
Informator Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Nr   3   (169)                     ISSN 1732-1743                    Marzec    2014  r.

NASZE SPRAWY

WYSTĄPIENIE 
DO MINISTRA ŚRODOWISKA 

(ZMIANA fORMY ZATRuDNIENIA, SPRZE-
DAż MIESZKAń, WYNAgRODZENIA)

Warszawa, 21.02.2014 r. 

Pan 
Maciej Grabowski
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,

Nowelizacja ustawy o lasach, wprowadzająca wpłaty 
przez Lasy Państwowe do budżetu państwa, nie uwzględ-
nia żadnych zapisów z projektów ustawy uzgadnianych 
przez ponad 3 lata.

Zwracamy się zatem o zgłoszenie do legislacji, 
w równie szybkim tempie jak w przypadku ostatnich 
zmian, projektu zmian do ustawy o lasach, a przede 
wszystkim wprowadzenia zapisu o zmianie sposobu 
zatrudniania pracowników PGL LP z powołania  na 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, tj. uchy-
lenia art. 35 ust.1 pkt 2b ustawy o lasach. 

Postulat zmiany sposobu zatrudnienia m.in. leśni-
czych, z powołania na zatrudnienie na umowę o pra-

cę jest zgłaszany od kilkunastu lat. Wprowadzenie tej 
zmiany nie wpłynie na wzrost kosztów w  Lasach Pań-
stwowych ani w budżecie państwa.

Domagamy się również, wprowadzenia do projek-
tu zmian do ustawy o lasach, zapisów dotyczących 
nabrzmiałego problemu mieszkaniowego, a przede 
wszystkim wprowadzenia zmian w art. 46 ustawy 
o lasach w celu zmiany dotąd bezpłatnych, użycza-
nych mieszkań na służbowe mieszkania, udostęp-
niane na zasadach umowy najmu oraz ustalenia do-
datku mieszkaniowego dla stanowisk wymienionych 
w art. 46 ust. 1. pkt 2 ustawy o lasach. Wnosimy 
również o wprowadzenie dodatkowego zapisu, aby 
pracownikom opuszczającym mieszkanie służbowe 
przysługiwała odprawa w określonej wysokości jeżeli 
nie będą korzystali z zasobów mieszkaniowych lasów 
państwowych.

Prosimy również o wprowadzenia zapisu zabra-
niającego ponownego zakupu mieszkania przez tego 
samego pracownika czy małżonka oraz o utracie 
uprawnienia do mieszkania jeżeli nabył mieszkanie 
z zasobów Lasów Państwowych.

Pracownicy Lasów Państwowych mieszkający 
w mieszkaniach, które obecnie nie są przeznaczone do 
sprzedaży, mają poczucie wielkiego dyskomfortu, zwią-
zanego z brakiem zabezpieczenia ich potrzeb mieszka-
niowych w momencie zakończenia służby w LP. 
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Stoimy na stanowisku, aby wszystkie osady zakwali-
fikować jako zbędne dla gospodarki leśnej i umożliwić 
ich stopniową sprzedaż dotychczasowym użytkow-
nikom. Powinien to być postępujący proces. Potrzeby 
funkcjonowania leśnictw można rozwiązać za pomocą 
oddzielnych kancelarii, niekoniecznie związanych z po-
trzebą zamieszkiwania w leśniczówce. Takie rozwiąza-
nia stosuje już obecnie wiele jednostek LP. Przełamanie 
stereotypów jest nieraz trudne, ale podjęcie radykalnych 
i zdecydowanych działań mających na celu wyzbycie 
się uciążliwego, znacznie obciążającego Lasy Państwo-
we majątku odbędzie się na pewno z korzyścią dla LP 
jako firmy, jak i dla pracowników. Rozpoczęty proces 
sprzedaży należy dokończyć. Wzorem innych jednostek 
(Policja, szkolnictwo, Wojsko Polskie) Lasy Państwowe 
powinny zrezygnować z mieszkań zakładowych, zbęd-
nych zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników, nie-
zależnie od zajmowanego stanowiska. 

Panie Ministrze, szerokie rzesze pracowników Lasów 
Państwowych obawiają się, że duża danina na rzecz bu-
dżetu, może przyczynić się do poważnych problemów 
finansowych w najbliższych latach i może doprowadzić 
do redukcji zatrudnienia i ograniczenia płac. Deklaracje 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o utrzy-
maniu wynagrodzeń na poziomie planu 2013 r. oraz sta-
nu zatrudnienia są odnoszone do 2014 roku. Nie padły 
podobne deklaracje dotyczące 2015 roku i dalszych lat. 

Na uspokojenie nastrojów pracowników Lasów Pań-
stwowych, może wpłynąć zapewnienie Pana Ministra 
o gwarancjach płacowych i poziomie zatrudnienia. 
Wierzymy w dobre intencje Pana Ministra i oczekuje-
my na jednoznaczną deklarację utrzymania wzrostu płac 
w roku 2015 i latach następnych. 

Prosimy również o uwzględnienie w planach Lasów 
Państwowych, na najbliższe lata, wzrostu zatrudnienia, 
zwłaszcza służb terenowych, w kontekście wzrastają-
cych zadań w zakresie pozyskania i sprzedaży drewna 
oraz prowadzenia na dotychczasowym poziomie zadań 
z zakresu ochrony przyrody, edukacji leśnej społeczeń-
stwa, rekreacji i turystyki, współpracy z samorządami 
lokalnymi, itp.

Do wiadomości:
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Bronisław Sasin

LIST ANDRZEJA SCHECHTELA  
DO gAZETY WYBORCZEJ  

Z KOMENTARZEM DO ARTYKuŁu  
A. WAJRAKA

Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej

Po kilku latach spokoju po poprzednich stałych napa-
ściach na leśników i Lasy Państwowe p. Adam Wajrak 
wznowił je artykułem z dnia 8-9 lutego 2014 r. pt.Mani-
fest Wajraka: Lasy stworzyły sobie państwo.

Cenię p. Adama za ciekawe artykuły przybliżające zja-
wiska przyrodnicze i propagujące idee ochrony przyrody.

Zadaję sobie pytanie dlaczego w sposób napastliwy 
i kłamliwy pisze o Lasach Państwowych i leśnikach 
(z wyłączeniem tych z Parków Narodowych) nie mając 
w tym względzie ani wykształcenia, ani doświadcze-
nia. Ale nie to jest tu istotne – wiedzę można zdobyć na 
różne sposoby – wystarczą dobre chęci. Jednak wiedza 
„skażona” własną pasją i głębokim przekonaniem o wła-
snej racji nie będzie wiedzą rzetelną. Zawsze musimy 
pamiętać tę słynną sentencję „To smutne, że głupcy są 
zawsze pewni swych racji, a mędrcy pełni wątpliwości”. 
To dotyczy każdego z nas. Przyroda i jej procesy nie raz 
każdego z nas boleśnie o tym przekonały.

Już sam tytuł „Manifest Wajraka” świadczy o pew-
nej megalomanii autora i  „zacięciu rewolucyjnym”. 
Adam Wajrak zbawi lasy, przyrodę a może cały świat. 
Tę rewolucyjność potwierdza sugestia by LP sprzeda-
wały taniej drewno okolicznej ludności. Piękna idea.  
K. Marks by temu przyklasnął. Rozwińmy tę myśl. Lasy 
to wspólne dobro narodu, więc jako takie winne być dzie-
lone na wszystkich. Ale wspólnym dobrem jest wszystko 
– może by KGHM dawało każdemu po wiaderku rudy, 
kopalnie po wiaderku węgla, elektrownie (robią prąd ze 
wspólnego dobra) po kilowacie. Każdy wytopi sobie pa-
cynkę miedzi – potem do skupu złomu i sprawiedliwość 
triumfuje. Warto pamiętać, że rewolucjoniści wiele już 
zburzyli, a mało zbudowali (chyba, że totalitarny ustrój).

Skąd się bierze osobista wręcz uraza A.W. do leśni-
ków? To może nam zdradzić tyko on sam. Obawiam się, 
że polemika z A.W. będzie się odbywać na tych samych 
zasadach jak z pewnym posłem specjalistą od katastrofy 
lotniczej. Ale spróbować trzeba.

Moja pretensja o to co pisze A.W. jest skierowana do Ga-
zety Wyborczej. Wasze piękne hasło „nam nie jest wszyst-
ko jedno” przyjmuję jak swoje. Obowiązuje ono także 
w tym by zamieszczane w GW publikacje były rzetelne. 
Publikacje mogą i powinny przedstawiać różne punkty 
widzenia. Ale w tym przypadku mamy stałe szkalowanie 
Lasów Państwowych i leśników, a wszystko robi wrażenie, 
że głównym celem jest „przywalenie” wrogowi.
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Zdaję sobie sprawę, że weryfikacja tego co pisze A.W. 
nie jest dla redakcji łatwa, ale nie widzę takich prób. Na-
tomiast wystarczy przeczytać artykuł A.W. by rzuciło się 
w oczy, że nie o rzetelne traktowanie tematu tu chodzi.

A.W. napisał kiedyś „zdarzają się światli leśnicy” – 
to chyba oznacza, że reszta to ciemna masa? Napisał 
teraz „po lasach hulają naukowcy, którzy deklarują, że 
wszystko jest super... są zwykle opłacani z kiesy LP.” 
No, dostało się profesorom – leśnicy się poczuli raźniej. 
Jeżeli tekst ostatniego artykułu A.W. czytał ktoś z redak-
cji i nie zapaliło mu się czerwone światełko to już bar-
dzo źle. Użyte określenia „hulają”, „kiesa” coś mówią 
o autorze, ale sugestia, że uczeni piszą nieprawdę, bo są 
opłacani to zwykłe oszczerstwo. 

A.W. „Prawdziwym naukowcom utrudnia się życie”
No wydało się – ci co „hulają” to nie są prawdziwi. To 

jacyś oszuści, których jeszcze na razie A.W. nie zlustrował 
i nie ujawnił, ale mam nadzieję z zapałem się za to zabierze. 

Teraz konkrety.
A.W. – „Lasy Państwowe stworzyły sobie państwo”.
Prawda: Lasy Państwowe podlegają Ministrowi Śro-

dowiska, który jest jednym z członków rządu i podlega 
premierowi. Nad Ministerstwem Środowiska sprawuje 
jeszcze nadzór Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

M.Ś. zatwierdza Instrukcje Urządzania Lasu i Zasady 
Hodowlane obowiązujące w LP.

Zatwierdza także Plany Urządzania Gospodarstwa 
Leśnego na okres 10 lat dla każdego nadleśnictwa. 
W tych planach jest określona ilość drewna do pozyska-
nia. Nadleśnictwa są zobowiązane do ich przestrzegania. 
I to wszystko. Tak więc leśnicy muszą swoje drewnożer-
cze skłonności machania siekierą powściągnąć.

A.W. – „ni to firma, ni to instytucja”
Prawda: i jedno, i drugie właśnie. Jest to dobrze spre-

cyzowane w zadaniach jakie mają wykonywać lasy.
A.W. – „gigantyczny majątek (lasy) państwo prze-

kazało Lasom Państwowym”.
Prawda: przekazało w zarząd i sprawuje nad tym peł-

ną kontrolę.
A.W. – „...25 tys. ludzi żyje z zasobów jednej 

czwartej kraju, które, przypomnijmy, mają na wy-
łączność”. 

Czy to znaczy, że 25 tys. leśników podstępnie prze-
chwyciło w swoje łapska dobro całego narodu? Mogą 
nim dysponować?, a może odsprzedawać? Może nie 
chcą się tym dobrem z nikim podzielić? To pachnie naj-
większą aferą III RP! Może górnicy przechwycili wę-
giel? Może rybacy ryby?

Przepraszam – czy może być bardziej absurdalny zarzut?
Właściwie czego by nie zrobiły LP to jest wg A.W. 

złe. Za złe ma LP to co sam robi czyli promowanie 

ochrony przyrody i przybliżanie społeczeństwu zasad 
funkcjonowania lasów.

I edukacja ekologiczna. Wydawane przez nadleśnic-
twa foldery informują społeczeństwo o walorach przy-
rodniczych danego terenu i zachęcają do odwiedzania 
lasów. Wg A.W. jest to „ocieplanie wizerunku firmy”. 
Gdzie A.W. znalazł stwierdzenia, że wizerunek LP  
jest zły?

Badania ankietowe pokazują, że jest b. dobry.
Wg A.W. polskie lasy są jednymi z uboższych w Eu-

ropie, bo mają za mało posuszu.
A.W. z racji młodego wieku nie wie, że nie tak dawno 

leśniczy za posusz w starym drzewostanie dostawał na-
ganę. Dzisiaj może dostać naganę za jego usunięcie. Coś 
się więc zmieniło.

Co dzisiaj słyszy leśnik od spotkanych turystów czy 
grzybiarzy: panie takiego burdelu w lesie to nie było 
nawet za komuny, strach chodzić po lesie by człowieka 
suche drzewo nie przywaliło! Gdzieś trzeba więc zacho-
wać złoty środek.

Najgorsze w tym co pisze A.W. to szarganie dobrego 
imienia leśników jako grupy zawodowej. Wg A.W. nie 
ma w tym zawodzie romantyzmu, a jedynie pazerność 
na kupienie budynku leśniczówki za grosze.

Kilka słów o leśnikach i ich zawodzie.
Jak mało która grupa zawodowa leśnictwo gromadzi 

wspaniałych ludzi z zamiłowaniem do lasu i przyrody. 
Gościnnych i uczynnych. Szczerych i prostych. Takie 
cechy rozwija i utrwala środowisko leśne. Tak to działa 
na całym świecie. Oczywiście nie wszyscy są tacy – jak 
w każdym środowisku.

Przypomnę, że leśnicy byli grupą zawodową, która 
ponosiła największe ofiary w ludziach od powstań naro-
dowych począwszy, a na ostatniej wojnie kończąc.

Leśniczówki i las były bazą bez której partyzantka 
byłaby niemożliwa. I mało było leśników, którzy do niej 
nie należeli. Leśnicy ginęli z rąk okupanta, ale ginęli 
i giną z rąk kłusowników, złodziei i bandytów. Tak jest 
do dzisiaj. Na szczęście na małą skalę.

Sytuacja materialna leśników, która tak bulwersuje 
A.W. dopiero ostatnio się tak poprawiła.

Przez dziesięciolecia była marna. A jednak nie bra-
kowało kandydatów do zawodu. Choć nie sprzedawano 
leśniczówek za grosze. Dawniej największym wyzwa-
niem były warunki bytowe.

Brak prądu, woda ze studni, wc za stodołą, do wsi 
i miasta daleko, samochodów nie było (ja to przerabia-
łem jako dziecko).

Dzieci od pierwszej klasy były „u rodziny” lub w in-
ternacie. Pracy dla żony nie było.

Takich warunków wiele żon nie wytrzymywało i od-
chodziło. Znam takich wypadków wiele. Tragedia po 
której często sięgano po kieliszek. A tu taki młody czło-
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wiek jak A.W. widzi w leśnikach ludzi pazernych „na 
leśniczówkę za grosze”. Wstyd.

Wg A.W. leśnicy i LP nie dbali i nie dbają o ochro-
nę przyrody. 

Trudno ustalić liczbę rezerwatów przyrody zwłaszcza 
na nizinach, które powstały z inicjatywy leśników i pra-
cowników biur urządzania lasu. To oni znając dokładnie 
teren wynajdywali takie piękne lub ciekawe fragmenty 
lasu. Instrukcja u.l. przewidywała wtedy kategorię „pro-
jektowany rezerwat” i to określenie zabezpieczało dany 
las przed wycięciem. 

