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Rada Krajowa obradowała w Augustowie
23 września br., podczas trwania dorocznego Rajdu Leśników, członkowie Rady Krajowej zebrali się 
na tradycyjnym posiedzeniu. Tym razem, na liście omawianych tematów znalazły się m.in. projekt 
nowego umundurowania, nadmierne obciążenie pracą na stanowisku leśniczego oraz kierunek 
zmian w Statucie ZLP w RP. 

W spotkaniu uczestniczyła sześcioosobowa delegacja 
z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – Krzysztof 
Janeczko, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospo-
darki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Ma-
jątkowymi, Andrzej Czerski – Główny Księgowy Lasów 
Państwowych, Jarosław Piekutin – naczelnik Wydziału 
Analiz Ekonomicznych i Planowania, Piotr Młynarczyk 
– naczelnik Wydziału Infrastruktury, Barbara Kozera 
i Małgorzata Wojciechowska z Wydziału Zarządzania Za-
sobami Pracy. W trakcie obrad obecni byli też gospodarze 
regionu – Piotr Czyżyk, Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki 
Leśnej, p.o. Dyrektora RDLP w Białymstoku oraz Miro-
sław Sienkiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów.  

Pierwsze z omawianych zagadnień to projekt nowego 
umundurowania. Przewodniczący ZLP w RP przyto-
czył fragmenty treści notatki ze spotkania dot. wymiany 
pierwszych uwag z testującymi elementy nowego wzor-

ca munduru leśnika, które odbyło się w Jedlni w czerw-
cu 2016 roku. Członkowie Rady Krajowej, wytypowani 
do testowania nowych wzorów munduru – kol. Paweł 
Kania oraz kol. Adam Podsiadło zabrali głos na ten te-
mat. Dyskusja zakończyła się wnioskiem, że ZLP w RP, 
jako związek zawodowy, powinien przygotować swoje 
stanowisko w tej sprawie i przekazać je na ręce Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył nadmierne-
go obciążenia pracą na stanowisku leśniczego. Ob-
szerny materiał na ten temat przygotował kol. Jarosław 
Szałata oraz kol. Adam Podsiadło. Obaj zwrócili uwagę 
na fakt, że na leśniczych nakładanych jest coraz więcej 
obowiązków, które dezintegrują pracę i zmuszają do 
wybierania zadań najważniejszych, by leśnictwo dobrze 
funkcjonowało. Członkowie Rady Krajowej doszli do 
wniosku, że tendencja do zwiększania zakresu zadań do-

Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: od lewej: Barbara Kozera i Małgorzata Wojciechowska z Wydziału Zarządzania 
Zasobami Pracy, Krzysztof Janeczko – Z-ca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Mająt-
kowymi, Bronisław Sasin – Przewodniczący ZLP w RP, Andrzej Czerski – Główny Księgowy Lasów Państwowych, Jarosław Piekutin – na-
czelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania, Piotr Młynarczyk – naczelnik Wydziału Infrastruktury, Halina Stachowska – W-ce 
Przewodnicząca ZLP w RP. 
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tyczy nie tylko leśniczych, ale wszystkich pracowników 
Lasów Państwowych. Zdecydowano, że Związek Leśni-
ków Polskich złoży w tej sprawie stosowny wniosek do 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.   

Następnym istotnym tematem posiedzenia było okre-
ślenie kierunku zmian w Statucie ZLP w RP. Nad 
projektem szczegółowych zapisów w tym dokumencie 
będzie pracowała Komisja Statutowa, powołana na Zjeź-
dzie Sprawozdawczym w marcu 2016 roku, której prze-
wodniczy Marek Cholewa z Regionu Górnośląskiego 
w Katowicach. Siedmiu członków Komisji spotka się na 
wspólnych obradach przed kolejnym posiedzeniem Rady 
Krajowej (zaplanowanym na 16-18 listopada br.) i w kon-
sultacji z biurem prawnym przygotuje ramowy plan no-
wej wersji Statutu. Wciąż można mailowo przesyłać pro-
pozycje zmian w treści Statutu ZLP w RP na specjalnie 
w tym celu utworzony adres: zlp.statut@op.pl 

Korzystając z obecności przedstawicieli Dyrekcji Ge-
neralnej LP, Bronisław Sasin poinformował Krzysztofa 

Janeczko –  Z-cę Dyrektora Generalnego ds. Gospo-
darki Finansowej oraz Gospodarowania Zasobami Ma-
jątkowymi, że w imieniu Związku Leśników Polskich 
złoży pismo do Dyrektora Tomaszewskiego w sprawie 
nadmiernego obciążenia pracą stanowiska leśniczego. 
Zaapelował też, by zwiększać zatrudnienie wśród pra-
cowników terenowych. 

