lasów, w których drzewa
nie mają więcej niż 4m wysokości
- nie można płoszyć zwierząt
- nie można hałasować
- nie można śmiecić
- nie można rozpalać ognisk
- nie można niszczyć runa, ściółki
Czy to prawda, że gdy w lesie pojawiają się
dzięcioły, to las jest chory? Tak, dzięcioł jest
wskaźnikiem, że w lesie jest troszkę więcej szkodnika,
że coś się złego dzieje.
Czy lubi pan zwierzęta? Tak, mam  domu psa i parę
kotów, ale nie mam ulubionego. Kiedyś miałem
szczura, może właśnie szczur (śmiech).  Leśne
zwierzęta trzeba akceptować, szanować, ochraniać. 
Jestem też myśliwym, a myślistwo w cale nie polega
na tym, aby strzelać do zwierząt, ale by chronić
polskie zwierzęta. Najładniejsza jest chyba sarna – ma
piękne, duże oczy. Sarna nie jest żoną jelenia. Sarna i
jeleń to odrębne gatunki, one nie mają ze sobą nic
wspólnego poza tym, że oba zaliczane są do
zwierzyny płowej. 
Czy znalazł pan kiedyś poroże w lesie? Tak,
wielokrotnie tzw. tyki. Musicie wiedzieć, że jelenie (tzw.
byki) i kozły (samiec sarny) gubią co roku poroże.
Jelenie na wiosnę, koziołki na jesień i później w ciągu
paru miesięcy muszą to poroże odbudować.
Najczęściej, gdy jelonek jest w sile wieku, to każde
kolejne poroże jest potężniejsze od tego, które zostało
zrzucone. 
Jakie  zwierzęta możemy spotkać w lesie? Z racji
tego, że w niedalekiej odległości jest poligon
poradziecki, wybierając się na wycieczkę do lasu
mamy dużą szansę spotkać chmary jeleni, sarny,
zające, dużo ptaków, borsuki, lisy, kuny. Z ptaków:
gęsi, bociany, żurawie, nawet orły bieliki. Świat fauny
jest bardzo bogaty.
Czy spotkał pan kiedyś wilka? Tak, zdarzyło mi się
raz, ale to nie ja się bałem, to wilk uciekał. Ja
widziałem wilka przy okazji liczenia dzików, które
wykonuje się dwa razy w roku na skalę krajową.
Odbywa się to na zasadzie polowania, naganki.
Myśliwi i pracownicy nadleśnictwa idą przez las w
niedalekiej odległości od siebie i wypychają zwierzynę
na tzw. linię, na osoby liczące. Wtedy wypłoszono
wilka, od tamtej pory nie miałem okazji spotkać wilka.
Jak należy się zachować, gdy spotka się wilka w
lesie? Głośno, wilk się wystraszy. Nie ma takiej
możliwości, aby idąc lasem natknąć się na wilka. 

Wilk nas usłyszy dużo wcześniej niż my go
zobaczymy. Czasami nawet nie będziemy wiedzieć, że był w pobliżu.

Czy populacja wilków rośnie? W zastraszającym
tempie, jest ich naprawdę bardzo dużo. Pojawiają się
praktycznie wszędzie.
Jak należy się zachować przy spotkaniu z dzikiem?
Najlepiej brać nogi za pas i uciekać (śmiech).
Co to jest pomnik przyrody? Jest jedną z wielu form
ochrony przyrody, za pomniki przyrody uznaje się
szczególnie cenne dla przyszłych pokoleń drzewa,
zbiorowiska drzewne (powierzchniowy pomnik
przyrody). Na terenie leśnictwa Nowe Miasteczko
mamy dwa pomniki przyrody: dawno przewrócony
buk, który osiągnął ogromne rozmiary oraz w
niedalekiej odległości od wsi Bukowica piękna potężna
sosna pospolita.
Jakie gatunki roślin i zwierząt są chronione w
Polsce? W naszym kraju jest wiele chronionych
gatunków, niektóre są już na tzw. „czarnej liście” – są
zagrożone wyginięciem. Na terenie leśnictwa mieliśmy
wiele stanowisk chronionych gatunków, ale ostatnio
nastąpiły zmiany w ustawie o ochronie przyrody i te
gatunki, które występowały u nas  w leśnictwie już
chronione nie są: konwalia majowa, bluszcz pospolity,
kruszyna pospolita, sosna limba (występująca wysoko
w górach), sosna kosodrzewina (w górach), a  ze
zwierząt: żubr, łoś, większość ptaków: przez wróbelki,
sikorki po orły przednie, wszystkie ptaki drapieżne,
bociany. 
Co należy zrobić, jeśli widzimy, że ktoś kradnie
drewno? Kradzież to wykroczenie lub przestępstwo –
to zależy od wartości drewna, wobec czego należy
zadzwonić na policję, do straży leśnej lub do
miejscowego leśniczego. Najprościej jest powiedzieć o
tym fakcie rodzicom.
Czy spotkał pan kiedyś pułapkę na zwierzęta? Tak,
niestety ten proceder nadal trwa, a ludzie którzy to
robią to zwykli przestępcy i są ścigani przez policję.
Niestety, wyroki zapadają rzadko, a powinny częściej.
Co pan robi w czasie wolnym? Czasu wolnego nie
ma zbyt dużo, ale zdarza mi się podkraść jakąś
książkę żonie, która czyta bardzo namiętnie, jeżdżę na
polowanie i zajmuję się ogródkiem. Mieszkamy na wsi
– o ogródek trzeba dbać, wprowadzamy różne gatunki
roślin, przywozimy szczepki, nasiona  z zagranicy. Z
racji tego, że w pracy się nachodzę, niekiedy kilka
kilometrów na sporty nie  ma już czasu, chęci i zapału.
Kiedyś próbowałem grac na gitarze, ale nic z tego nie
wyszło. 
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    WIZYTA PANA DYREKTORA BANKU PKO 

23.01.2017r. gościliśmy w naszej szkole pana dyrektora Banku PKO 
w Szprotawie. Podczas wspólnych zajęć mogliśmy poznać tajniki
oszczędzania w SKO oraz śledzenia zebranych środków finansowych 
na naszych kontach. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali wspaniałe
upominki: koszulki, piórniki, długopisy i smycze z logo SKO.

. .

              Wizyta w gabinecie stomatologicznym: 
                    "lepiej zapobiegać niż leczyć".
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NARODOWY PROGRAM ROZWOJU  
                 CZYTELNICTWA

27.01.2017r. uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej w Przecławiu oraz
uczniowie Gimnazjum w Przecławiu wzięli udział w zajęciach
zorganizowanych w związku z modernizacją Filii Gminnej Biblioteki w
Gościeszowicach - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU
CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-
2020. Na zebranych czekała masa atrakcji: kino, sala gier, czytelnia
wyposażona w stanowiska komputerowe, stoły do tenisa oraz słodki
poczęstunek.
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   WALENTYNKOWY KIERMASZ SŁODKOŚCI

                               TŁUSTY CZWARTEK

W dniu 14.02.2017r. w SP w Przecławiu z okazji Walentynek odbył się
"Kiermasz słodkości". Słodkie upominki przygotowali członkowie
Szkolnego Koła Wolontariatu przy współpracy rodziców. 
Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele charytatywne.
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