To leśnicy wskazywali naukowcom te fragmenty, 
a oni przygotowywali dokumentację przedkładaną Mi-
nistrowi Leśnictwa do zatwierdzenia. Nie było to po 
myśli rządu i partii i zawsze trzeba było pokonać jakieś 
bariery. Utworzenie parku narodowego też nie było ła-
twe. Leśnicy w tym w pełni współuczestniczyli.

Minister Środowiska w udzielonym wywiadzie 
w GW w dniu 12.02.2014 wyraźnie stwierdził, że lasy 
są w dobrej kondycji.

Można to poprzeć ogólnymi wskaźnikami. Będą to – 
średni wiek (wiek ważony o powierzchnię) i średni za-
pas grubizny brutto na 1 ha. Oba te wskaźniki stale rosną 
co oznacza, że przybywa drzewostanów starszych i są 
one bardziej zasobne.

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa przyjęła ostatnie sprawozda-
nie LP i stwierdziła że „podstawowe cele polityki le-
śnej państwa są dobrze realizowane, a Lasy Państwowe 
mogą być przykładem bardzo dobrze funkcjonującej in-
stytucji”, a polski model leśnictwa jest wysoko ceniony 
na świecie.

Dowodem na to jest prestiżowa nagroda UNESCO – 
Sultan Qaboos Price for Environment Preservacion przy-
znawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony 
przyrody jaką wyróżniono Lasy Państwowe w ub. roku. 
Konkurentów do tej nagrody z całego świata nie brakowało.

Z poważaniem 
Andrzej Schechtel

Dane dla redakcji.
Skończyłem leśnictwo w 1955 r. Pracowałem w biu-

rach urządzania lasu w Gorzowie Wlk., Poznaniu i Szcze-
cinku oraz byłem leśniczym w Lasach Doświadczalnych 
Nadleśnictwa Zielonka pod Poznaniem, oraz pracowałem 
w Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu. Opracowywałem 
plany ochrony ekosystemów leśnych dla Wolińskiego PN 
2x i Słowińskiego PN 3x. W tym ostatnie dwa prowadząc 
własną działalność gospodarczą. 

mail: anstel@ poczta.fm
Ps. Gazeta Wyborcza odmówiła zamieszczenia listu.

XXII SZACHOWE MISTRZOSTWA 
POLSKI LEŚNIKÓW

W dniach 23 – 26 lutego 2014 r. w Kistowie w hotelu 
Kiston na terenie Nadleśnictwa Lipusz ( RDLP Gdańsk) 
odbyły się Międzynarodowe XXII Szachowe Mistrzo-
stwa Polski Leśników.

  

W mistrzostwach uczestniczyło 50 szachistów z róż-
nych jednostek związanych z leśnictwem z całej Polski 
a także goście z Węgier i  Rumunii. Mistrzostwa roze-
grano tradycyjnie systemem szwajcarskim na dystansie 
11 rund z tempem 30 minut na zawodnika.

Zawody zostały zorganizowane przez Nadleśnictwo 
Lipusz z RDLP Gdańsk i Związek Leśników Polskich 
w RP. Turniej stał na wysokim poziomie sportowym oraz 
organizacyjnym. Swój udział miał w tym sędzia główny 
zawodów Pan Arkadiusz Wiśniewski, który prowadził 
zawody profesjonalnie oraz Adam Bednarek, pracownik 
Nadleśnictwa Lipusz, który odpowiadał za organizację 
tych zawodów ale również wielokrotny uczestnik mi-
strzostw szachowych. 
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Po ogłoszeniu wyników Mistrzostw zostały wręczone 
Puchary, dyplomy oraz nagrody. Puchar i nagrody ufun-
dowane przez Dyrektora Generalnego LP, dla najlepszej 
drużyny, wręczył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku Zbigniew Kaczmarczyk.

Puchar Przewodniczącego dla Mistrza Szachowego 
Leśników wręczył przewodniczący Związku Leśników 
Polskich w RP Bronisław Sasin.

Turniej wygrał Jozsef Nemeth – Węgry. Kolejne 
miejsca zajęli: 

– Tadeusz Walczak – N-ctwo Żołdowo, RDLP Toruń 
– Roman Godlewski – N-ctwo Poddębice, RDLP Łódź
– Nandor Papp – Węgry
– Tomasz Findysz – N-ctwo Przemków, RDLP Wro-

cław 
– Ignacy Truszkowski – emeryt RDLP Szczecinek 
Na zdjęciu w kolejności zajętych miejsc.
 

Drużynowo Mistrzostwo Polski zdobyli Węgrzy, 
którzy wyprzedzili RDLP Łódź i RDLP Olsztyn. 

Oprócz głównych zawodów rozegrano turniej sza-
chów błyskawicznych, wygrał 10-letni Paweł Teclaf, 
szachista z  KKS Ormuzd Kartuzy (foto u góry strony).

Na zakończenie przewodniczący Bronisław Sasin, za-
prosił na przyszłoroczne zawody, które prawdopodobnie 
odbędą się w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym „Nagó-
rzyce ( RDLP Łódź) lub w Spale. Ze szczegółowymi wy-
nikami Mistrzostw Szachowych Polski Leśników oraz 
Turnieju Szachów Błyskawicznych można zapoznać się 
na stronie http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_619/ 
oraz  http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_979/. 

Przed zakończeniem rozgrywek zorganizowano wy-
cieczkę do pobliskiego Szymbarku. W szymbarskim le-
sie znajduje się niezwykłe Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu. W tym szczególnym miejscu, uczestnicy mi-
strzostw mogli poznać historię, język i kulturę Kaszub. 

Poza ciekawymi i ważnymi informacjami o Kaszu-
bach, ich tradycji i zwyczajach zwiedzający zobaczyli 
między innymi: Dom stojący na głowie,

a także: Dom Sybiraka, najdłuższą deskę świata – 
46,53 m, pomnik Gryfa Pomorskiego, bunkier Gryfa 
Pomorskiego, kościółek Św. Rafała, dom Kaszuba z Ka-
nady, dom z Turcji.

XXII Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Pol-
ski Leśników oraz wycieczka były udane, wszyscy 
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uczestnicy wyjechali zadowoleni. Dziękuję pracowni-
kom z Nadleśnictwa Lipusz, na czele z nadleśniczym 
Maciejem Kostką, za sprawną i wspaniale przygotowa-
ną imprezę.

Dziękuję za uczestnictwo podczas otwarcia i zakoń-
czenia mistrzostw dyrektorowi RDLP Gdańsk Zbignie-
wowi Kaczmarczykowi oraz nadleśniczemu Nadleśnic-
twa Lipusz Maciejowi Kostce, a także uczestniczącym 
w zakończeniu wójtowi Gminy Sulęczyno Bernardowi 
Grucza – fundatorowi pucharu i nagrody dla zwycięscy 
turnieju szachów błyskawicznych oraz wójtowi Gminy 
Parchowo Andrzejowi Dołębskiemu.

Przewodniczący ZLP w RP 
Bronisław Sasin

XXVI OgÓLNOPOLSKI 
RAJD LEŚNIKÓW

   
         

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy ! 

 

  Jeszcze nie umilkły echa jubileuszowego XXV Rajdu Leśnika a już mamy przyjemność zaprosić 
Was w dniach 11-13 września 2014 roku na następne spotkanie leśnej braci stanowiące wstęp do kolejnych 
25-ciu lat wspólnych rajdów. Jeszcze większym zaszczytem jest dla nas fakt, że organizacja XXVI rajdu 
przypada w roku Jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych, których historię, teraźniejszość i przyszłość 
tworzą wspólnie całe pokolenia polskich leśników. 

  W swych rajdowych wyjazdach mieliśmy niewątpliwą przyjemność przemierzać drogi                
i bezdroża wszystkich regionów naszego kraju - no prawie wszystkich.  Jest jeden region, który                    
w długiej historii Rajdu Leśnika nie dostąpił jeszcze zaszczytu miana gospodarza tej zacnej imprezy – 
Regionem tym jest Ziemia Gdańska. Co prawda bywało w przeszłości, że w swych rajdowych wyprawach po 
ościennych dyrekcjach leśnicy z całej Polski nawiedzali pogranicze Kociewia, Kaszub czy też Żuław ale były 
to, używając rycerskiej nomenklatury, " jeno nieśmiałe podjazdy pod krzyżackie włości...".   

 Dzisiaj otwieramy przed Wami szeroko wrota do krainy znanej z literatury, filmu i legend,                
krainy od czasów starożytnego Rzymu kojarzonej z cennym klejnotem morza - jantarem. To  bursztynowe 
złoto towarzyszyć Wam będzie na wielu trasach prowadzących zakątkami gdańskiej dyrekcji. Przyjdzie 
Wam skosztować trudów ciężkiego życia ludzi morza zmagających się codziennie z kaprysami Neptuna. 
Doświadczycie nie tylko słonego smaku morskiej wody ale również wartkiego nurtu pomorskich rzek, 
którymi spławimy Was na różne możliwe sposoby. Skosztujecie skarbów naszej ziemi zarówno tych 
danych przez naturę jak i tych stworzonych rękami miejscowych społeczności. Poznacie tajniki warsztatu 
pracy bursztyniarzy, garncarzy, piwowarów, cieśli i żeglarzy. Wielu z Was pozna tajniki średniowiecznego 
rycerstwa potykając sie pieszo lub konno aby po trudach ciężkiego dnia zasiąść z wesołą kompanią przy 
stołach pełnych jadła i napitku w rytmach muzyki mniej lub bardziej historycznej. Tym zaś, których nie 
pociąga walka o rycerskie zaszczyty i łaskawość dam dworu, proponujemy podróż ścieżkami nadmorskich 
rezerwatów gdzie roi się od fok, morświnów i kormoranów. Poczujecie się jak na Saharze przemierzając 
bezkresne, wędrujące wydmy. Pokażemy Wam miejsca świadczące o świetności naszego regionu 
budowanej przez mieszkańców Europy przybyłych na nasze ziemie na przestrzeni wieków.                    
Niektórym z Was dane będzie unieść się do gwiazd idąc śladami mistrzów Kopernika i Heweliusza. Wielu 
wyląduje w średniowiecznych lochach zaś inni poczują się jak polscy zesłańcy na Syberię, emigranci            
w Kanadzie czy partyzanci Pomorskiego Gryfa. Jeśli ktoś z Was  zechce przypomnieć sobie internackie         
i akademickie czasy odwiedzi dom do góry nogami zaś tym, którzy inaczej postrzegają swą szkolną 
przeszłość polecamy  w "nagrodę" drezyny.       

         Jednak ponad wszystko spotkacie tu tych za którymi tęsknicie. Spotkacie przyjaciół                         
ze szkolnej ławki, dawnych znajomych z pracy, których zawodowe wybory lub porywy serca rzuciły              
na drugi koniec Polski. Wspomnicie stare przyjaźnie, zawrzecie nowe by trwały przez kolejne 25 rajdów. 

  Po prostu przez te kilka dni po raz kolejny będziecie razem - tym razem na Jantarowym Szlaku.  
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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Jeszcze nie umilkły echa Jubileuszowego XXV 

Rajdu Leśnika a już mamy przyjemność zaprosić Was 
w dniach 11–13 września 2014 roku na następne spo-
tkanie leśnej braci stanowiące wstęp do kolejnych  
25-ciu lat wspólnych rajdów. Jeszcze większym za-
szczytem jest dla nas fakt, że organizacja XXVI rajdu 
przypada w roku Jubileuszu 90-lecia Lasów Państwo-
wych, których historię, teraźniejszość i przyszłość two-
rzą wspólnie całe pokolenia polskich leśników. 

W swych rajdowych wyjazdach mieliśmy niewątpli-
wą przyjemność przemierzać drogi i bezdroża wszyst-
kich regionów naszego kraju – no prawie wszystkich. 
Jest jeden region, który w długiej historii Rajdu Leśnika 
nie dostąpił jeszcze zaszczytu miana gospodarza tej za-
cnej imprezy – Regionem tym jest Ziemia Gdańska. Co 
prawda bywało w przeszłości, że w swych rajdowych 
wyprawach po ościennych dyrekcjach leśnicy z całej 
Polski nawiedzali pogranicze Kociewia, Kaszub czy też 
Żuław ale były to, używając rycerskiej nomenklatury, 
„jeno nieśmiałe podjazdy pod krzyżackie włości...”. 

Dzisiaj otwieramy przed Wami szeroko wrota do 
krainy znanej z literatury, filmu i legend, krainy od 
czasów starożytnego Rzymu kojarzonej z cennym klej-
notem morza – jantarem. To bursztynowe złoto towa-
rzyszyć Wam będzie na wielu trasach prowadzących 
zakątkami gdańskiej dyrekcji. Przyjdzie Wam skoszto-
wać trudów ciężkiego życia ludzi morza zmagających 
się codziennie z kaprysami Neptuna. Doświadczycie 
nie tylko słonego smaku morskiej wody ale również 
wartkiego nurtu pomorskich rzek, którymi spławimy 
Was na różne możliwe sposoby. Skosztujecie skar-
bów naszej ziemi zarówno tych danych przez naturę 
jak i tych stworzonych rękami miejscowych społecz-
ności. Poznacie tajniki warsztatu pracy bursztyniarzy, 
garncarzy, piwowarów, cieśli i żeglarzy. Wielu z Was 
pozna tajniki średniowiecznego rycerstwa potykając 
sie pieszo lub konno aby po trudach ciężkiego dnia 
zasiąść z wesołą kompanią przy stołach pełnych jadła 
i napitku w rytmach muzyki mniej lub bardziej histo-
rycznej. Tym zaś, których nie pociąga walka o rycer-
skie zaszczyty i łaskawość dam dworu, proponujemy 
podróż ścieżkami nadmorskich rezerwatów gdzie roi 
się od fok, morświnów i kormoranów. Poczujecie się 
jak na Saharze przemierzając bezkresne, wędrujące 
wydmy. Pokażemy Wam miejsca świadczące o świet-
ności naszego regionu budowanej przez mieszkańców 
Europy przybyłych na nasze ziemie na przestrzeni 
wieków. Niektórym z Was dane będzie unieść się do 
gwiazd idąc śladami mistrzów Kopernika i Heweliu-
sza. Wielu wyląduje w średniowiecznych lochach zaś 
inni poczują się jak polscy zesłańcy na Syberię, emi-
granci w Kanadzie czy partyzanci Pomorskiego Gryfa. 
Jeśli ktoś z Was zechce przypomnieć sobie internackie 
i akademickie czasy odwiedzi dom do góry nogami zaś 
tym, którzy inaczej postrzegają swą szkolną przeszłość 
polecamy w „nagrodę” drezyny. 

Jednak ponad wszystko spotkacie tu tych za którymi 
tęsknicie. Spotkacie przyjaciół ze szkolnej ławki, daw-
nych znajomych z pracy, których zawodowe wybory lub 
porywy serca rzuciły na drugi koniec Polski. Wspomni-
cie stare przyjaźnie, zawrzecie nowe by trwały przez ko-
lejne 25 rajdów. 

Po prostu przez te kilka dni po raz kolejny będziecie 
razem – tym razem na Jantarowym Szlaku. 

Komitet Organizacyjny XXVI Rajdu Leśnika 
„Na Jantarowym Szlaku” Gdańsk 2014
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* * *
Warszawa, 13.03.2014 r.

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

Szanowny Panie Przewodniczący!
Bardzo dziękuję za zaproszenie do objęcia patrona-

tem XXVI Ogólnopolskiego Rajdu Leśników „Na jan-
tarowym szlaku", organizowanego na terenie Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w dniach 
11–13 września 2014 roku.

Doceniam rolę tej imprezy w integracji i aktywizacji 
zawodowej licznej grupy leśników, co ma istotne zna-
czenie w procesie komunikacji wewnętrznej Lasów Pań-
stwowych.

Z satysfakcją będę patronował temu przedsięwzięciu, 
życząc wielu niezapomnianych i miłych wrażeń w trak-
cie trwania Rajdu.