Dyrektor Janeczko przyznał, że zdaje sobie sprawę ze 
wzrastającego obciążenia pracą leśniczych. Zatrudnie-
nie w terenie będzie zwiększane stopniowo i w relacji 
do możliwości oraz zapewnił, że Dyrektor Generalny 
wie, że istnieje potrzeba wzrostu zatrudnienia. Dodat-
kowo, poinformował, że w DGLP rozpoczęto prace nad 
planem prowizorium budżetowego na rok 2017. Wspo-
mniał o prowadzonych aktualnie najważniejszych pro-
jektach rozwojowych – inwentaryzacji różnorodności 
biologicznej (Puszcza Białowieska oraz teren RDLP 
w Krośnie), leśnych gospodarstwach węglowych 
(przyjęto wstępne ustalenia – zasady i metody realiza-

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP podczas obrad w Augustowie.

Głos w dyskusji zabiera Paweł Kania – Przewodniczący Regionu 
Środkowopolskiego w Łodzi.

Jarosław Szałata z Regionu Zachodniego w Szczecinie wypowiada się 
na temat nadmiernego obciążenia pracą na stanowisku leśniczego.
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cji) oraz „Wielkim Szlaku Leśnym” – kompleksowej 
ofercie turystycznej LP z uwzględnieniem szlaków tu-
rystycznych, ścieżek edukacyjnych, obiektów dziedzic-
twa kulturowego w połączeniu z usługami noclegowymi 
i gastronomicznymi.

Krzysztof Janeczko zapowiedział, że kolejne spotka-
nie w sprawie nowelizacji PUZP jest zaplanowane na 
18 października br. 

Na pytania dotyczące polityki mieszkaniowej w LP 
odpowiadał Piotr Młynarczyk – naczelnik Wydziału In-
frastruktury. Poinformował, że na konferencji „Gospo-
darka mieszkaniowa w Państwowym Gospodarstwie 
Leśnym Lasy Państwowe”, która odbyła się w czerwcu 
w Pogorzelicy przyjęto 11 wniosków. Są one na tyle da-
leko idące, że ich wprowadzenie wymaga nowelizacji 
kilku aktów prawnych, w tym zapisów ustawy o lasach. 
Obejmują one m.in. takie zagadnienia, jak dopuszczenie 
kilku modeli funkcjonowania biura leśnictwa, np. „kla-
syczne” leśniczówki, samodzielne kancelarie; kwalifi -
kowanie lokali wielorodzinnych, w których bezpłatnie 
mieszkają leśnicy, jako lokali zbędnych. 

Korzystając z obecności Małgorzaty Wojciechowskiej 
z Wydziału Zarządzania Zasobami Pracy, członkowie 
Rady Krajowej zadawali pytania dot. Zarządzenia nr 15 

Dyrektora Generalnego LP dot. imprez pracowniczych. 
W związku z licznymi problemami w interpretowaniu po-
szczególnych zapisów zarządzenia, przeprowadzana jest 
obecnie kontrola w tym zakresie, a wnioski z niej płynące 
posłużą jako podstawa do nowelizacji zarządzenia.  

Gospodarze regionu – Dyrektor P. Czyżyk i Nadle-
śniczy M. Sienkiewicz zrelacjonowali członom Rady 
Krajowej sytuację w Puszczy Białowieskiej. Aktualnie 
są realizowane zadania ochronne w trzech Nadleśnic-
twach – Browsk, Białowieża i Hajnówka. Ze względu 
na bezpieczeństwo publiczne i pożarowe, suche drewno 
jest wywożone poza Puszczę Białowieską. Wbrew opi-
nii środowisk ekologicznych, Puszcza nie poradzi sobie 
bez przeprowadzenia działań naprawczych.  

Na zakończenie spotkania, B. Sasin podziękował 
przedstawicielom Dyrekcji Generalnej LP za tak liczne 
przybycie i merytoryczne odniesienie się do podejmowa-
nych postulatów związkowych. K. Janeczko podzięko-
wał za konstruktywną dyskusję i wnioski z niej płynące. 
Stwierdził, że właśnie tak wyobraża  sobie prowadzenie 
dialogu między dyrekcją LP a stroną związkową. 

Tekst: Katarzyna Gozdek-Pawłowska
Zdjęcia: Dorota Olszewska

Na pytania członków Rady Krajowej odpowiada Krzysztof Janecz-
ko – Z-ca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Finansowej oraz 
Gospodarowania Zasobami Majątkowym.

Od lewej: Jerzy Derlicki, Agata Gazdowska, Stanisław Przytulski, 
Ireneusz Żelazny, Małgorzata Burdzińska, Andrzej Borkowski.

Od lewej: Piotr Czyżyk, Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, p.o. 
Dyrektora RDLP w Białymstoku, Mirosław Sienkiewicz, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Augustów.  

 Od lewej: Andrzej Czerski – Główny Księgowy Lasów Państwowych, 
Jarosław Piekutin – naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych 
i Planowania, Piotr Młynarczyk – naczelnik Wydziału Infrastruktury. 
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Zakończył się XXVIII Rajd Leśników
XXVIII edycję Rajdu Leśników przygotowało i  przeprowadziło siedem nadleśnictw Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku: Pomorze, Ełk, Giżycko, Maskulińskie, Bielsk Podlaski, 
Krynki i Augustów. 