Z poważaniem
Dyrektor Generalny

Lasów Państwowych
mgr inż. Adam Wasiak

XXVI Rajd Leśnika 2014 
– ,,Na Jantarowym Szlaku” 
W dniach 11–13 wrzesień 2014 roku 
RDLP w Gdańsku 

 
 REguLAMIN RAJDu 

 
 
 

 
Koleżanki i Koledzy Leśnicy, w imieniu organiza-

torów zapraszamy do udziału w XXVI Ogólnopolskim 
Rajdzie Leśników organizowanym w dniach od 11 do 13 
września 2014 roku na terenie RDLP w Gdańsku 

 
1. Organizatorami Rajdu są: 
  Związek Leśników Polskich w RP; 
  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Gdańsku; 
  Związek Leśników Polskich Regionu Gdańskiego. 

2. Komitet Organizacyjny Rajdu: 
  Przewodniczący – Jan Borkowski RDLP Gdańsk, 
  Z-ca przewodniczącego – Jerzy Krefft RDLP 

Gdańsk, 
  Komandor Rajdu – Paweł Bukowski Nadleśnictwo 

Kolbudy, tel. 698 638 330; 
  Z-ca Komandora – Andrzej Tomana Nadleśnictwo 

Kaliska, tel. 696 048 736; 
  Sekretarz/Rzecznik Prasowy Rajdu – Ewelina Mu-

niowska Nadleśnictwo Kaliska, tel. 728 861 056; 
  Skarbnik/Kwatermistrz Rajdu – Mirosław Caban 

Nadleśnictwo Kwidzyn, tel. 724 040 025; 
  Członek Komitetu – Stanisław Kowalczyk RDLP 

Gdańsk, 
  Członek Komitetu – Krzysztof Rynkowski Nadle-

śnictwo Gdańsk tel. 606 800 357; 
  Członek Komitetu – Stanisław Chmiel Nadleśnic-

two Starogard, tel. 694 493 714; 

Koordynatorem przygotowania Rajdu jest Dariusz 
Kowalewski tel. 668 134 462; e-mail: dariusz.kowalew-
ski@gdansk.lasy.gov.pl 

 
Koordynatorami poszczególnych Baz Rajdu są: 

Koordynatorzy Baz w  Nadleśnictwach RDLP w Gdańsku 
Jan Piotrowski N-ctwo Elbląg 664 753 818
Michał Grabowski N-ctwo Gdańsk 606 800 368 
Adam Krawczyk N-ctwo Kartuzy 792 052 037 

3. Celem Rajdu jest: 
  Integracja leśników z całej Polski; 
  Poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych 

oraz historycznych Pomorza Gdańskiego; 
  Promocja leśnictwa i działalności leśników wśród 

lokalnych społeczności. 

4. Termin Rajdu: 
XXVI Ogólnopolski Rajd Leśnika ,,Na Jantarowym 

Szlaku” odbędzie się w dniach od 11 do 13 września 2014 
roku. Zakwaterowanie odbędzie się w siedmiu bazach 
rozmieszczonych na terenie RDLP w Gdańsku, są to: 
  Nadleśnictwo Gdańsk – Trasy od nr 1.1 do 1.8 
  Nadleśnictwo Wejherowo – Trasy od nr 2.1 do 2.8 
  Nadleśnictwo Lębork – Trasy od nr 3.1 do 3.3 
  Nadleśnictwo Elbląg – Trasy od nr 4.1.1 do 4.1.7 

oraz od 4.2.1 do 4.2.4 
  Nadleśnictwo Kartuzy – Trasy od nr 5.1 do 5.5 
  Nadleśnictwo Kościerzyna – Trasy od nr 6.1 do 6.6 
  Nadleśnictwo Starogard – Trasy od nr 7.1 do 7.7 

oraz 8.0 (trasa motocyklowa) 

Przyjazd oraz zakwaterowanie do każdej z Baz Raj-
dowych następuje w dniu 10 września 2014 roku od  

GDAŃSK 2014 
 

XXVI Rajd Leśnika 2014 -  ,,Na Jantarowym Szlaku” 

W dniach 11-13 wrzesień 2014 roku 

RDLP w Gdańsku 

 

 

REGULAMIN RAJDU 

 

 
 

 

Koleżanki i Koledzy Leśnicy, w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w 
XVI Ogólnopolskim Rajdzie Leśników organizowanym w dniach 11 do 13 

września 2014 roku na terenie RDLP w Gdańsku 
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godz. 17.00 (nocleg w cenie tras). Rajdowanie rozpo-
czynamy następnego dnia rano po śniadaniu według za-
łączonych poniżej opisów tras w każdej z Baz. 

Pobyt w każdej bazie kończymy dnia 13 września 
2014 r. śniadaniem, oraz wyjazdem (własnym transpor-
tem) do miejsca zakończenia Rajdu, które odbędzie się 
na Zamku w Gniewie (www.zamek-gniew.pl). Zakoń-
czenie Rajdu połączone będzie z obchodami 90-lecia 
Lasów Państwowych. 

Rozpoczęcie imprezy kończącej Rajd o godz. 14:00, 
zakończenie ok. godz. 24.00. O godzinie 13:00 w Ka-
plicy na Zamku w Gniewie zostanie odprawiona Msza 
Święta w intencji wszystkich uczestników rajdu. 

Dla osób chcących skorzystać z noclegu z 13 na 14 
września 2014 r. (odpłatność dodatkowa 80.00 zł ze 
śniadaniem) są możliwe miejsca noclegowe w ilości 
300 szt. w Hotelu na Zamku w Gniewie. Wymagana 
jest wcześniejsza rezerwacja – dane kontaktowe www.
zamek-gniew.pl 

5.  Warunki uczestnictwa w XXVI Rajdzie Leśnika 
,,Na Jantarowym Szlaku’’ 
  W Rajdzie mogą brać udział pracownicy i emeryci 

jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, 
Biur Urządzania Lasu, Parków Narodowych oraz 
Krajobrazowych, członkowie organizacji związko-
wych, studenci i pracownicy uczelni leśnych w tym 
Leśnych Zakładów Doświadczalnych, uczniowie 
i pracownicy szkół leśnych (uczniowie za zgodą 
władz szkolnych i pod opieką wychowawców lub 
osób dorosłych), pracownicy zakładów usług le-
śnych oraz rodziny ww. 

  Uczestnicy zgłaszają się w ramach drużyn repre-
zentujących poszczególne jednostki, które ponoszą 
pełną odpowiedzialność za dobór osobowy, stan 
zdrowia uczestników i ubezpieczenie NNW druży-
ny. Kierownik drużyny odpowiada za zachowanie 
i bezpieczeństwo oraz wyposażenie turystyczne 
drużyny rajdowej. 

  Każdy uczestnik powinien posiadać dowód osobi-
sty oraz ważne ubezpieczenie zdrowotne. 

  Każda drużyna rajdowa powinna być wyposażona 
w dobrze zaopatrzoną apteczkę, a każdy uczestnik 
w odpowiednie obuwie oraz niezbędne wyposaże-
nie turystyczne. Szczegółowe wymagania, co do 
stroju i obuwia podane są przy opisach niektórych 
tras. 

  Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za oso-
by i drużyny poruszające się poza trasami Rajdu. 

  Za szkody spowodowane podczas rajdu odpowiada 
sprawca tej szkody. Wszyscy uczestnicy Rajdu po-
winni bezwzględnie przestrzegać regulaminu Raj-
du oraz regulaminów ośrodków pobytu. W przy-

padku drastycznego naruszenia Regulaminu rajdu 
organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia 
z imprezy poszczególnych uczestników lub całej 
drużyny, z powiadomieniem kierownika jednostki 
zgłaszającej drużynę. 

  Organizatorzy mają obowiązek wykluczyć każdego 
uczestnika w przypadku stwierdzenia przez lekarza 
niezdolności do kontynuowania Rajdu. 

  Na terenie poszczególnych baz Rajdu, niektórych 
zwiedzanych obiektów oraz w trakcie występów 
scenicznych obowiązują zakazy lub częściowe 
ograniczenia rejestracji audiowizualnej. 

 
6. Bazy Rajdu 

Uczestnicy XXVI Ogólnopolskiego Rajdu Leśników 
„Na Jantarowym Szlaku” spotkają się w 7 bazach. 
Baza nr 1 –  Nadleśnictwo Gdańsk  

– www.orle.com.pl
Baza nr 2 –  Nadleśnictwo Wejherowo  

–  https://cetniewo.cos.pl/ oraz  
http://jurysta.org 

Baza nr 3 –  Nadleśnictwo Lębork  
– www.leba-janina.pl 

Baza nr 4 –   Nadleśnictwo Elbląg  
–  www.korona.mierzeja.pl,  

www.hotel-atletikon.pogodzinach.net  
www.pwsz.elblag.pl/domy_studenckie 

Baza nr 5 –  Nadleśnictwo Kartuzy  
– www.wiezyca.gda.pl 

Baza nr 6 –  Nadleśnictwo Kościerzyna  
– www.szarlota.pl 

Baza nr 7 –  Nadleśnictwo Starogard  
– www.zamek-gniew.pl 

7. Na ogólny koszt Rajdu składają się: 
  Koszty organizacyjne (obejmujące m.in. gadże-

ty rajdowe, wynajęcia terenu i sceny, parking dla 
pojazdów, gaże artystów i przewodników, ochronę 
i opiekę medyczną oraz zaplecze sanitarne). 

  Koszty wyżywienia w bazach obejmują: śniadania, 
obiady, kolacje oraz catering wielodaniowy w dniu 
zakończenia rajdu. 

  Koszty zakwaterowania w bazach obejmują: trzy 
noclegi (10/11, 11/12, 12/13). 

  Na koszt tras Rajdu składają się również: koszty 
transportu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
koszty wynajmu kajaków, rowerów, bryczek oraz 
usług specjalistycznych przewodników. 

Łączną wysokość opłat za trasy Rajdu zawarto 
w załączniku do regulaminu XXVI Rajdu Leśnika 
„Na Jantarowym Szlaku” – Opisy Tras Rajdowych. 
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8.  PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I INFORMA-
CJA RAJDOWA: 
  Zgłoszenia grup rajdowych będą przyjmowa-

ne na adres rajd@gdansk.lasy.gov.pl od dnia 
17.03.2014 r. od godziny 8.00. Wcześniej adres nie 
będzie aktywny. 

  Zgłoszenia grup rajdowych będą przyjmowane tyl-
ko w formie elektronicznej. 

Należy przysłać na adres e-mail rajd@gdansk.lasy.
gov.pl z tytułem Rajd Leśnika 2014, plik „Karta Zgło-
szeniowa.xls” pobranego ze strony: www.gdansk.lasy.
gov.pl. W pobranym pliku wypełniamy zakładkę „lista 
uczestników” oraz pola jasnozielone w zakładce „Zgło-
szenie”. 
  Wszelkich informacji dotyczących systemu reje-

stracji, przebiegu rajdu udzielamy Kierownikom 
Drużyn pod numerem telefonu +48 724 040 025 
oraz mailowo. 

  Wszelkich informacji dotyczących tras rajdowych, 
warunków w bazach udzielają osoby wymienione 
w pozycji „Kontakt” w załączniku do regulaminu 
– opisy tras rajdowych. 

10.  PRZYJMOWANIE DRUŻYN I WPŁATA WPI-
SOWEGO 
  Otrzymane „Karty zgłoszeniowe” podlegają reje-

stracji. 
  Organizatorzy dokonują przydziału miejsc nocle-

gowych, w miarę posiadania wolnych miejsc. 
  Jeśli wybrana przez drużynę trasa rajdu jest w pełni 

dostępna – Kierownik Drużyny otrzymuje e-mail 
z plikiem „Karta Zgłoszeniowa.xls”, która stanowi 
rezerwację dla wybranej trasy rajdu i jest podstawą 
do wpłaty wpisowego na konto rajdu. 

  Jeśli wybrana przez drużynę trasa rajdu jest nie-
możliwa do zarezerwowania organizatorzy doko-
nają uzgodnienia telefonicznego lub mailowego 
z Kierownikiem Drużyny. Uzgodnione zmiany 
organizatorzy naniosą na plik „Karta zgłoszenio-
wa.xls” i prześlą e-mailem do Kapitana Drużyny. 
Otrzymany plik stanowi rezerwację dla wybranej 
trasy rajdu i jest podstawą do wpłaty wpisowego na 
konto rajdu. 

  Jeśli wybrana przez drużynę trasa rajdu jest niemoż-
liwa do zarezerwowania i nie można skontaktować 
się i/lub uzgodnić zmian z Kierownikiem Drużyny 
– drużyna otrzymuje e-mail zwrotny z informacją, 

że nie przyjęto zgłoszenia i może dokonać kolejne-
go zgłoszenia na inną trasę rajdu. 

  Po otrzymaniu pliku „Karta Zgłoszeniowa.xls” bę-
dącego rezerwacją, należy wydrukować zakładkę 
„Zgłoszenie”, uzupełnić trzy pola jasnoniebieskie, 
zeskanować, zapisać jako „Drużyna [nazwa dru-
żyny].pdf” i przesłać ponownie na adres e-mail: 
rajd@gdansk.lasy.gov.pl 

  Wpisowe należy wpłacić na konto w banku BGŻ 
o numerze 60 2030 0045 1110 0000 0277 2740 
w ciągu pięciu dni od otrzymania e-mailu zwrotne-
go. W tytule przelewu wpisujemy: Drużyna [nazwa 
drużyny]. 

  Jeśli szóstego dnia od otrzymania e-mailu z rezer-
wacją wartość wpisowego nie trafi na konto rajdu 
oraz drużyna nie prześle podpisanego zgłoszenia, 
rezerwacja jest anulowana i wraca do puli miejsc 
wolnych. 

  Jeśli wartość wpisowego znajdzie się na koncie raj-
du, na życzenie drużyny wystawiamy potwierdze-
nie wpłaty. 

  Przyjmowanie drużyn na Rajd prowadzone będzie 
do wyczerpania wolnych miejsc, jednak w nieprze-
kraczalnym terminie do 18.04.2014 r. 

11. INFORMACJE KOŃCOWE 
  Organizatorzy zapewniają parking dla pojazdów. 
  Kierowcy wynajętych przez drużyny środków 

transportu podlegają zgłoszeniu jak uczestnicy raj-
du lub organizują noclegi we własnym zakresie. 

  W przypadku rezygnacji uczestnika z przyjazdu na 
Rajd wpłacone koszty uczestnictwa nie podlegają 
zwrotowi. 

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian 
w przedstawionym programie. 

  W dniu przybycia na Rajd Kierownik Drużyny 
otrzymuje od Organizatorów Rajdu znaczki raj-
dowe, które stanowią obowiązkowy identyfikator 
do poruszania się po bazie i miejscu zakończenia 
Rajdu. 

  Dokładny program zakończenia XXVI Rajdu Le-
śnika „Na Jantarowym Szlaku” (13.09.2014 r.) zo-
stanie ogłoszony w osobnym komunikacie. 

  Uczestnictwo w Rajdzie jest jednoznaczne z ak-
ceptacją regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych do celów organizacji Rajdu Le-
śnika. 



10

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu  

 

 
 
 
 

 
 

XXVI OGÓLNOPOLSKI 
RAJD LEŚNIKÓW 

"NA JANTAROWYM SZLAKU" 
 

GDAŃSK 11 - 13.09.2014 R.  

 

OPIS TRAS RAJDOWYCH

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu  

 

 
 
 
 

 
 

XXVI OGÓLNOPOLSKI 
RAJD LEŚNIKÓW 

"NA JANTAROWYM SZLAKU" 
 

GDAŃSK 11 - 13.09.2014 R.  

 

OPIS TRAS RAJDOWYCH

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu  

 

 
 
 
 

 
 

XXVI OGÓLNOPOLSKI 
RAJD LEŚNIKÓW 

"NA JANTAROWYM SZLAKU" 
 

GDAŃSK 11 - 13.09.2014 R.  

 

OPIS TRAS RAJDOWYCH

OPIS TRAS RAJDOWYCH

XXVI OgÓLNOPOLSKI
RAJD LEŚNIKÓW

„NA JANTAROWYM SZLAKu”

gDAńSK 11–13.09.2014 R. 

Szczegóły dotyczące tras zawarte są na stronie interne-
towej Związku www.zwiazek.lesnikow.polskich.pl

Nadleśnictwo Gdańsk – Baza Gdańsk Sobieszewo 

Trasa nr 1.1 – „Cysterską ścieżką po oliwskich lasach” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Gdańsk 
Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl 

Dzień: 11.09.2014 r. – „Cysterską ścieżką po lasach 
oliwskich” – POMARAŃCZOWA
Kontakt: Ireneusz Konefke – tel. 606 800 358
Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 16.00 – Zwiedzanie Katedry w Oliwie 
i parku, wieża widokowa na górze Pachołek, przejście do 
zabytkowej Kuźni Wodnej – pokaz kucia; spacer po oliw-
skim ZOO; przejście morenowymi wzgórzami do Doliny 
Pięciu Stawów (mała retencja), Leśniczówka Renuszewo 
(autokar). 
Godz. 14.00 do 14.30 Drugie śniadanie na terenie ZOO. 

Dzień: 12.09.2014 r. – „Gdynia – brzegiem morza”  
– POMARAŃCZOWA
Kontakt: Tadeusz Balewicz – tel. 606 800 361 

Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 13.00 – Zwiedzanie z przewodnikiem: tra-
sa turystyczna wiedzie wzdłuż gdyńskich atrakcji, przybliża 
historię, rozwój miasta, specyfikę portowego ośrodka oraz 
trudne lata gdyńskiej historii. Niewątpliwą atrakcją jest wi-
zyta na znakomicie utrzymanym niszczycielu ORP „Bły-
skawica”, który dzielnie służył w wielu morskich kampa-
niach II wojny światowej oraz żaglowcu-muzeum „Darze 
Pomorza”. Ze szczytu Kamiennej Góry roztacza się piękna 
panorama miasta i zespołu portowo-stoczniowego. 
Godz. 13.00–14.00 Drugie śniadanie na plaży miejskiej. 
Godz. 14.00–16.00 spacer Bulwarem Nadmorskim i dalej 
dziką plażą przez rezerwat przyrody „Kępa Redłowska” 
do Orłowa, gdzie znajduje się molo spacerowe i przystań 
rybacka.

Nadleśnictwo Gdańsk – Baza Gdańsk Sobieszewo 

Trasa nr 1.2 – „Gdynia – brzegiem morza” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Gdańsk 
Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl

Dzień: 11.09.2014 r. – „Gdynia – brzegiem morza” – 
POMARAŃCZOWA
Kontakt: Tadeusz Balewicz – tel. 606 800 361  
Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 13.00 – Zwiedzanie z przewodnikiem: tra-
sa turystyczna wiedzie wzdłuż gdyńskich atrakcji, przybliża 
historię, rozwój miasta, specyfikę portowego ośrodka oraz 
trudne lata gdyńskiej historii. Niewątpliwą atrakcją jest wi-
zyta na znakomicie utrzymanym niszczycielu ORP „Bły-
skawica”, który dzielnie służył w wielu morskich kampa-
niach II wojny światowej oraz żaglowcu-muzeum „Darze 
Pomorza”. Ze szczytu Kamiennej Góry roztacza się piękna 
panorama miasta i zespołu portowo-stoczniowego. 
Godz. 13.00 do 14.00 Drugie śniadanie na plaży miejskiej. 
Godz. 14.00–16.00 spacer Bulwarem Nadmorskim i dalej 
dziką plażą przez rezerwat przyrody „Kępa Redłowska” 
do Orłowa, gdzie znajduje się molo spacerowe i przystań 
rybacka.

Dzień: 12.09.2014 r. – „Cysterską ścieżką po lasach 
oliwskich” – POMARAŃCZOWA
Kontakt: Ireneusz Konefke – tel. 606 800 358
Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 16.00 – Zwiedzanie Katedry w Oliwie 
i parku, wieża widokowa na górze Pachołek, przejście do 
zabytkowej Kuźni Wodnej – pokaz kucia; spacer po oliw-
skim ZOO; przejście morenowymi wzgórzami do Doliny 
Pięciu Stawów (mała retencja), Leśniczówka Renuszewo 
(autokar) 
Godz. 14.00 do 14.30 Drugie śniadanie na terenie ZOO.  
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Nadleśnictwo Gdańsk – Baza Gdańsk Sobieszewo 

Trasa nr 1.3 – „Sobieszewo – bursztynowa wyspa” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Gdańsk 
Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl

Dzień: 11.09.2014 r. – „Sobieszewo – bursztynowa wy-
spa” – NIEBIESKA
Kontakt: Katarzyna Mruk – tel. 606 800 360
Opis trasy: 
Godz. 9.15 do 10.30 – warsztaty ornitologiczne (prowa-
dzi przedstawiciel organizacji KULING)
Godz. 10.30 do 11.30 – warsztaty bursztynowe (baza tere-
nowa Uniwersytetu Gdańskiego)
Godz. 11.30 do 13.30 – przejście ze stacji UG wzdłuż re-
zerwatu po grobli na Wiśle następnie plażą z ornitologami 
(KULING) (4,80 km – 2 godz.)
Godz. 13.30 do 15.00 – przerwa śniadaniowa oraz spo-
tkanie z W. Nocnym – (historykiem i pisarzem) na plaży 
w Sobieszewie
Godz. 15.00 do 17.00 – spacer plażą do hotelu (5,0 km  
– 2 godz.)

Dzień: 12.09.2014 r. – „Gdańsk – Główne Miasto”  
– NIEBIESKA
Kontakt: Mariusz Tokarczyk – tel. 660 693 462
Opis trasy: 
Godz. 9.45–18.00: zwiedzanie Twierdzy Wisłoujście–
Stare Miasto – Muzeum Bursztynu – przerwa na posiłek 
regeneracyjny (bułki + coś do picia) – zwiedzanie Ratusza 
– czas wolny na Starym Mieście 

Nadleśnictwo Gdańsk – Baza Gdańsk Sobieszewo 

Trasa nr 1.4 – „Gdańsk – Główne Miasto” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Gdańsk 
Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl
Dzień: 11.09.2014 r. – „Gdańsk – Główne Miasto” – 
NIEBIESKA
Kontakt: Mariusz Tokarczyk – tel. 660 693 462
Opis trasy: 
Godz. 9.45–18.00: zwiedzanie Twierdzy Wisłoujście –
Stare Miasto – Muzeum Bursztynu – przerwa na posiłek 
regeneracyjny (bułki + coś do picia) – zwiedzanie Ratusza 
– czas wolny na Starym Mieście 

Dzień: 12.09.2014 r.- „Sobieszewo – bursztynowa wy-
spa” – NIEBIESKA
Kontakt: Katarzyna Mruk – tel. 606 800 360
Opis trasy: 
Godz. 9.15 do 10.30 – warsztaty ornitologiczne (prowa-
dzi przedstawiciel organizacji KULING)

Godz. 10.30 do 11.30 – warsztaty bursztynowe (baza tere-
nowa Uniwersytetu Gdańskiego)
Godz. 11.30 do 13.30 – przejście z stacji UG wzdłuż re-
zerwatu po grobli na Wiśle następnie plażą z ornitologami 
(KULING) (4,80 km – 2 godz.)
Godz. 13.30 do 15.00 – przerwa śniadaniowa oraz spo-
tkanie z W. Nocnym – (historykiem i pisarzem) na plaży 
w Sobieszewie
Godz. 15.00 do 17.00 – spacer plażą do hotelu (5,0 km  
– 2 godz.)

Nadleśnictwo Gdańsk – Baza Gdańsk Sobieszewo 

Trasa nr 1.5 – „Gdynia – miasto z lasu i morza” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Gdańsk 
Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl
Dzień: 11.09.2014 r. – „Gdynia – miasto z lasu i morza” 
– CZERWONA
Kontakt: Tomasz Kaliszewski – tel. 606 800 353
Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 13.00 – Początek przy Nadleśnictwie 
Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200, Gdynia 
-Chylonia. Trochę informacji o nadleśnictwie, edukacji 
przyrodniczo-leśnej itp. Spacer na Górę Mikołaja – do 
kapliczki leśnej św. Mikołaja, a potem do punktu z niepo-
wtarzalnym widokiem na port i Gdynię. Następnie przej-
ście najwyższym w Polsce wiaduktem przy Estakadzie 
Kwiatkowskiego, a potem do leśniczówki Zwierzyniec. 
Godz. 13.00 do – 14.00 Drugie śniadanie – ognisko przy 
leśniczówce. 
Godz. 14.00–16.00 Spacer malowniczym szlakiem wśród 
wzgórz morenowych do leśnego ogrodu botanicznego 
Marszewo, zapoznanie z obiektem edukacyjnym, a na-
stępnie zwiedzanie ogrodu botanicznego.

Dzień: 12.09.2014 r. – „Rowerowe zwiedzanie Żuław- 
śladami domów podcieniowych” – CZERWONA
Kontakt: Karolina Grynder – tel. 692 258 408
Opis trasy: 
Godz. 9.30 – spotkanie przed hotelem Orle, przygotowa-
nie rowerów do trasy
Godz. 10.00 do 14.00 – wyjazd na trasę: Śluza – Błotnik- 
Cedry Wielkie – Cedry Małe – Giemlice – Osice – Trut-
nowy
Godz. 14.00 do 15.30 – Trutnowy, Muzeum Wsi Żuław-
skiej połączone z tradycyjnym posiłkiem 
Godz. 15.30 do 17.00 – Trutnowy – Stanisławowo – Mi-
łocin – Koszwały – Sobieszewo, Hotel Orle
*Czas przejazdu w dużej mierze zależy od tempa grupy, 
w związku z czym godziny podane są w przybliżeniu 
i mogą ulec zmianie
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Nadleśnictwo Gdańsk – Baza Gdańsk Sobieszewo 

Trasa nr 1.6 – „Rowerowe zwiedzanie Żuław – śladami 
domów podcieniowych” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Gdańsk 
Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl

Dzień: 11.09.2014 r. „Rowerowe zwiedzanie Żuław –
śladami domów podcieniowych” – CZERWONA
Kontakt: Karolina Grynder – tel. 692 258 408
Opis trasy: 
Godz. 9.30 – spotkanie przed hotelem Orle, przygotowa-
nie rowerów do trasy
Godz. 10.00 do 14.00 – wyjazd na trasę: Śluza – Błotnik – 
Cedry Wielkie – Cedry Małe – Giemlice – Osice – Trutnowy
Godz. 14.00 do 15.30 – Trutnowy, Muzeum Wsi Żuław-
skiej połączone z tradycyjnym posiłkiem 
Godz. 15.30 do 17.00 – Trutnowy–Stanisławowo-Miło-
cin–Koszwały–Sobieszewo, Hotel Orle
*Czas przejazdu w dużej mierze zależy od tempa grupy, 
w związku z czym godziny podane są w przybliżeniu 
i mogą ulec zmianie

Dzień: 12.09.2014 r. – „Gdynia – miasto z lasu i morza” 
– CZERWONA
Kontakt: Tomasz Kaliszewski tel.606 800 353
Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 13.00 – Początek przy Nadleśnictwie 
Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 Gdynia –
Chylonia. Trochę informacji o nadleśnictwie, edukacji 
przyrodniczo-leśnej itp. Spacer na Górę Mikołaja – do 
kapliczki leśnej św. Mikołaja, a potem do punktu z niepo-
wtarzalnym widokiem na port i Gdynię. Następnie przej-
ście najwyższym w Polsce wiaduktem przy Estakadzie 
Kwiatkowskiego, a potem do leśniczówki Zwierzyniec. 
Godz. 13.00 do 14.00 Drugie śniadanie  – ognisko przy 
leśniczówce. 
Godz. 14.00–16.00 Spacer malowniczym szlakiem wśród 
wzgórz morenowych do leśnego ogrodu botanicznego 
Marszewo, zapoznanie z obiektem edukacyjnym, a na-
stępnie zwiedzanie ogrodu botanicznego.

Nadleśnictwo Gdańsk – Baza Gdańsk Sobieszewo 

Trasa nr 1.7 – „Szlakiem morenowych wzgórz” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Gdańsk 
Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl

Dzień: 11.09.2014 r. „Szlakiem morenowych wzgórz” 
– ZIELONA
Kontakt: Waldemar Baranowski – tel. 606 800 356

Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 16.00 – Zwiedzanie Katedry w Oliwie. 
Spacer po morenowych wzgórzach na wieżę widokową 
na górze Pachołek, przejście do daglezjowego drzewosta-
nu nasiennego, następnie na Punkt widokowy w Sopocie 
(z widokiem na Półwysep Helski, dolny Sopot i klif or-
łowski), stadion lekkoatletyczny (autokar) 
Godz. 13.30 do 14.00 Drugie śniadanie przy punkcie wi-
dokowym. 

Dzień: 12.09.2014 r. – „Trzy razy molo – wybrzeżem 
przez trzy miasta” – ZIELONA
Kontakt: Michał Grabowski – tel. 606 800 368
Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 17.00 – Zwiedzanie stadionu PGE Arena, 
Molo w Gdańsku Brzeźnie, Muzeum Sopotu, Molo w So-
pocie, wejście na latarnię morską, Park w Gdyni Kolib-
kach, Molo w Gdyni Orłowie, Muzeum Żeromskiego 
Godz. 14.00 do – 14.30 Drugie śniadanie na trasie. 

Nadleśnictwo Gdańsk – Baza Gdańsk Sobieszewo 

Trasa nr 1.8 „Trzy razy molo – wybrzeżem przez trzy 
miasta” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 760.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Gdańsk 
Zakwaterowania – Hotel Orle www.orle.com.pl

Dzień: 11.09.2014 r. „Trzy razy molo – wybrzeżem 
przez trzy miasta” – ZIELONA
Kontakt: Michał Grabowski – tel. 606 800 368
Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 17.00 – Zwiedzanie stadionu PGE Arena, 
Molo w Gdańsku Brzeźnie, Muzeum Sopotu, Molo w So-
pocie, wejście na latarnię morską, Park w Gdyni Kolib-
kach, Molo w Gdyni Orłowie, Muzeum Żeromskiego 
Godz. 14.00 do 14.30 Drugie śniadanie na trasie. 