Godne uwagi jest to, że spośród wszystkich 1033 uczest-
ników aż 520 na miejsce wspólnego rajdowania i radowania 
się wybrało Nadleśnictwo Augustów. Leśniczowie należący 
do Związku Leśników Polskich, a zarazem członkowie Ko-
mitetu Organizacyjnego, Andrzej Hrynko i Ireneusz Soko-
łowski, przygotowali dla Gości ciekawy program. 

Silnym akcentem pierwszego dnia był „zagraniczny” 
wyjazd do turystycznych perełek Litwy – Wilna i Tro-
ków.  W drugim dniu uczestnicy rajdu mieli przygoto-
wanych kilka ofert, między innymi pływanie statkiem 
po augustowskich jeziorach oraz wycieczki po najwięk-
szych atrakcjach Suwalszczyzny. Wieczorami odbywały 
się spotkania rajdowiczów z miejscowymi leśnikami, 
w atmosferze koleżeńskiej biesiady, a zarazem wymiany 
poglądów i zawodowych doświadczeń.

 Na zakończenie rajdowicze otrzymali skromne 
upominki i publikacje. Zakończenie rajdu miało miej-
sce w Muzeum Wsi Białostockiej. Oprócz wszystkich 

uczestników, licznie przybyli na nie również zaprosze-
ni goście, którzy uświetnili uroczyste podsumowanie 
XXVIII Rajdu Leśników. 

Roman Rogoziński

Uczestnicy polowej mszy świętej – na przodzie od lewej: Paweł Kania 
z Regionu Środkowopolskiego w Łodzi oraz Jerzy Przybylski – Ho-
norowy Przewodniczący ZLP w RP.

Rejs statkiem po jeziorach augustowskich. Od lewej: Jerzy Smok, Hen-
ryk Chabowski, Andrzej Hrynko, Halina Stachowska, January Szajda.

Bronisław Sasin, Przewodniczący ZLP w RP podczas mszy świętej 
na zakończenie Rajdu.

Członkowie Rady Krajowej podczas rejsu statkiem po jeziorach 
augustowskich.

Barbara Ostaszewska  i Henryk Chabowski, Komandor Rajdu.
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Publiczność zgromadzona przed sceną, na pierwszym planie od lewej: 
Stanisław Przytulski z Okręgu Krośnieńskiego oraz Marek Cholewa 
z Regionu Górnośląskiego w Katowicach.

Bronisław Sasin, Przewodniczący ZLP w RP, dziękuje organizatorom 
i pozdrawia Rajdowiczów.

Piotr Czyżyk, p.o. Dyrektora RDLP w Białymstoku, uroczyście wita 
uczestników XXVIII Rajdu Leśników.

Henryk Chabowski – Komandor Rajdu, otwiera piknik kończący 
XXVIII Rajd Leśników. 

Polowa msza święta z przedstawicielami RDLP w Białymstoku.
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Rajdowe wspomnienia
Tradycyjnie już, największa liczba uczestników, ponad 80 osób,  przyjechała z Regionu Radomskiego 
Związku Leśników Polskich RP. Ta barwna i trudna do przeoczenia grupa przygotowała nietuzinkową 
niespodziankę dla Barbary Iwańskiej – kończącej kadencję Przewodniczącej Regionu Radomskiego. 
Podziękowanie za działalność związkową w regionie odbyło się w królewskim stylu – z wręczeniem 
korony i noszeniem w lektyce… 

A  tak swoje wspomnienia relacjonuje sama bohaterka tamtych wydarzeń – Barbara Iwańska 
– Przewodnicząca ZLP Regionu Radomskiego. 

Rajd 2016 za nami, ale przeżycie!

Moi Kochani, Wspaniali PRZYJACIELE z RDLP w Radomiu – Rajdowicze,

Zaskoczenie, szok, adrenalina, przeżycie, tętno 200. To niebywałe, wspaniałe, cudowne! Pomysł na miarę naszej 
radomskiej leśnej braci, radomskich rajdowiczów.

Zawsze mieliśmy głowę pełną pomysłów, zawsze byliśmy razem – wspaniali, zintegrowani. 

Tak właśnie tak – czas  k tak mija bezpowrotnie. Przychodzi moment, w którym trzeba powiedzieć „Wspomnienie to 
cicha nuta wyjęta z tomów przeszłości”, a wspomnienia to cudowny, niepowtarzalny czas, który spędziłam z Wami. Zawsze 

razem.

Mój czas to właśnie chwila, w której mówię Wam – dziękuję, dziękuję za wszystko, dziękuję, że byliście ze mną wiele lat, 
dziękuję, że jesteście tu i teraz, dziękuję, że spotkałam na swojej drodze tak cudownych ludzi, którym należy się szacunek i ten 

szacunek Wam daję.

Za 24 września Anno Domini 2016 dziękuję Wam z całego serca. 

A ta lektyka – no nie! Współczuję kolegom, gratuluję, że wytrzymali.

A ta korona – mistrzostwo świata! 
A stroje – te czapeczki i okulary – mucha nie siada, po prostu cudo, kapito, wspaniale!

Tak, jak powiedziałam w sobotę – w wielkich emocjach – kocham ludzi. To prawda, po prostu kocham Was! Dobrze, że 
jesteście, ale także bądźcie, zawsze razem, pełni uśmiechu i radości. Będzie świetnie, ale ta świetność zależy od nas samych.