Dzień: 12.09.2014 r. – „Szlakiem morenowych wzgórz” 
– ZIELONA
Kontakt: Waldemar Baranowski – tel. 606 800 356
Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 16.00 – Zwiedzanie Katedry w Oliwie. 
Spacer po morenowych wzgórzach na wieżę widokową 
na górze Pachołek, przejście do daglezjowego drzewosta-
nu nasiennego, następnie na Punkt widokowy w Sopocie 
(z widokiem na Półwysep Helski, dolny Sopot i klif or-
łowski), stadion lekkoatletyczny (autokar) 
Godz. 13.30 do 14.00 Drugie śniadanie przy punkcie wi-
dokowym. 
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Nadleśnictwo Wejherowo – Baza COS Cetniewo 

Trasa nr 2.1 – „Wycieczka rowerowa” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 750.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Wejherowo 
Zakwaterowania – COS Cetniewo

Dzień: 11.09.2014 r. – „Wycieczka rowerowa” (w cenie 
wynajem roweru)
Kontakt: Tomasz Wiczanowski – tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.00–17.00 
Władysławowo – Hel – Władysławowo, posiłek w restau-
racji Fiszeria, wycieczka ścieżką rowerową, w programie 
zwiedzanie fokarium w Stacji Morskiej, Muzeum Obrony 
Wybrzeża, Cypel Helski, w zależności od czasu – rezer-
wat „Helskie Wydmy”

Dzień: 12.09.2014 r. – „Z historią i przyrodą” 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski – tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
Zwiedzanie pałacu w Krokowej, zwiedzanie gotyckiego 
kościoła i klasztoru w Żarnowcu, ujście rzeki Piaśnicy do 
morza, posiłek

Nadleśnictwo Wejherowo – Baza COS Cetniewo 

Trasa nr 2.2 – „Borem…plażą” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 705.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Wejherowo
Zakwaterowania – COS Cetniewo

Dzień: 11.09.2014 r. – Wycieczka piesza „Puszcza 
Darżlubska” 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski – tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
Lasy Piaśnickie – Mechowo, Las Piaśnicki – kaplica-spo-
tkanie z historią Kaszubów podczas II wojny światowej, 
szkółka leśna Domatowo – leśniczy artysta i ogrodnik, po-
siłek na szkółce, zwiedzanie Grobów Piaśnickich, powrót 
do Mechowa

Dzień: 12.09.2014 r. – „Z historią i przyrodą” 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski – tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
Zwiedzanie pałacu w Krokowej, zwiedzanie gotyckiego 
kościoła i klasztoru w Żarnowcu, ujście rzeki Piaśnicy do 
morza, posiłek

Nadleśnictwo Wejherowo – Baza COS Cetniewo 

Trasa nr 2.3 – „Kaszubska” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 740.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Wejherowo
Zakwaterowania – COS Cetniewo
Dzień: 11.09.2014 r. – „Wycieczka Kaszubska” 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
Zwiedzanie Kaszubskiego Oka i Elektrowni Szczytowo-
-pompowej, zwiedzanie skansenu w Nadolu z pieczeniem 
chleba i posiłkiem, przejazd do Lubkowa i powrót z Na-
dola autobusem 

Dzień: 12.09.2014 r. – „Wycieczka Helska Kosa” 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski – tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
spacer na „koniec Polski”, zwiedzanie fokarium, Muzeum 
Obrony Wybrzeża – bateria Schlezwig-Holstein i bateria 
Laskowskiego, posiłek

Nadleśnictwo Wejherowo – Baza COS Cetniewo 

Trasa nr 2.4 – „Nadmorska” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 750.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Wejherowo
Zakwaterowania – COS Cetniewo

Dzień: 11.09.2014 r. – Wycieczka: Jastrzębia Góra – 
„Latarnie morskie i …beczki po cherry” 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski – tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
klify rozewskie, latarnia morska, spotkanie z Jasiem Wę-
drowniczkiem i półtora tysiącem jego kamratów, posiłek, 
dojazd do Jastrzębiej Góry autokarem, powrót pieszo

Dzień: 12.09.2014 r. – „Wycieczka Helska Kosa” 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski – tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
spacer na „koniec Polski”, zwiedzanie fokarium, Muzeum 
Obrony Wybrzeża – bateria Schlezwig-Holstein i bateria 
Laskowskiego, posiłek
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Nadleśnictwo Wejherowo 
– Baza Jastrzębia Góra OWS KSSiP „Jurysta” 

Trasa nr 2.5 – „Historyczna” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 660.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Wejherowo
Zakwaterowania – OWS KSSiP „Jurysta”

Dzień: 11.09.2014 r. – „Z historią i przyrodą” 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
zwiedzanie pałacu w Krokowej, zwiedzanie gotyckiego 
kościoła i klasztoru w Żarnowcu, ujście rzeki Piaśnicy do 
morza – spacer po Dębkach, nadmorskich lasach i plaży, 
posiłek

Dzień: 12.09.2014 r. – „Wycieczka rowerowa” (w cenie 
wynajem roweru)
Kontakt: Tomasz Wiczanowski tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
Władysławowo – Hel – Władysławowo – 80 km, posi-
łek w restauracji Fiszeria, wycieczka ścieżką rowerową, 
w programie zwiedzanie fokarium w Stacji Morskiej, Mu-
zeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, w zależności od 
czasu – rezerwat „Helskie Wydmy”

Nadleśnictwo Wejherowo 
– Baza Jastrzębia Góra OWS KSSiP „Jurysta” 

Trasa nr 2.6 – „Folk” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Wejherowo
Zakwaterowania – OWS KSSiP „Jurysta”

Dzień: 11.09.2014 r. – „Z historią i przyrodą” 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
zwiedzanie pałacu w Krokowej, zwiedzanie gotyckiego 
kościoła i klasztoru w Żarnowcu, ujście rzeki Piaśnicy do 
morza – spacer po Dębkach, nadmorskich lasach i plaży, 
posiłek

Dzień: 12.09.2014 r. – „Kaszubska” 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski tel. 604-439-410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
Zwiedzanie Kaszubskiego Oka i Elektrowni Szczytowo-
-pompowej, zwiedzanie skansenu w Nadolu z pieczeniem 
chleba i posiłkiem, przejazd do Lubkowa i powrót z Na-
dola autobusem

Nadleśnictwo Wejherowo 
– Baza Jastrzębia Góra OWS KSSiP „Jurysta” 

Trasa nr 2.7 – „Norda” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 670.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Wejherowo
Zakwaterowania – OWS KSSiP „Jurysta”

Dzień: 11.09.2014 r. – „Z historią i przyrodą” 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
zwiedzanie pałacu w Krokowej, zwiedzanie gotyckiego 
kościoła i klasztoru w Żarnowcu, ujście rzeki Piaśnicy do 
morza – spacer po Dębkach, nadmorskich lasach i plaży, 
posiłek

Dzień: 12.09.2014 r. – Wycieczka: Jastrzębia Góra – 
„Latarnia morska i …beczka po cherry”
Kontakt: Tomasz Wiczanowski tel. 604-439-410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
klify rozewskie, latarnia morska, spotkanie z Jasiem Wę-
drowniczkiem i półtora tysiącem jego kamratów, posiłek 

Nadleśnictwo Wejherowo 
– Baza Jastrzębia Góra OWS KSSiP „Jurysta” 

Trasa nr 2.8 – „Buczyną i borem” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 640.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Wejherowo 
Zakwaterowania – OWS KSSiP „Jurysta”

Dzień: 11.09.2014 r. – wycieczka „Helska Kosa” 
Kontakt: Tomasz Wiczanowski tel. 604 439 410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
spacer na „koniec Polski”, zwiedzanie fokarium, Muzeum 
Obrony Wybrzeża – bateria Schlezwig-Holstein, bateria 
Laskowskiego, posiłek

Dzień: 12.09.2014 r. – Wycieczka piesza „Pieszo przez 
Puszczę Darżlubską”
Kontakt: Tomasz Wiczanowski tel. 604-439-410
Opis trasy: 
Godz. 9.30–17.00 
Lasy Piaśnickie – Mechowo – 12 km, Las Piaśnicki – ka-
plica – spotkanie z historią Kaszubów podczas II wojny 
światowej, szkółka leśna Domatowo – leśniczy artysta 
i ogrodnik, posiłek na szkółce, zwiedzanie Grot Mechow-
skich, dojazd do Grobów Piaśnickich i powrót z Mechowa 
do bazy autobusami
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Nadleśnictwo Lębork – Baza Nowęcin 

Trasa nr 3.1 – „Wydmowy szlak I” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 740.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Lębork 
Zakwaterowania – Ośrodek Wczasowy „Janina” w No-
węcinie
Kontakt: Wojciech Ciszek – tel. 694 460 508

Dzień: 11.09.2014 r. – „Wydmowy szlak w Łebie” 
Opis trasy: 
Godz. 10.00–15.00 
Przejście lub przejazd „meleksami” z Rąbki do wyrzutni 
rakiet V2, poprzez wydmy zejście do morza teren Słowiń-
skiego Parku Narodowego, w drodze powrotnej rejs po Je-
ziorze Łebsko, powrót do ośrodka (przewodnik, posiłek). 

Dzień: 12.09.2014 r. – Wydmowy szlak w Lęborku
Opis trasy: 
Godz. 10.00–15.00 
Godz. 10.00 do 12.00 – Wyjazd do Lęborka – zwiedzanie 
Lęborka (Przewodnicy PTTK),
Godz. 12.00 do 14.00 – Przejazd do „Uroczyska Dren-
towo” występy kaszubskich zespołów regionalnych (ze-
spół „Ziemia Lęborska”, „Bukowina”) poczęstunek (grill, 
zupa)

Nadleśnictwo Lębork – Baza Nowęcin 

Trasa nr 3.2 – „Wydmowy szlak II” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 740.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Lębork 
Zakwaterowania – Ośrodek Wczasowy „Janina” w No-
węcinie
Kontakt: Wojciech Ciszek tel. 694 460 508

Dzień: 11.09.2014 r. – „Wydmowy szlak w Łebie” 
Opis trasy: 
Godz. 10.00–15.00 
Wypłynięcie statkiem z Rąbki do wyrzutni rakiet V2 po-
przez wydmy zejście do morza teren Słowińskiego Par-
ku Narodowego, powrót do Rąbki i przejazd do ośrodka 
(przewodnik, posiłek). 

Dzień: 12.09.2014 r. – Wydmowy szlak w Lęborku
Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 15.00 – Wyjazd do „Sea Park” (fokarium) 
lub przejście do Parku Dinozaurów 

Nadleśnictwo Lębork – Baza Nowęcin 

Trasa nr 3.3 – „Wydmowy szlak III” 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 740.00 zł
Opiekun: Nadleśnictwo Lębork 
Zakwaterowania – Ośrodek Wczasowy „Janina” w No-
węcinie
Kontakt: Wojciech Ciszek – tel. 694 460 508

Dzień: 11.09.2014 r. – „Wydmowy szlak w Łebie” 
Opis trasy: 
Godz. 10.00–16.00 
Przejazd do Czołpina, latarnia morska, przejście brzegiem 
Morza, Skansen w Klukach (przewodnik, posiłek). 

Dzień: 12.09.2014 r. – Wydmowy szlak w Łebie i Cho-
czewie
Opis trasy: 
Godz. 10.00–15.00 
Grupa 1 – Wyjazd na teren Nadleśnictwa Choczewo Latar-
nia Morska w Stilo, Rezerwat Cisów (posiłek) – 40 osób.
Grupa 2 – Rejs statkiem po Morzu Bałtyckim 

Nadleśnictwo Elbląg – Baza OW Korona w Mikoszewie

Trasa nr 4.1.1 – Bursztynowa 
Opiekun: Nadleśnictwo Elbląg 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00 zł
Kontakt: Jan Piotrowski – tel. 664 753 818

Dzień: 11.09.2014 r. – Bursztynowym Szlakiem.
Opis trasy: 
Godz. 9.00–12.00 – Spacer wzdłuż Ujścia Wisły od prze-
prawy promowej do plaży. Spotkanie z ornitologiem i ob-
serwacja migrujących w tym okresie ptaków wędrownych 
oraz odpoczywających na niedaleko znajdujących się ła-
chach piaskowych (często spotykane rzadkie gatunki pta-
ków). Obserwacja odpoczywających na piaskowych ła-
chach fok. Spacer plażą i granicą rezerwatu Mewia Łacha.
Godz. 12.00 do 13.00 – Grochówka na parkingu leśnym.
Godz. 13.00 do 16.00 – Spacer plażą w kierunku Miko-
szewa, konkurs w poławianiu bursztynów. Czas wolny.

Dzień: 12.09.2014 r. – Śladami Kopernika
Opis trasy: 
Godz. 9.00–10.00 – Przejazd z Mikoszewa do Krynicy 
Morskiej, Zaokrętowanie na statku Żeglugi Gdańskiej.
Godz. 10.00–11.30 – Rejs Zalewem Wiślanym z Krynicy 
Morskiej do Fromborka i z powrotem.
Zwiedzanie Fromborka (archikatedra, muzeum, wieża, 
szpital, planetarium).
Godz. 16.00 do 17.00 – Przejazd z Krynicy Morskiej do 
Mikoszewa.
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Nadleśnictwo Elbląg – Baza OW Korona w Mikoszewie

Trasa nr 4.1.2 – Mierzejowa 
Opiekun: Nadleśnictwo Elbląg 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00 zł
Kontakt: Jan Piotrowski – tel. 664 753 818

Dzień: 11.09.2014 r. – Tajemnice Mierzei Wiślanej.
Opis trasy: 
Godz. 9.00–9.30 – Przejazd autokarem do Sztutowa, 
zwiedzanie Muzeum Obozu Stutthof, spacer w rezerwacie 
przyrody „Kąty Rybackie” (największa w Europie kolonia 
kormorana czarnego).
Godz. 14.00 do 15.00 – Ognisko przy leśniczówce „Kąty 
Rybackie”
Krynica Morska, zwiedzanie Latarni Morskiej i podziwia-
nie unikatowego krajobrazu Mierzei Wiślanej.
Godz. 17.30 do 18.00 – Powrót do Mikoszewa.

Dzień: 12.09.2014 r. – Śladami Kopernika
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 10.00 – Przejazd z Mikoszewa do Krynicy 
Morskiej, Zaokrętowanie na statku żeglugi Gdańskiej.
Godz. 10.00 do 11.30 – Rejs Zalewem Wiślanym z Kryni-
cy Morskiej do Fromborka i z powrotem.
Zwiedzanie Fromborka (Archikatedra, Muzeum, Wieża, 
Szpital, Planetarium).
Godz. 16.00 do 17.00 – Przejazd z Krynicy Morskiej do 
Mikoszewa.

Nadleśnictwo Elbląg – Baza OW Korona w Mikoszewie

Trasa nr 4.1.3 – Kopernikowa 
Opiekun: Nadleśnictwo Elbląg 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00 zł 
Kontakt: Jan Piotrowski – tel. 664 753 818

Dzień: 11.09.2014 r. – Śladami Kopernika
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 10.00 – Przejazd z Mikoszewa do Krynicy 
Morskiej, Zaokrętowanie na statku Żeglugi Gdańskiej.
Godz. 10.00 do 11.30 – Rejs Zalewem Wiślanym z Kryni-
cy Morskiej do Fromborka i z powrotem.
Zwiedzanie Fromborka (archikatedra, muzeum, wieża, 
szpital, planetarium).
Godz. 16.00 do 17.00 – Przejazd z Krynicy Morskiej do 
Mikoszewa.

Dzień: 12.09.2014 r. – Bursztynowym Szlakiem.
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 12.00 – Spacer wzdłuż Ujścia Wisły od 
przeprawy promowej do plaży. Spotkanie z ornitologiem 
i obserwacja migrujących w tym okresie ptaków wędrow-

nych oraz odpoczywających na niedaleko znajdujących 
się łachach piaskowych (często spotykane rzadkie gatunki 
ptaków). Obserwacja odpoczywających na piaskowych ła-
chach fok. Spacer plażą i granicą rezerwatu Mewia Łacha.
Godz. 12.00 do 13.00 – Grochówka na parkingu leśnym.
Godz. 13.00 do 16.00 – Spacer plażą w kierunku Miko-
szewa, konkurs w poławianiu bursztynów. Czas wolny.

Nadleśnictwo Elbląg – Baza OW Korona w Mikoszewie

Trasa nr 4.1.4 – Nadmorska 
Opiekun: Nadleśnictwo Elbląg 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00 zł
Kontakt: Jan Piotrowski – tel. 664 753 818

Dzień: 11.09.2014 r. – Śladami Kopernika
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 10.00 – Przejazd z Mikoszewa do Krynicy 
Morskiej, Zaokrętowanie na statku Żeglugi Gdańskiej.
Godz. 10.00 do 11.30 – Rejs Zalewem Wiślanym z Kryni-
cy Morskiej do Fromborka i z powrotem.
Zwiedzanie Fromborka (archikatedra, muzeum, wieża, 
szpital, planetarium).
Godz. 16.00 do 17.00 – Przejazd z Krynicy Morskiej do 
Mikoszewa.