Jeszcze raz dziękuję z całego serca, pozdrawiam serdecznie. Do spotkania na Rajdzie w Bieszczadach.

Z wyrazami sz acunku, kłaniam się Wam nisko, 

Barbara Iwańska 
Przewodnicząca

Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego

Adam Podsiadło, członek Rady Krajowej ZLP w RP, składa podzię-
kowanie Barbarze Iwańskiej. 

Wspomnień czar – Miss i Misterzy z poprzednich edycji Rajdu.
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Uczestnicy XXVIII Rajdu Leśników.

Czarownica prosto z Łysej Góry.Rajdowicz z Małopolski.Rajdowicze z Regionu Radomskiego. 

Najliczniejsza grupa Rajdowiczów – z ZLP Regionu Radomskiego.

Głos zabiera wzruszona Barbara Iwańska, Przewodnicząca Regionu 
Radomskiego.
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RDLP w Krośnie gospodarzem Rajdu Leśników w 2017 roku!
5 sierpnia br. w  Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wołosań w  Cisnej odbyło się robocze 
spotkanie, poświęcone organizacji XXIX Rajdu Leśników w 2017 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krośnie.

Było to już trzecie spotkanie osób bezpośrednio zaangażowa-
nych w organizację tego przedsięwzięcia. Tak, jak poprzednie, 
było bardzo owocne i wniosło do przygotowań wiele ciekawych 
pomysłów i konkretnych rozwiązań logistycznych.

Na naradach 13 kwietnia i 18 lipca br. wyłoniony został: Ko-
mandor Rajdu, termin XXIX Rajdu Leśników, jednostki biorące 
udział w tej imprezie, Komitet Organizacyjny z ramienia ZLP 
Okręgu Krośnieńskiego i RDLP w Krośnie oraz zaakceptowano 
miejsce spotkania ostatniego dnia Rajdu. Opracowano również 
terminarz, według którego Komitet Organizacyjny będzie reali-
zował zadania. Omówiono dodatkowo m.in.: propozycje: hasła 
i logo Rajdu, alternatywy i rozwiązania: transportu, programu, 
ubezpieczeń i zarys tras w poszczególnych jednostkach.

Przy okazji narady nadleśniczych z terenu RDLP w Krośnie 
(25 i 26 sierpnia), Dyrektor Grażyna Zagrobelna zainicjowała 
kolejne spotkanie z tego cyklu, na które został zaproszony Prze-
wodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin. Jego obecność posłuży-
ła wymianie poglądów, wskazaniu wielu ciekawych rozwiązań 
formalnych już funkcjonujących, a wiedza i doświadczenie kol. 
Sasina w organizacji imprez tego typu, rozwiała pojawiające się 
wątpliwości w toku przygotowań.

Jaki jest efekt prac i co dziś można powiedzieć na temat Raj-
du Leśników w 2017 roku w oparciu o odbyte spotkania:

XXIX Rajd Leśników na terenie RDLP w Krośnie
−  Termin: 22–24 czerwiec 2017 roku (z możliwością przyjaz-

du 21.06.2016 r.),
−  Komandor Rajdu: Marek Marecki, Z-ca Dyrektora ds. Go-

spodarki Leśnej w RDLP w Krośnie,
−  15 Nadleśnictw biorących czynny udział w przedsięwzięciu:

• Baligród
• Bircza 
• Brzozów
• Cisna
• Dukla
• Dynów
• Kołaczyce 
• Komańcza

• Krasiczyn
• Lesko
• Lutowiska
• Rymanów
• Strzyżów
• Stuposiany 
• Ustrzyki Dln

− Ilość miejsc: ok. 2000 
−  Komitet Organizacyjny z ramienia ZLP Okręgu Krośnień-

skiego:
• Ireneusz Żelazny (Nadleśnictwo Mielec)
• Stanisław Przytulski (Nadleśnictwo Lesko)
• Stanisław Kaczmaryk (Nadleśnictwo Bircza)
• Władysław Świerczek (Nadleśnictwo Dynów)
• Jan Kowal (Nadleśnictwo Lutowiska)

−  Ostatni dzień Rajdu, miejsce zborne – „Arena Sanok” 
w Sanoku 

−  Trasy i program w opracowaniu (wstępnie przedstawione 
i zaakceptowane, faza „do dopracowania”) 

−  Logo i hasło w opracowaniu (projekty przedłożone, komi-
sja wybierze te najlepsze)

Do końca roku wszystkie szczegóły Rajdu wraz ze stroną 
informatyczną będą gotowe, a każde nowe wiadomości z tego 
zakresu, pojawiać się będą na naszej stronie internetowej: 
http://www.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci4

Tekst i zdjęcia: Ireneusz Żelazny, 
Przewodniczący ZLP Okręgu Krośnieńskiego

Od prawej: Komandor Rajdu 2017, Marek Marecki, Z-ca Dyrektora 
ds. Gospodarki Leśnej w RDLP w Krośnie i Przewodniczący ZLP 
w RP, Bronisław Sasin.