Dzień: 12.09.2014 r. – Tajemnice Mierzei Wiślanej.
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 9.30 – Przejazd autokarem do Sztutowa, 
zwiedzanie Muzeum Obozu Stutthof, spacer w rezerwacie 
przyrody „Kąty Rybackie” (największa w Europie kolonia 
kormorana czarnego).
Godz. 14.00 do 15.00 – Ognisko przy leśniczówce „Kąty 
Rybackie”
Krynica Morska, zwiedzanie Latarni Morskiej i podziwia-
nie unikatowego krajobrazu Mierzei Wiślanej.
Godz. 17.30 do 18.00 – Powrót do Mikoszewa.

Nadleśnictwo Elbląg – Baza OW Korona w Mikoszewie

Trasa nr 4.1.5 – Rycerska 
Opiekun: Nadleśnictwo Elbląg 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00 zł 
Kontakt: Jan Piotrowski – tel. 664 753 818

Dzień: 11.09.2014 r. – Śladami Kopernika
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 10.00 – Przejazd z Mikoszewa do Krynicy 
Morskiej, Zaokrętowanie na statku Żeglugi Gdańskiej.
Godz. 10.00 do 11.30 – Rejs Zalewem Wiślanym z Kryni-
cy Morskiej do Fromborka i z powrotem.
Zwiedzanie Fromborka (archikatedra, muzeum, wieża, 
szpital, planetarium).
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Godz. 16.00 do 17.00 – Przejazd z Krynicy Morskiej do 
Mikoszewa.

Dzień: 12.09.2014 r. – Po Krzyżacku.
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 10.00 – Przejazd autokarem do Malborka.
Godz. 10.00 do 13.00 – Zwiedzanie zamku w Malborku, 
pokaz rycerski grupy rekonstrukcji historycznej, ognisko, 
Biała góra, zwiedzanie śluzy, rejs statkiem (zamiennie za-
mek w Kwidzynie i rezerwat „Kwidzyńskie Ostnice”)
Godz. 16.45 do 17.30 – Powrót do Mikoszewa.

Nadleśnictwo Elbląg – Baza OW Korona w Mikoszewie

Trasa nr 4.1.6 – Nadwiślańska 
Opiekun: Nadleśnictwo Elbląg 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00 zł 
Kontakt: Jan Piotrowski – tel. 664 753 818

Dzień: 11.09.2014 r. – Po Krzyżacku.
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 10.00 – Przejazd autokarem do Malborka.
Godz. 10.00 do 13.00 – Zwiedzanie zamku w Malborku, 
pokaz rycerski grupy rekonstrukcji historycznej, ognisko, 
Biała gór, zwiedzanie śluzy, rejs statkiem (zamiennie za-
mek w Kwidzynie i rezerwat „Kwidzyńskie Ostnice”)
Godz. 16.45 do 17.30 – Powrót do Mikoszewa.

Dzień: 12.09.2014 r. – Bursztynowym Szlakiem.
Rodzaj trasy: piesza.
Czas przebywania na trasie: od godz. 9.00 do godz.16.00
Godz. 8.00 do 9.00 – śniadanie.
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 12.00 – Spacer wzdłuż Ujścia Wisły od 
przeprawy promowej do plaży. Spotkanie z ornitologiem 
i obserwacja migrujących w tym okresie ptaków wędrow-
nych oraz odpoczywających na niedaleko znajdujących 
się łachach piaskowych (często spotykane rzadkie gatunki 
ptaków). Obserwacja odpoczywających na piaskowych ła-
chach fok. Spacer plażą i granicą rezerwatu Mewia Łacha.
Godz. 12.00 do 13.00 – Grochówka na parkingu leśnym.
Godz. 13.00 do 16.00 – Spacer plażą w kierunku Miko-
szewa, konkurs w poławianiu bursztynów. Czas wolny.

Nadleśnictwo Elbląg – Baza OW Korona w Mikoszewie

Trasa nr 4.1.7 – Zamkowa 
Opiekun: Nadleśnictwo Elbląg 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00 zł 
Kontakt: Jan Piotrowski – tel. 664 753 818

Dzień: 11.09.2014 r. – Po Krzyżacku.
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 10.00 – Przejazd autokarem do Malborka.

Godz. 10.00 do 13.00 – Zwiedzanie zamku w Malborku, 
pokaz rycerski grupy rekonstrukcji historycznej, ognisko, 
Biała góra, zwiedzanie śluzy, rejs statkiem (zamiennie za-
mek w Kwidzynie i rezerwat „Kwidzyńskie Ostnice”)
Godz. 16.45 do 17.30 – Powrót do Mikoszewa.

Dzień: 12.09.2014 r. – Śladami Kopernika
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 10.00 – Przejazd z Mikoszewa do Krynicy 
Morskiej, Zaokrętowanie na statku Żeglugi Gdańskiej.
Godz. 10.00 do 11.30 – Rejs Zalewem Wiślanym z Kryni-
cy Morskiej do Fromborka i z powrotem.
Zwiedzanie Fromborka (archikatedra, muzeum, wieża, 
szpital, planetarium).
Godz. 16.00 do 17.00 – Przejazd z Krynicy Morskiej do 
Mikoszewa.

Nadleśnictwo Elbląg 
– Baza Hotel Atletikon i Dom Studencki

Trasa nr 4.2.1 – Pięknych widoków 
Opiekun: Nadleśnictwo Elbląg 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00 zł 
Kontakt: Jan Piotrowski – tel. 664 753 818

Dzień: 11.09.2014 r. – Ptasim śpiewem.
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 13.00 – Spacer przez Elbląg na Starów-
kę. Zwiedzanie starówki (Galeria EL, Brama Targowa, 
Katedra, Muzeum), zaokrętowanie na statek Żeglugi El-
bląskiej. Rejs statkiem po jeziorze Drużno. Rezerwat 
„Drużno” wpisany jest na listę Ramsarską jako wyjątko-
we miejsce bytowania i rozrodu ptactwa wodno-błotnego. 
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do hotelu.

Dzień: 12.09.2014 r. – Szlakiem Wilhelma
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 10.30 – Przejazd do miejscowości Łęcze, 
zwiedzanie kościoła, domy podcieniowe.
Spacer dolinami erozyjnymi Wysoczyzny Elbląskiej do 
miejscowości Suchacz (wsi nad Zalewem Wiślanym). 
Przejazd do miejscowości Kadyny. Ognisko na szkółce 
leśnej w Kadynach zwiedzanie Kadyn (Klasztor, Dąb Ba-
rzyńskiego, rezerwat „Kadyński Las”, plaża).
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do Elbląga.

Nadleśnictwo Elbląg 
– Baza Hotel Atletikon i Dom Studencki

Trasa nr 4.2.2 – Wsi spokojnej 
Opiekun: Nadleśnictwo Elbląg 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00 zł 
Kontakt: Jan Piotrowski – tel. 664 753 818
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Dzień: 11.09.2014 r. – Szlakiem Wilhelma
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 10.30 – Przejazd do miejscowości Łęcze, 
zwiedzanie kościoła, domy podcieniowe.
Spacer dolinami erozyjnymi Wysoczyzny Elbląskiej do 
miejscowości Suchacz (wsi nad Zalewem Wiślanym). 
Przejazd do miejscowości Kadyny. Ognisko na szkółce 
leśnej w Kadynach zwiedzanie Kadyn (Klasztor, Dąb Ba-
rzyńskiego, rezerwat „Kadyński Las”, plaża).
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do Elbląga.

Dzień: 12.09.2014 r. – Błękitnej Sieci
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 13.00 – Przejazd do Rezerwatu Drużno, 
po drodze zwiedzanie Żuław, jedyna zachowana pompa 
parowa na Żuławach, cmentarz mennonicki, dawny port 
rybacki nad J. Drużno, dawna gospoda „Trzy Róże”, spa-
cer w Rezerwacie Drużno, wieża widokowa.
Godz. 13.00 do 14.00 – ognisko.
Godz. 14.00 do 16.00 – Przejazd do miejscowości Buczy-
niec, zwiedzanie pochylni, maszynownia i trasa przejazdu 
wózków ze statkami.
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do Elbląga.

Nadleśnictwo Elbląg 
– Baza Hotel Atletikon i Dom Studencki

Trasa nr 4.2.3 – Zamierzchłych dziejów 
Opiekun: Nadleśnictwo Elbląg 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00 zł 
Kontakt: Jan Piotrowski – tel. 664 753 818

Dzień: 11.09.2014 r. – Szlakiem Wilhelma
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 10.30 – Przejazd do miejscowości Łęcze, 
zwiedzanie kościoła, domy podcieniowe.
Spacer dolinami erozyjnymi Wysoczyzny Elbląskiej do 
miejscowości Suchacz (wsi nad Zalewem Wiślanym). 
Przejazd do miejscowości Kadyny. Ognisko na szkółce 
leśnej w Kadynach zwiedzanie Kadyn (Klasztor, Dąb Ba-
rzyńskiego, rezerwat „Kadyński Las”, plaża).
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do Elbląga.

Dzień: 12.09.2014 r. – Ptasim śpiewem.
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 13.00 – Spacer przez Elbląg na Starów-
kę. Zwiedzanie starówki (Galeria EL, Brama Targowa, 
Katedra, Muzeum), zaokrętowanie na statek Żeglugi El-
bląskiej. Rejs statkiem po jeziorze Drużno. Rezerwat 
„Drużno” wpisany jest na listę Ramsarską jako wyjątko-
we miejsce bytowania i rozrodu ptactwa wodno-błotnego. 

Nadleśnictwo Elbląg 
– Baza Hotel Atletikon i Dom Studencki

Trasa nr 4.2.4 – Podcieniowej chaty 
Opiekun: Nadleśnictwo Elbląg 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 650.00 zł 
Kontakt: Jan Piotrowski – tel. 664 753 818

Dzień: 11.09.2014 r. – Błękitnej Sieci
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 13.00 – Przejazd do Rezerwatu Drużno, 
po drodze zwiedzanie Żuław, jedyna zachowana pompa 
parowa na Żuławach, cmentarz mennonicki, dawny port 
rybacki nad J. Drużno, dawna gospoda „Trzy Róże”, spa-
cer w Rezerwacie Drużno, wieża Widokowa.
Godz. 13.00 do 14.00 – ognisko.
Godz. 14.00 do 16.00 – Przejazd do miejscowości Buczy-
niec, zwiedzanie pochylni, maszynownia i trasa przejazdu 
wózków ze statkami.
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do Elbląga.

Dzień: 12.09.2014 r. – Szlakiem Wilhelma
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 10.30 – Przejazd do miejscowości Łęcze, 
zwiedzanie kościoła, domy podcieniowe.
Spacer dolinami erozyjnymi Wysoczyzny Elbląskiej do 
miejscowości Suchacz (wsi nad Zalewem Wiślanym). 
Przejazd do miejscowości Kadyny. Ognisko na szkółce 
leśnej w Kadynach zwiedzanie Kadyn (Klasztor, Dąb Ba-
rzyńskiego, rezerwat „Kadyński Las”, plaża).
Godz. 16.00 do 16.30 – Powrót do Elbląga.

Nadleśnictwo Kartuzy
 – Baza Centrum Wypoczynkowe „Wieżyca”

Trasa 5.1 – W krainie polodowcowych krajobrazów 1 
Opiekun: Nadleśnictwo Kartuzy 
* Cena Tras z noclegami i wyżywieniem – 740.00 zł 
Kontakt: Adam Krawczyk – tel. 792 052 037 

Dzień: 11.09.2014 r. – Faktoriada
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 17.00 – przejazd drezynami po terenie 
Nadleśnictwa Kolbudy, zwiedzanie Faktorii, obiad po za-
kończeniu zwiedzania Faktorii w siedzibie Nadleśnictwa 
Kolbudy.

Dzień: 12.09.2014 r. – Szymbarskie rekordy
Opis trasy:
Godz. 10.00 do 17.00 – piesza wycieczka na szczyt Wie-
życa najwyższego wzgórza pasma Wzgórz Szymbar-
skich, zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku – w tym między innymi Dom do góry no-
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gami, Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, Replika 
Bunkru „Ptasia Wola”, największy koncertujący fortepian 
świata, obiad podczas zwiedzania.

Nadleśnictwo Kartuzy 
– Baza Centrum Wypoczynkowe „Wieżyca”

Trasa 5.2 – W krainie polodowcowych krajobrazów 2
Opiekun: Nadleśnictwo Kartuzy 
* Cena Tras z noclegami i wyżywieniem – 740.00 zł
Kontakt: Adam Krawczyk – tel. 792 052 037 

Dzień: 11.09.2014 r. – Szymbarskie rekordy
Opis trasy:
Godz. 10.00 do 17.00 – piesza wycieczka na szczyt Wie-
życa najwyższego wzgórza pasma Wzgórz Szymbar-
skich, zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku – w tym między innymi Dom do góry no-
gami, Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, Replika 
Bunkru „Ptasia Wola”, największy koncertujący fortepian 
świata, obiad podczas zwiedzania.

Dzień: 12.09.2014 r. – Faktoriada
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 17.00 – przejazd drezynami po terenie 
Nadleśnictwa Kolbudy, zwiedzanie Faktorii, obiad po za-
kończeniu zwiedzania Faktorii w siedzibie Nadleśnictwa 
Kolbudy.

Nadleśnictwo Kartuzy 
– Baza Centrum Wypoczynkowe „Wieżyca”

Trasa 5.3 – W krainie polodowcowych krajobrazów 3
Opiekun: Nadleśnictwo Kartuzy 
* Cena Tras z noclegami i wyżywieniem – 740.00zł
Kontakt: Adam Krawczyk tel. 792-052-037

Dzień: 11.09.2014 r. – Faktoriada
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 17.00 – przejazd drezynami po terenie 
Nadleśnictwa Kolbudy, zwiedzanie Faktorii, obiad po za-
kończeniu zwiedzania Faktorii w siedzibie Nadleśnictwa 
Kolbudy.

Dzień: 12.09.2014 r. – Szymbarskie rekordy 
Opis trasy:
Godz. 10.00 do 17.00 – piesza wycieczka na szczyt Wie-
życa najwyższego wzgórza pasma Wzgórz Szymbar-
skich, zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku – w tym między innymi Dom do góry no-
gami, Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, Replika 
Bunkru „Ptasia Wola”, największy koncertujący fortepian 
świata, obiad podczas zwiedzania.

Nadleśnictwo Kartuzy 
– Baza Centrum Wypoczynkowe „Wieżyca”

Trasa 5.4 – Kaszubskie jeziora 1 
Opiekun: Nadleśnictwo Kartuzy
* Cena Tras z noclegami i wyżywieniem – 740.00 zł
Kontakt: Adam Krawczyk – tel. 792 052 037

Dzień: 11.09.2014 r. – Szymbarskie rekordy 
Opis trasy:
Godz. 10.00 do 17.00 – piesza wycieczka na szczyt Wie-
życa najwyższego wzgórza pasma Wzgórz Szymbar-
skich, zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku – w tym między innymi Dom do góry no-
gami, Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, Replika 
Bunkru „Ptasia Wola”, największy koncertujący fortepian 
świata, obiad podczas zwiedzania.

Dzień: 12.09.2014 r. – Na jeziorach
Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 17.00 – wycieczka kajakowa po Jezio-
rze Ostrzyckim, punkty widokowe Jastrzębia Góra, Złota 
Góra, regaty na Jeziorze Brodno Wielkie pod opieką in-
struktorów żeglarskich, warsztaty garncarstwa tradycyj-
nego, obiad podczas regat.