Nadleśniczowie Nadleśnictw (czwarty od lewej): Lutowiska, Bircza, 
Dynów, Stuposiany, Krasiczyn i Brzozów. Naczelnik Wydziału Or-
ganizacji i Kadr – Jacek Gałuszka /drugi od lewej/ oraz Wojciech 
Zajdel /trzeci od lewej/ Specjalista ds. obronności i ochrony mienia, 
zaangażowani w organizację tego przedsięwzięcia.

Nadleśniczowie Nadleśnictw: (o d lewej): Rymanów, Komańcza, 
Dukla, Strzyżów, Kołaczyce, Lesko, Baligród i Cisna.
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Grażyna Zagrobelna, Dyrektor RDLP w Krośnie wręcza Jerzemu Miliszewskiemu Złoty 
Kordelas Leśnika Polskiego.

Złoty Kordelas Leśnika Polskiego 
dla Jerzego Miliszewskiego

Konrad Tomaszewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych na wniosek Związku 
Leśników Polskich  w RP przyznał Jerzemu Miliszewskiemu Złoty Kordelas Leśnika 
Polskiego. Emerytowany leśniczy Nadleśnictwa Rymanów otrzymał to zaszczytne 
wyróżnienie 24 września br. podczas regionalnych obchodów Święta Lasu z  rąk 
Grażyny Zagrobelnej, Dyrektor RDLP w Krośnie.

Przyznanie Złotego Kordelasa Leśnika to wy-
raz uznania za długoletnią pracę zawodową i ak-
tywną postawę społeczną. Jerzy Miliszewski jest 
wieloletnim pracownikiem Lasów Państwowych. 
Pracę zawodową rozpoczął w 1969 roku w Nad-
leśnictwie Rymanów. W gronie społeczności lo-
kalnej i w środowisku pracy cieszy się dużym 
autorytetem, kolegom zawsze służy fachową po-
radą.

Aktywnie uczestniczy w promowaniu zagad-
nień związanych z ochroną środowiska. Jest 
członkiem Zarządu Fundacji Pomocy Leśnikom, 
w której udziela się aktywnie i pomaga leśnikom 
i ich rodzinom w uzyskaniu pomocy fi nansowej 
w krytycznych sytuacjach zdrowotnych i loso-
wych. 

Wieloletni działacz Związku Leśników Pol-
skich w RP. Przez 3 kadencje pełnił funkcję Za-
stępcy Przewodniczącego ZLP w RP oraz przez 
4 kadencje był Przewodniczącym Okręgu Kro-
śnieńskiego ZLP w RP.

Jerzy Miliszewski otrzymał Kordelas Le-
śnika Polskiego 26 października 2000 roku. 

W 2002 roku został odzna-
czony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz w 2009 roku 
Złotym Znakiem Związku, 
najwyższym odznaczeniem 
Związku Leśników Pol-
skich w RP. 

Kol. Jerzemu serdecznie 
gratulujemy prestiżowego 
wyróżnienia!

Bronisław Sasin

Złoty Kordelas Leśnika Polskiego dla Jerzego Miliszewskiego.
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Zawody Sportowe na Węgrzech
26-28 sierpnia br. na Węgrzech, w Egerze odbyły się Międzynarodowe Zawody Sportowe Leśników 
i Pracowników Przemysłu Drzewnego. Już po raz dwudziesty ta cykliczna impreza zgromadziła 
liczną grupę zawodników. 

Około 800 sportowców z branży leśnej i drzewnej ry-
walizowało w kilku dyscyplinach, a mianowicie w pił-
ce nożnej, koszykówce, biegach, pływaniu, strzelaniu, 
kręglach, zespołowych grach karcianych, tenisie stoło-
wym i szachach. Oprócz bardzo licznej drużyny Węgier, 
w zawodach uczestniczyli zawodnicy z Polski, Rumunii 
i Chorwacji.

Związek Leśników Polskich w RP wystawił drużynę 
w jednej konkurencji – turnieju szachowym:

–  Marta Michalska z Zespołu Szkół Leśnych w Le-
sku,

–  Dariusz Rymaszewski z Nadleśnictwa Lwówek 
Śląski, RDLP we Wrocławiu,

–  Sebastian Rodkiewicz z Nadleśnictwa Łagów, 
RDLP w Radomiu,

 oraz przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu:

–  Cezary Beker
–  Tomasz Krystofi ak
Kierownikiem drużyny był Bronisław Sasin – Prze-

wodniczący ZLP w RP.
Po ofi cjalnym otwarciu, drużyny w poszczególnych 

konkurencjach przystąpili do rozgrywek szachowych.