Nadleśnictwo Kartuzy 
– Baza Centrum Wypoczynkowe „Wieżyca”

Trasa 5.5 – Kaszubskie jeziora 2 
Opiekun: Nadleśnictwo Kartuzy 
* Cena Tras z noclegami i wyżywieniem – 740.00 zł
Kontakt: Adam Krawczyk – tel. 792 052 037

Dzień: 11.09.2014 r. – Na jeziorach
Opis trasy: 
Godz. 10.00 do 17.00 – wycieczka kajakowa po Jezio-
rze Ostrzyckim, punkty widokowe Jastrzębia Góra, Złota 
Góra, regaty na Jeziorze Brodno Wielkie pod opieką in-
struktorów żeglarskich, warsztaty garncarstwa tradycyj-
nego, obiad podczas regat.

Dzień: 12.09.2014 r. – Faktoriada
Rodzaj trasy: czynne zwiedzanie.
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 17.00 – przejazd drezynami po terenie 
Nadleśnictwa Kolbudy, zwiedzanie Faktorii, obiad po za-
kończeniu zwiedzania Faktorii w siedzibie Nadleśnictwa 
Kolbudy.
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Nadleśnictwo Kościerzyna – Baza Szarlota

Trasa nr 6.1 – Rajd konny – „Konno do źródeł rzeki Wdy”. 
Opiekun: Nadleśnictwo Lipusz 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 935.00 zł 
Kontakt: Hubert Mikoś – tel .784 006 932

Dzień: 11.09.2014 r. – Rajd konny „Konno do źródeł 
rzeki Wdy”.
Oferta ograniczona – maksymalna liczba uczestników 20,
minimalna 10.
Warunek: umiejętność jazdy konnej w kłusie i galopie. 
Należy zabrać: kask
Ubranie przeciwdeszczowe (na wszelki wypadek)
Buty do jazdy konnej
1. Pierwsza grupa wystartuje z Ośrodka Jeździeckiego 
„PEGAZ”.  
2. Druga grupa rozpocznie rajd w ośrodku hodowli Ame-
rican Quorter Horse ( AQH) „BALTIC RANCH”. 
Opis trasy:
Godz. 8.00 – wyjazd po śniadaniu
Godz. 8.30 do 9.00 – krótkie przedstawienie OJ PEGAZ 
oraz BALTIC RANCH, prezentacja koni rasy achałtekiń-
skiej i  koni AQH.
Godz. 9.00 do 10.00 – przydział koni wg umiejętności 
jeździeckich, przygotowanie koni do rajdu, czas na zapo-
znanie się z wierzchowcami na maneżu.
Godz. 10.00 – wyjazd w trasę rajdu.
Z Dziemian pojedziemy wzdłuż jezior Wielkie Sarnowi-
cze i Małe Sarnowicze, potem wzdłuż jeziora Wieckiego, 
do miejsca, w którym rzeka Wda do niego wpływa. Obje-
dziemy jezioro.
Ok. godz. 14.00 – robimy 2 godzinną przerwę obiadową, 
w gospodarstwie agroturystycznym. Jemy obiad na zada-
szonym tarasie tzw. „Czarnej Willi”. 
Godz 16.00 – Po obiedzie i poobiedniej drzemce, rusza-
my w drogę powrotną, po drodze przejeżdżając nad rzeką 
Wdą, wypływającą z jeziora Wieckiego.
Godz ok. 18.00 planowany powrót do OJ PEGAZ i BAL-
TIC RANCH. Rozsiodłanie koni i powrót na kolację

Dzień: 12.09.2014 r. – Trasa Gdańsk – Westerplatte
Kontakt: Borys Gielniak – tel. 668 402 674
Opis trasy:
Wyjazd 7.30
Godz. 9.30 do 14.00 – zwiedzanie starego miasta Gdań-
ska z przewodnikiem
Stocznia Gdańska, Pomnik Poległych Stoczniowców upa-
miętniający ofiary grudnia 1970
Przejście na stare miasto. Spacer uliczkami Gdańska. Ka-
townia, Ulica Długa, Trakt Królewski, Długie Nabrzeże 
z Żurawiem, ulica Mariacka, Neptun, Dwór Artusa.
Zwiedzanie Ratusza i Bazyliki Mariackiej.

Godz. 14.00 do 15.00 – obiad
Godz. 15.00 do 16.00 – czas wolny (indywidualne zwie-
dzanie, czas na pamiątki)
Godz. 16.00 – rejs galeonem „Czarna Perła” na Wester-
platte
Godz. 16.45 do 18.00 – Westerplatte – miejsce, gdzie roz-
poczęła się II wojna światowa, zwiedzanie terenu byłej 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, wartownie, Pomnik 
Obrońców Wybrzeża, symboliczny cmentarz.
Godz. 18.00 – wyjazd 
Godz. 19.30 – powrót do ośrodka Szarlota

Nadleśnictwo Kościerzyna – Baza Szarlota

Trasa nr 6.2 – spływ kajakowy „Meandrami Wdy”. 
Opiekun: Nadleśnictwo Lipusz 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 735.00 zł

Dzień: 11.09.2014 r. – spływ kajakowy – Meandrami Wdy.
Kontakt: Marcin Rekowski – tel. 601 630 577
Opis trasy:
Godz. 8:00 – wyjazd z hotelu 
Godz. 9.00 do 10.00 – wydanie sprzętu, krótkie szkolenie 
Godz. 10.00 do 14.00 – przepłynięcie odcinka Lipusz – 
Loryniec (13 km)
Godz. 14.00 do 15.00 – posiłek (ognisko – kiełbaska, 
chlebek, kawa, herbata)
Godz. 15.00 do 17.00 – przepłynięcie odcinka Loryniec 
– Czarlina (6 km)
Godz. 17.30 – wyjazd

Dzień: 12.09.2014 r. – Trasa Gdańsk-Westerplatte
Kontakt: Borys Gielniak – tel. 668 402 674
Opis trasy:
Godz. 7.30 – wyjazd
Godz. 9.30 do 14.00 – zwiedzanie starego miasta Gdań-
ska z przewodnikiem
Stocznia Gdańska ,Pomnik Poległych Stoczniowców upa-
miętniający ofiary grudnia 1970
Przejście na stare miasto. Spacer uliczkami Gdańska. Ka-
townia, Ulica Długa, Trakt Królewski, Długie Nabrzeże 
z Żurawiem, ulica Mariacka, Neptun, Dwór Artusa.
Zwiedzanie Ratusza i Bazyliki Mariackiej.
Godz. 14.00 do 15.00 – obiad
Godz. 15.00 do 16.00 – czas wolny( indywidualne zwie-
dzanie, czas na pamiątki)
Godz. 16.00 – rejs galeonem „Czarna Perła” na Wester-
platte
Godz. 16.45 do 18.00 – Westerplatte- miejsce, gdzie roz-
poczęła się II wojna światowa, zwiedzanie terenu byłej 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, wartownie, Pomnik 
Obrońców Wybrzeża, symboliczny cmentarz.
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Godz. 18.00 – wyjazd 
Godz. 19.30 – powrót do ośrodka Szarlota

Nadleśnictwo Kościerzyna – Baza Szarlota

Trasa nr 6.3 – Spływ kajakowy rzeką Słupią z prze-
jażdżką wozami konnymi 
Opiekun: Nadleśnictwo Lipusz 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 795.00 zł

Dzień: 11.09.2014 r. – Spływ kajakowy rzeką Słupią 
z przejażdżką wozami konnymi
Kontakt: Zbigniew Baran – tel. 694 468 752 
Opis trasy: 
Godz. 8.00 – wyjazd z hotelu
Godz. 09.00 do 10.00 –wydanie sprzętu, krótkie szkolenie 
Godz. 10.00 do 12.00 – przepłynięcie odcinka Parchowo 
– Bylina (ok 7 km)
Godz. 12.00 do 14.00 – przejazd wozami konnymi Bylina 
– Parchowo (ok 10 km + przekąska)
Godz. 15.00 do 17.00 – wspólne biesiadowanie przy grillu
Godz. 17.00 – powrót do ośrodka szarlota

Dzień: 12.09.2014 r. – Trasa Gdańsk – Westerplatte
Kontakt: Borys Gielniak – tel. 668 402 674
Opis trasy:
Godz. 7.30 – wyjazd
Godz. 9.30 do 14.00 – zwiedzanie starego miasta Gdań-
ska z przewodnikiem
Stocznia Gdańska ,Pomnik Poległych Stoczniowców upa-
miętniający ofiary grudnia 1970
Przejście na stare miasto. Spacer uliczkami Gdańska. Ka-
townia, Ulica Długa, Trakt Królewski, Długie Nabrzeże 
z Żurawiem, ulica Mariacka, Neptun, Dwór Artusa.
Zwiedzanie Ratusza i Bazyliki Mariackiej.
Godz. 14.00 do 15.00 – obiad
Godz. 15.00 do 16.00 – czas wolny (indywidualne zwie-
dzanie, czas na pamiątki)
Godz. 16.00 – rejs galeonem „Czarna Perła” na Wester-
platte
Godz. 16.45 do 18.00 – Westerplatte – miejsce, gdzie roz-
poczęła się II wojna światowa, zwiedzanie terenu byłej 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, wartownie, Pomnik 
Obrońców Wybrzeża, symboliczny cmentarz.
Godz. 18.00 – wyjazd 
Godz. 19.30 – powrót do ośrodka Szarlota

Nadleśnictwo Kościerzyna – Baza Szarlota

Trasa nr 6.4 – Trasa Gdańsk-Westerplatte / Rajd kon-
ny – „Konno do źródeł rzeki Wdy”. 
Opiekun: Nadleśnictwo Lipusz 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 935.00 zł 

Dzień: 11.09.2014 r. – Trasa Gdańsk – Westerplatte
Kontakt: Borys Gielniak – tel. 668 402 674
Opis trasy:
Godz. 7.30 – wyjazd
Godz. 9.30 do 14.00 – zwiedzanie starego miasta Gdań-
ska z przewodnikiem
Stocznia Gdańska, Pomnik Poległych Stoczniowców upa-
miętniający ofiary grudnia 1970
Przejście na stare miasto. Spacer uliczkami Gdańska.  
Katownia, Ulica Długa, Trakt Królewski, Długie Nabrze-
że z Żurawiem, ulica Mariacka, Neptun, Dwór Artusa.
Zwiedzanie Ratusza i Bazyliki Mariackiej.
Godz. 14.00 do 15.00 – obiad
Godz. 15.00 do 16.00 – czas wolny (indywidualne zwie-
dzanie, czas na pamiątki)
Godz. 16.00 – rejs galeonem „Czarna Perła” na Westerplatte
Godz. 16.45 do 18.00 – Westerplatte- miejsce, gdzie roz-
poczęła się II wojna światowa, zwiedzanie terenu byłej 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, wartownie, Pomnik 
Obrońców Wybrzeża, symboliczny cmentarz.
Godz. 18.00 – wyjazd 
Godz. 19.30 – powrót do ośrodka Szarlota

Dzień: 12.09.2014 r. – Rajd konny „Konno do źródeł 
rzeki Wdy”.
Kontakt: Hubert Mikoś – tel. 784 006 932
Warunek: umiejętność jazdy konnej w kłusie i galopie. 
Należy zabrać: kask
Ubranie przeciwdeszczowe (na wszelki wypadek)
Buty do jazdy konnej
1. Pierwsza grupa wystartuje z Ośrodka Jeździeckiego 
„PEGAZ”. 
2. Druga grupa rozpocznie rajd w ośrodku hodowli Ame-
rican Quorter Horse (AQH) „BALTIC RANCH”.  
Opis trasy:
Godz. 8.00 – wyjazd po śniadaniu
Godz. 8.30 do 9.00 – krótkie przedstawienie OJ PEGAZ 
oraz BALTIC RANCH, prezentacja koni rasy achałtekiń-
skiej i  koni AQH.
Godz. 9.00 do 10.00 – przydział koni wg umiejętności 
jeździeckich, przygotowanie koni do rajdu, czas na zapo-
znanie się z wierzchowcami na maneżu.
Godz. 10.00 – wyjazd w trasę rajdu.
Z Dziemian pojedziemy wzdłuż jezior Wielkie Sarnowi-
cze i Małe Sarnowicze, potem wzdłuż jeziora Wieckiego, 
do miejsca, w którym rzeka Wda do niego wpływa. Obje-
dziemy jezioro.
Ok. godz. 14.00 – robimy 2 godzinną przerwę obiadową, 
w gospodarstwie agroturystycznym. Jemy obiad na zada-
szonym tarasie tzw. „Czarnej Willi”. 
Godz 16.00 – Po obiedzie i poobiedniej drzemce, rusza-
my w drogę powrotną, po drodze przejeżdżając nad rzeką 
Wdą, wypływającą z jeziora Wieckiego.
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Godz ok. 18.00 planowany powrót do OJ PEGAZ i BAL-
TIC RANCH. Rozsiodłanie koni i powrót na kolację

Nadleśnictwo Kościerzyna – Baza Szarlota

Trasa nr 6.5 – Trasa Gdańsk-Westerplatte / spływ ka-
jakowy – Meandrami Wdy.
Opiekun: Nadleśnictwo Lipusz 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 735.00 zł

Dzień: 11.09.2014 r. – Trasa Gdańsk-Westerplatte
Kontakt: Borys Gielniak – tel. 668 402 674
Opis trasy:
Godz. 7.30 – wyjazd
Godz. 9.30 do 14.00 – zwiedzanie starego miasta Gdań-
ska z przewodnikiem
Stocznia Gdańska, Pomnik Poległych Stoczniowców upa-
miętniający ofiary grudnia 1970
Przejście na stare miasto. Spacer uliczkami Gdańska. Ka-
townia, Ulica Długa, Trakt Królewski, Długie Nabrzeże 
z Żurawiem, ulica Mariacka, Neptun, Dwór Artusa.
Zwiedzanie Ratusza i Bazyliki Mariackiej.
Godz. 14.00 do 15.00 – obiad
Godz. 15.00 do 16.00 – czas wolny (indywidualne zwie-
dzanie, czas na pamiątki)
Godz. 16.00 – rejs galeonem „Czarna Perła” na Wester-
platte
Godz. 16.45 do 18.00 – Westerplatte – miejsce, gdzie roz-
poczęła się II wojna światowa, zwiedzanie terenu byłej 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, wartownie, Pomnik 
Obrońców Wybrzeża, symboliczny cmentarz.