Zespół w w/w składzie zdobył drużynowo I miejsce.
W klasyfi kacji indywidualnej nasi koledzy zajęli:
I miejsce  – Dariusz Rymaszewski
II miejsce  – Tomasz Krystofi ak
III miejsce  – Marta Michalska
VIII miejsce  – Sebastian Rodkiewicz
IX miejsce  – Cezary Beker

Pierwsza „dziesiątka” zawodów szachowych:
1. Rymaszewski Dariusz – 6,0 pkt. Polska
2. Krystofi ak Tomasz – 5,5 pkt. Polska
3. Michalska Marta – 5,0 pkt  Polska
4. Dimitruc Viorel – 4,5 pkt. Rumunia
5. Papp Nandor – 4,5 pkt. Węgry 
6. Morar Ioan – 4,0 pkt. Rumunia
7. Gordos Csaba – 4,0 pkt. Rumunia
8. Rodkiewicz Sebastian – 3,5 pkt. Polska
9. Beker Cezary – 3,5 pkt. Polska
10. Banyai Edomer – 3,5 pkt. Węgry

Zawodnicy z Polski, uczestniczący w rozgrywkach 
szachowych na Węgrzech, zajęli pierwsze miejsce 
w klasyfi kacji drużynowej i wysokie lokaty w klasyfi -
kacji indywidualnej.  Mistrzostwa odbywały się w przy-
jaznej atmosferze, będąc okazją zarówno do sporto-
wej  rywalizacji jak i wymiany doświadczeń pomiędzy 
szachistami z różnych krajów.

Dziękujemy za zaproszenie i przyjęcie naszej dru-
żyny szefowi węgierskiego Związku Leśników i Drze-
wiarzy – Peterowi Dudasowi oraz współorganizatorowi 
zawodów – Károly Eszterházy z Collage Eger.

Tekst i zdjęcia: Bronisław Sasin

Prezentacja Zespołów przed zawodami.

Reprezentacja z Polski, od lewej: Sebastian Rodkiewicz, Cezary 
Beker, Marta Michalska, Bronisław Sasin, Tomasz Krystofi ak, Da-
riusz Rymaszewski.
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Dariusz Rymaszewski z reprezentantem z Węgier.

Cezary Beker z Nandorem Papp z Węgier. 

Marta Michalska z reprezentantem z Rumunii.

Polska drużyna na podium – przyjmuje puchar, medale i nagrody za I, II i III miejsce w klasyfi kacji indywidualnej.

Sebastian Rodkiewicz z Tomaszem Krystofi akiem. 
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32. Mistrzostwa Świata Drwali
W dniach 8–11 września br. w Wiśle odbyły się 32. Mistrzostwa Świata Drwali. O laur najlepszego 
na świecie drwala walczyło ponad 100 uczestników z 28 krajów. Związek Leśników Polskich w RP 
ufundował nagrodę dla najlepszego Drwala z Polski oraz najmłodszego uczestnika zawodów z Polski.

Zmagania trwały 3 dni w Ośrodku Sportowym Joni-
dło. Drwale rywalizowali w pięciu kategoriach: ścince 
drzew, wymianie piły łańcuchowej w pilarce, przerzyn-
ce kombinowanej i precyzyjnej oraz okrzesywaniu.

Po podsumowaniu wyników wszystkich konkurencji 
wyłoniono zwycięzcę. Został nim Valery Durovich z Bia-
łorusi. Drugie miejsce także zajął reprezentant Białorusi 
– Sergei Shkudrou. Na najniższym stopniu podium stanął 
zawodnik z Niemiec – Marco Trabert. Drużynowo zwycię-
żyli Białorusini przed zespołami z Niemiec i Szwajcarii.

Najlepszy z Polaków – Tomasz Bilski – zajął 26. 
miejsce. W klasyfi kacji drużynowej Polacy uplasowali 
się na 17. miejscu.

W niedzielę 11 września br. w hotelu „Gołębiewski” 
w Wiśle odbyło się uroczyste zakończenie 32. Mistrzostw 
Świata Drwali z wręczeniem dyplomów i medali.

Jan Kubiak, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
Leśnych, główny organizator zawodów, przywitał licz-
nie przybyłych gości, kibiców i zawodników.

Wśród zaproszonych znaleźli się:
–  Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Zastępca Dyrektora 

Generalnego ds. Rozwoju,
–  Kazimierz Szabla, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Katowicach,
–  Tomasz Bujok, Burmistrz Miasta Wisła
–  Bronisław Sasin, Przewodniczący ZLP w RP
Przewodniczący ZLP w RP pogratulował wszystkim 

zawodnikom wspaniałej rywalizacji na wysokim pozio-
mie technicznym. Najwyżej sklasyfi kowany uczestnik 
zawodów z Polski – Tomasz Bilski oraz najmłodszy za-
wodni z naszego kraju – Łukasz Schuetza otrzymali od 
Związku Leśników Polskich w RP nagrody rzeczowe.

Następne zawody odbędą się w Norwegii w 2018 
roku.

Tekst: Bronisław Sasin
Zdjęcia: Janusz Błaszczyk, CILP oraz Bronisław Sasin

Tomasz Bilski, najlepszy Drwal z Polski, fot. B. Sasin.32. Mistrzostwa Świata Drwali w Wiśle, fot. Janusz Błaszczyk, CILP.

32. Mistrzostwa Świata Drwali w Wiśle, fot. Janusz Błaszczyk, CILP.32. Mistrzostwa Świata Drwali w Wiśle, f ot. Janusz Błaszczyk, CILP
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XX Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników
17 września br. odbyła się XX Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę. Pielgrzymce 
towarzyszyło hasło: Chrzest Polski źródłem chrześcijańskiej tożsamości leśników.

Po raz dwudziesty leśna brać przybyła do Częstocho-
wy z całej Polski – z wielkich miast i małych miejsco-
wości by podziękować Jasnogórskiej Pani za szczególną 
opiekę. Podzielić się darami lasu i jednocześnie prosić 
o łask ę, żeby kolejny rok naszej pracy na wszystkich 
jej odcinkach był naznaczony rozsądkiem, spokojem 
i mądrymi decyzjami.

Podczas zbiórki przed Wałami Jasnogórskimi zebrali 
się pielgrzymi, Krajowy Duszpasterz Leśników, Minister 
Środowiska i Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Po przemarszu do klasztoru, odbyła się msza św., 
koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelen-
cji Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, Krajowego 
Duszpasterza Leśników, który również wygłosił homilię.

Podczas mszy św. przemawiali Minister Środowiska 
Jan Szyszko oraz Dyrektor Generalny LP Konrad Toma-
szewski.

Wręczono również dary od kierownictwa DGLP 
i RDLP w Katowicach oraz organizacji związkowych. 
W imieniu Związku Leśników Polskich na ręce Jego 
Ekscelencji Księdza Biskupa złożono dary lasu przygo-
towane przez leśników i ich żony. Przekazano dary lasu, 
ofi arowane przez Jerzego Miliszewskiego, Bronisława 
Sasina oraz Waldemara Jedynaka z Nadleśnictwa Bog-
daniec (RDLP w Szczecinie).

Serdecznie dziękujemy ofi arodawcom oraz wszyst-
kim członkom ZLP w RP uczestniczącym w pielgrzym-
ce na Jasną Górę.

Tekst: Bronisław Sasin
Zdjęcia: Jerzy Drabarczyk, CILP.

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP: od prawej: B. Sasin, G. Cekus, 
P. Kania i M. Cholewa. Foto: J. Drabarczyk.

Dary wręczyli: Grzegorz Cekus, Bronisław Sasin i Paweł Kania. 
Foto: J. Drabarczyk.

W pierwszym rzędzie poczet sztandarowy ZLP w RP: Michał Wieczo-
rek, Piotr Derbis, Roman Gajdzik z Nadleśnictwa Świerklaniec oraz 
w drugim rzędzie z Nadleśnictwa Kolumna ze sztandarem Regionu 
Środkowopolskiego ZLP w RP.

Fot. Marek Cholewa, Region Górnośląski w Katowicach.
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XXIII Mistrzostwa Europy Leśników 
w Biegu na Orientację (EFOL 2016)

Od 15 do 20 sierpnia br. w okolicach nadmorskiej miejscowości Ahus w Szwecji odbyły się XXIII 
Mistrzostwa Europy Leśników w Biegu na Orientację. Reprezentacje z 12 państw europejskich, 266 
zawodników rywalizowało na trasach wytyczonych w biegu sprinterskim w Kristianstad.  

Oprócz pracowników Lasów Państwowych, uczestni-
kami Mistrzostw byli uczniowie średnich szkół leśnych 
(Ruciane – Nida, Goraj, Tuchola, Białowieża), pracow-
nicy BULiGL oraz członkowie leśnych rodzin. Centrum 
Zawodów i główne miejsce zakwaterowania większości 
ekip to nadmorska miejscowość Ahus, oddalona od Kri-
stianstad ok. 25 km. Nasza 10 osobowa ekipa z Rucia-
nego – Nidy zamieszkała w Yngsjo (7 km od Centrum 
Zawodów). 

15 sierpnia wyjechaliśmy do Kristianstad, by zapoznać 
się z parkiem i miastem – terenem  zmagań w biegu sprin-
terskim, w drodze powrotnej trening w okolicy Yngsjo.

16 sierpnia 2016 w Centrum Zawodów zameldowała 
się większa część Polskiej ekipy. Dokonano rejestracji 
i odbioru pakietów startowych, a my za zgodą organiza-
torów rozłożyliśmy materiały promocyjne (CILP) przy-

wiezione z Polski (część materiałów z ubiegłego roku, 
które pozostały z wyjazdu na Węgry). Później udaliśmy 
się na drugi trening.

17 sierpnia 2016 – Sprint  zwany biegiem parkowym 
na ulicach Kristianstad. 

Uroczyste otwarcie Mistrzostw i dekoracja zwycięz-
ców – nasze osiągnięcia tego dnia to 18 medali.

O godzinie 9.00 rozpoczęła się ostatnia część zmagań 
sportowych – sztafety, na które zawsze zawodnicy ocze-
kują z niecierpliwością. Walka trwała do samej mety, 
a zawodnicy na trasie biegu zostawili wszystkie siły, 
żeby jak najlepiej wypadł zespół. W biegu sztafetowym 
było bardzo szybko, ale nie zawsze super dokładnie, co 
mściło się na mecie.

Nasze osiągnięcia w sztafetach: 9 i ½ medali oraz 
w kategorii OPEN – I i II miejsce
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Po ceremonii dekoracji najlepszych sztafet, nastąpi-
ła ceremonia zamknięcia Mistrzostw i przekazania fl agi 
gospodarzom EFOL 2017 – Litwinom.

Podsumowując – były to zawody, które będziemy 
długo pamiętali. Piękne tereny, bardzo dobre trasy do 
biegania, dobre wyniki, bardzo ciekawa wycieczka za-
wodowa,  jak i wpadki organizacyjne gospodarzy – ko-
smiczna cena mapy treningowej (5 euro za mapkę, do-
tychczas było to 1 euro), brak wody do picia na mecie, 
po biegu sztafetowym zabrakło medali dla  zawodników. 

Najważniejsze jest jednak to, że był to najlepszy 
po Wejherowie wynik, jaki dotychczas osiągnęliśmy. 
W klasyfi kacji medalowej Nasza Reprezentacja zajęła 
I miejsce, wyprzedzając gospodarzy – Szwecję. 

W imieniu uczestników Mistrzostw bardzo dzięku-
ję za wsparcie grupy leśników którzy, jak oceniam, 
dobrze reprezentowali Polskę podczas tego między-
narodowego spotkania europejskich leśników.  

W imieniu członków Reprezentacji wyrażam po-
dziękowanie za wsparcie naszych działań przez Zwią-
zek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Mamy nadzieję, że nasze działania znajdą Państwa 
uznanie również w przyszł ości.

Halina Pańkowska
Dyrektor

Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej

Ruciane-Nida, 23.09.2016 r.

Sz. P. 
Bronisław Sasin 
Przewodniczący 
Związku Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej

 Podziękowanie

W imieniu Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Euro-
pejskiej w Rucianem – Nidzie oraz Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Technik Ruciane – Nida” chcia-
łabym przekazać najserdeczniejsze podziękowania za 
fi nansowe wsparcie. 

Dzięki uzyskanej pomocy XXIII Mistrzostwa Eu-
ropy Leśników w Biegu na Orientację (EFOL 2016) 
zostały ukończone z najwyższym wynikiem, lepszym 
od reprezentacji gospodarzy.

Darz Bór,

Halina Pańkowska
Dyrektor

Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Koledze Rafałowi Ślozowskiemu 
Przewodniczącemu OZ ZLP 

w Nadleśnictwie Trzciel
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca Tadeusza
emerytowanego leśniczego w Nadleśnictwie 

Trzciel, wieloletniego członka ZLP w PR
składa

Rada Regionu Zachodniego Związku Leśników 
Polskich w Szczecinie 

W związku z uzyskaną informacją o śmierci 
Kolegi Mariana Wróblewskiego

zasłużonego wieloletniego Działacza Związkowego 
– Związku Leśników Polskich w RP,

Składamy wyrazy współczucia 
i łączymy się w smutku z Rodziną zmarłego, 

Koleżankami i Kolegami,
Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP

Rada Związku Leśników Polskich 
Regionu Radomskiego 

Pożegnanie Tadeusza Ślozowskiego
Zupełnie niedawno, niewiele więcej niż rok wcze-

śniej, żegnaliśmy leśniczego Tadeusza Ślozowskiego 
odchodzącego na emeryturę. Pamiętamy kwiaty, tort 
z napisem „46 lat pracy w Nadleśnictwie Trzciel” i naj-
szczersze życzenia zasłużonego odpoczynku po latach 
sumiennej, pełnej zaangażowania pracy w trzcielskich 
lasach. Szczerze zazdrościliśmy Mu wspaniałej kondy-
cji i ciekawych planów na jesień życia. Los chciał jed-
nak inaczej… 
Ś. p. Tadeusz Ślozowski był wzorem dla leśników 

i przykładem rzetelności, znajomości spraw lasu i wiel-

kiej kultury osobistej. Las był dla Niego nie tylko pracą, 
ale też życiową pasją, w którą angażował swoją całą ro-
dzinę.

Tadeusz był dla nas wszystkich wielkim autorytetem 
w wielu, nie tylko leśnych sprawach. Był Dobrym Czło-
wiekiem, budzącym szacunek i zaufanie, dodatkowo za-
wsze eleganckim, szarmanckim i pełnym humoru.

Koleżeński i powszechnie lubiany pracował aktywnie 
w Związku Leśników Polskich i za pełną zaangażowa-
nia działalność został uhonorowany srebrną odznaką 
„Zasłużony Dla Leśników Polskich”.

Był znaną, aktywną i rozpoznawalną 
postacią w społeczności lokalnej i także 
tam pozostanie po nim trudna do wypeł-
nienia wyrwa. 
Ś. p. Tadeusz za swoje ziemskie za-

sługi został wezwany na Wieczną Służbę 
w Rajskich Lasach i będzie żył wiecz-
nie zarówno tam, jak w naszej pamięci 
i wdzięcznym szumie lasu, któremu po-
święcił swoje całe życie.

Odpoczywaj w pokoju Drogi Kole-
go Tadeuszu!

Tekst:  Jarosław SzałataTadeusz Ślozowski, emerytowany leśniczy w Nadleśnictwie Trzciel. 
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