Dzień: 12.09.2014 r. – spływ kajakowy – Meandrami 
Wdy.
Kontakt: Marcin Rekowski – tel. 601 630 577
Opis trasy: 
Godz. 8.00 – wyjazd z hotelu
Godz. 9.00 do 10.00 – wydanie sprzętu, krótkie szkolenie 
Godz. 10.00 do 14.00 – przepłynięcie odcinka Lipusz – 
Loryniec (13 km)
Godz. 14.00 do 15.00 – posiłek (ognisko – kiełbaska, 
chlebek, kawa, herbata)
Godz. 15.00 do 17.00 – przepłynięcie odcinka Loryniec 
– Czarlina (6 km)
Godz. 17.30 – wyjazd

Nadleśnictwo Kościerzyna – Baza Szarlota

Trasa nr 6.6 – Trasa Gdańsk-Westerplatte / Spływ ka-
jakowy rzeką Słupią z przejażdżką wozami konnymi 
Opiekun: Nadleśnictwo Lipusz 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 795.00 zł 
 

Dzień: 11.09.2014 r. – Trasa Gdańsk – Westerplatte
Kontakt: Borys Gielniak – tel. 668 402 674
Opis trasy:
Godz. 7.30 – wyjazd
Godz. 9.30 do 14.00 – zwiedzanie starego miasta Gdań-
ska z przewodnikiem
Stocznia Gdańska, Pomnik Poległych Stoczniowców upa-
miętniający ofiary grudnia 1970
Przejście na stare miasto. Spacer uliczkami Gdańska. Ka-
townia, Ulica Długa, Trakt Królewski, Długie Nabrzeże 
z Żurawiem, ulica Mariacka, Neptun, Dwór Artusa.
Zwiedzanie Ratusza i Bazyliki Mariackiej.
Godz. 14.00 do 15.00 – obiad
Godz. 15.00 do 16.00 – czas wolny ( indywidualne zwie-
dzanie, czas na pamiątki)
Godz. 16.00 – rejs galeonem „Czarna Perła” na Westerplatte
Godz. 16.45 do 18.00 – Westerplatte – miejsce, gdzie roz-
poczęła się II wojna światowa, zwiedzanie terenu byłej 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej, wartownie, Pomnik 
Obrońców Wybrzeża, symboliczny cmentarz.
Godz. 18.00 – wyjazd 
Godz. 19.30 – powrót do ośrodka Szarlota

Dzień: 12.09.2014 r. – Spływ kajakowy rzeką Słupią 
z przejażdżką wozami konnymi
Kontakt: Zbigniew Baran – tel. 694 468 752 
Opis trasy:
Godz. 8.00 – wyjazd z hotelu 
Godz. 9.00 do 10.00 –wydanie sprzętu, krótkie szkolenie 
Godz. 10.00 do 12.00 – przepłynięcie odcinka Parchowo 
– Bylina (ok. 7 km)
Godz. 12.00 do 14.00 – przejazd wozami konnymi Bylina 
– Parchowo (ok. 10 km + przekąska)
Godz. 15.00 do 17.00 – wspólne biesiadowanie przy gril-
lu (karkówka, kiełbaski, ryba, ciepła zupa)
Godz. 17.00 – powrót do ośrodka szarlota

Nadleśnictwo Starogard – Baza Zamek w Gniewie 

Trasa nr 7.1 – ,,Zamki Krzyżackie” 
Opiekun: Nadleśnictwo Starogard
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00 zł 
Kontakt: Małgorzata Gass Pięta – tel. 694 493 730

Dzień: 11.09.2014 r. – Podboje Zamku w Gniewie.
Opis trasy: 
Godz. 11.00 do 14.00 – Zwiedzanie Zamku, a w nim: 
zwiedzanie izby tortur, widowisko wakacje z duchami, 
zwiedzanie zbrojowni zamkowej, wizyta w warsztatach 
dawnych rzemieślników, przejażdżki powozem, rejsy 
gondolą po Wiśle.
Godz. 14.00 do 15.00 – Obiad bufetowy.
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Godz. 15.00 do 17.00 – zajęcia integracyjne w duchu hi-
storycznym ,,Igrzyska Prahistoryczne” a w nich, atak na 
saracena, ćwiczenie oka w zamkowej strzelnicy (kusza, 
łuk), nauka fechtunku, chorały gregoriańskie, historycz-
ny dom mody, egzercerunki muszkieterskie (strzelanie 
z muszkietu lontowego), ćwiczenie w zażywaniu z arma-
ty, nauka powożenia, rzut włócznią, rzut toporem, nauka 
tańców średniowiecznych 

Dzień: 12.09.2014 r. – Trasa Kwidzyn
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 17.00 –Zamek w  Kwidzynie – Krypta, 
Ogród Dendrologiczny w Miłosnej, Malbork – Zamek 
Krzyżacki, Rejs barką po Nogacie (Malbork – Biała 
Góra), zwiedzanie śluzy w Białej Górze. Na trasie posiłki.

Nadleśnictwo Starogard – Baza Zamek w Gniewie 

Trasa nr 7.2 – Zamki Krzyżackie 
Opiekun: Nadleśnictwo Kwidzyn
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00 zł 
Kontakt: Adrian Wiśniowski – tel. 500 207 266

Dzień: 11.09.2014 r. – Trasa Kwidzyn.
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 17.00 – Zamek w  Kwidzynie – Krypta, 
Ogród Dendrologiczny w Miłosnej, Malbork – Zamek 
Krzyżacki, Rejs barką po Nogacie (Malbork – Biała 
Góra), zwiedzanie śluzy w Białej Górze. Na trasie posiłki.

Dzień: 12.09.2014 r. – podboje Zamku w Gniewie.
Opis trasy: 
Godz. 11.00 do 14.00 – Zwiedzanie Zamku, a w nim: 
zwiedzanie izby tortur, widowisko wakacje z duchami, 
zwiedzanie zbrojowni zamkowej, wizyta w warsztatach 
dawnych rzemieślników,
przejażdżki powozem, rejsy gondolą po Wiśle.
Godz. 14.00 do 15.00 – Obiad bufetowy.
Godz. 15.00 do 17.00 – zajęcia integracyjne w duchu hi-
storycznym ,,Igrzyska Prahistoryczne” a w nich, atak na 
saracena, ćwiczenie oka w zamkowej strzelnicy (kusza, 
łuk), nauka fechtunku, chorały gregoriańskie, historycz-
ny dom mody, egzercerunki muszkieterskie (strzelanie 
z muszkietu lontowego), ćwiczenie w zażywaniu z arma-
ty, nauka powożenia, rzut włócznią, rzut toporem, nauka 
tańców średniowiecznych 

Nadleśnictwo Starogard – Baza Zamek w Gniewie 

Trasa nr 7.3 – Rycerze na kajakach  
Opiekun: Nadleśnictwo Lubichowo 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00 zł 
Kontakt: Radosława Krysiak – tel. 694 493 613 

Dzień: 11.09.2014 r. – Podboje Zamku w Gniewie
Opis trasy: 
Godz. 11.00 do 14.00 – Zwiedzanie Zamku, a w nim: 
zwiedzanie izby tortur, widowisko wakacje z duchami, 
zwiedzanie zbrojowni zamkowej, wizyta w warsztatach 
dawnych rzemieślników,
przejażdżki powozem, rejsy gondolą po Wiśle.
Godz. 14.00 do 15.00 – Obiad bufetowy.
Godz. 15.00 do 17.00 – zajęcia integracyjne w duchu hi-
storycznym ,,Igrzyska Prahistoryczne” a w nich, atak na 
saracena, ćwiczenie oka w zamkowej strzelnicy (kusza, 
łuk), nauka fechtunku, chorały gregoriańskie, historycz-
ny dom mody, egzercerunki muszkieterskie (strzelanie 
z muszkietu lontowego), ćwiczenie w zażywaniu z arma-
ty, nauka powożenia, rzut włócznią, rzut toporem, nauka 
tańców średniowiecznych 

Dzień: 12.09.2014 r. – Trasa Lubichowo
Opis trasy:
Godz. 9.00 przejazd do stannicy wodnej Młynki – bufet 
kawowy.
Godz 10.00 spływ Kajakowy rzeką Wdą
Miłośnikom spływów dostarcza niezapomnianych prze-
żyć. Duże urozmaicenie terenów nadbrzeżnych pozwala 
na obserwację różnych zbiorowisk flory i fauny.
Godz. 13.00 obiad za przenioską przez elektrownię wod-
ną Wdecki Młyn.
Godz. 17.30 koniec spływu – okolice wsi Kasparus – po-
wrót na Zamek.

Nadleśnictwo Starogard – Baza Zamek w Gniewie 

Trasa nr 7.4 – Rycerze na kajakach 
Opiekun: Nadleśnictwo Lubichowo 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00 zł 
Kontakt: Radosława Krysiak – tel. 694 493 613

Dzień: 11.09.2014 r. Trasa Lubichowo
Opis trasy:
Godz. 9.00 przejazd do stannicy wodnej Młynki – bufet 
kawowy.
Godz. 10.00 spływ Kajakowy rzeką Wdą
Miłośnikom spływów dostarcza niezapomnianych prze-
żyć. Duże urozmaicenie terenów nadbrzeżnych pozwala 
na obserwację różnych zbiorowisk flory i fauny.
Godz. 13.00 obiad za przenioską przez elektrownię wod-
ną Wdecki Młyn.
Godz. 17.30 koniec spływu – okolice wsi Kasparus – po-
wrót na Zamek.
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Dzień: 12.09.2014 r. – Podboje Zamku w Gniewie.
Opis trasy: 
Godz. 11.00 do 14.00 – Zwiedzanie Zamku, a w nim: 
zwiedzanie izby tortur, widowisko wakacje z duchami, 
zwiedzanie zbrojowni zamkowej, wizyta w warsztatach 
dawnych rzemieślników, przejażdżki powozem, rejsy 
gondolą po Wiśle.
Godz. 14.00 do 15.00 – Obiad bufetowy.
Godz. 15.00 do 17.00 – zajęcia integracyjne w duchu histo-
rycznym ,,Igrzyska Prahistoryczne” a w nich, atak na sarace-
na, ćwiczenie oka w zamkowej strzelnicy (kusza, łuk), nauka 
fechtunku, chorały gregoriańskie, historyczny dom mody, 
egzercerunki muszkieterskie (strzelanie z muszkietu lonto-
wego), ćwiczenie w zażywaniu z armaty, nauka powożenia, 
rzut włócznią, rzut toporem, nauka tańców średniowiecznych 

Nadleśnictwo Starogard – Baza Zamek w Gniewie 

Trasa nr 7.5 – Od Krzyżaka do Cystersa 
Opiekun: Nadleśnictwo Starogard 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00 zł 
Kontakt: Adam Góralski – tel. 668 011 854

Dzień: 11.09.2014 r. – Podboje Zamku w Gniewie.
Opis trasy: 
Godz. 11.00 do 14.00 – Zwiedzanie Zamku, a w nim: 
zwiedzanie izby tortur, widowisko wakacje z duchami, 
zwiedzanie zbrojowni zamkowej, wizyta w warsztatach 
dawnych rzemieślników,
przejażdżki powozem, rejsy gondolą po Wiśle.
Godz. 14.00 do 15.00 – Obiad bufetowy.
Godz. 15.00 do 17.00 – zajęcia integracyjne w duchu hi-
storycznym ,,Igrzyska Prahistoryczne” a w nich, atak na 
saracena, ćwiczenie oka w zamkowej strzelnicy (kusza, 
łuk), nauka fechtunku, chorały gregoriańskie, historycz-
ny dom mody, egzercerunki muszkieterskie (strzelanie 
z muszkietu lontowego), ćwiczenie w zażywaniu z arma-
ty, nauka powożenia, rzut włócznią, rzut toporem, nauka 
tańców średniowiecznych 

Dzień: 12.09.2014 r. Trasa Starogard
Opis trasy:
Godz. 9.00 – Zwiedzanie katedry w Pelplinie.
Godz 11.00 przejazd do Kręgski Młyn – bufet kawowy
Godz 12.00 spływ Kajakowy rzeką Wierzycą
Miłośnikom spływów dostarcza niezapomnianych prze-
żyć. Duże urozmaicenie terenów nadbrzeżnych pozwala 
na obserwację różnych zbiorowisk flory i fauny, spływ 
przez jedną z najstarszych miejscowości Polski Północ-
nej–Starogard Gdański.
Godz. 14.30 obiad przed przenioską – Stanica Harcerska 
Park Starogardzki 
Godz. 17.30 koniec spływu – Grodzisko Owidz.

Nadleśnictwo Starogard – Baza Zamek w Gniewie 

Trasa nr 7.6 – Od Krzyżaka do Cystersa 
Opiekun: Nadleśnictwo Starogard
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00 zł 
Kontakt: Katarzyna Sojka – tel. 660 426 243

Dzień: 11.09.2014 r. – Trasa Starogard
Opis trasy:
Godz. 9.00 – Zwiedzanie katedry w Pelplinie.
Godz 11.00 przejazd do Kręgski Młyn – bufet kawowy
Godz 12.00 spływ Kajakowy rzeką Wierzyca
Miłośnikom spływów dostarcza niezapomnianych prze-
żyć. Duże urozmaicenie terenów nadbrzeżnych pozwala 
na obserwację różnych zbiorowisk flory i fauny, spływ 
przez jedną z najstarszych miejscowości Polski Północnej 
– Starogard Gdański.
Godz. 14.30 obiad przed przenioską – Stanica Harcerska 
Park Starogardzki 
Godz. 17.30 koniec spływu – Grodzisko Owidz.

Dzień: 12.09.2014 r. – Podboje Zamku w Gniewie.
Opis trasy: 
Godz. 11.00 do 14.00 – Zwiedzanie Zamku, a w nim: 
zwiedzanie izby tortur, widowisko wakacje z duchami, 
zwiedzanie zbrojowni zamkowej, wizyta w warsztatach 
dawnych rzemieślników,
przejażdżki powozem, rejsy gondolą po Wiśle.
Godz. 14.00 do 15.00 – Obiad bufetowy.
Godz. 15.00 do 17.00 – zajęcia integracyjne w duchu hi-
storycznym ,,Igrzyska Prahistoryczne” a w nich, atak na 
saracena, ćwiczenie oka w zamkowej strzelnicy (kusza, 
łuk), nauka fechtunku, chorały gregoriańskie, historycz-
ny dom mody, egzercerunki muszkieterskie (strzelanie 
z muszkietu lontowego), ćwiczenie w zażywaniu z arma-
ty, nauka powożenia, rzut włócznią, rzut toporem, nauka 
tańców średniowiecznych 

Dzień: 13.09.2014 r. – Zamek w Gniewie
Godz. 8.00 do 10.00 – śniadanie bufetowe.
Godz. 14.00 – 24.00 – Impreza kończąca Rajd – Zamek 
w Gniewie

Nadleśnictwo Starogard – Baza Zamek w Gniewie 

Trasa nr 7.7 – Trasa rowerowa 
Opiekun: Nadleśnictwo Starogard 
* Cena Trasy z noclegami i wyżywieniem – 800.00 zł 
Kontakt: Jan Banacki – tel. 602 438 360

Dzień: 11.09.2014 r. – Rowerem przez Kociewie.
Oferta ograniczona – maksymalna liczba uczestników  
20 osób.
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 18.00 – Leśniczówka Brody – Izba Eduka-
cyjna, dokumentacja kultury Kociewia, Pelplin – Katedra, 
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Muzeum Diecezjalne (Biblia Gutenberga), Góra Papieska, 
Wirty – ogród dendrologiczny (najstarsza kolekcja drzew 
w Polsce). W drodze powrotnej zwiedzanie kilku obiek-
tów charakterystycznych dla gotyku nadwiślańskiego. 
Długość trasy ok. 80 km. Obiad i inne posiłki na trasie.

Dzień: 12.09.2014 r. – Wzdłuż Wisły przez Dolne Powiśle.
Opis trasy: 
Godz. 9.00 do 18.00 – Alpy Tymawskie, przejazd nowo 
wybudowanym mostem, ciekawy historycznie teren Po-
wiśla. Zwiedzanie rezerwatu Las Mątawski, śluzy oraz 
wrót przeciwpowodziowych w Białej Górze. Długość tra-
sy ok. 85 km. Obiad i inne posiłki na trasie.

Trasa Motocyklowa

Trasa 8.0  
Opiekun: Nadleśnictwo Kolbudy
* Cena trasy z noclegami i wyżywieniem – 750 zł
kontakt: Bogdan Gajda – tel. 698 638 325 
koszty paliwa pokrywa uczestnik Rajdu

Dzień: 10.09.2014 r. – Przyjazd uczestników do Gniewu 
Hotel ,,Na Wzgórzu”: kolacja, nocleg.

Dzień: 11.09.2014 r. 
Godz. 9.30–14.00 – przejazd Gniew – Szymbark, zwie-
dzanie Katedry i Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, le-
śnictwo Szpęgawsk – spotkanie z miejscowym leśniczym, 
przerwa na kawę.
Godz. 14.00–17.00 – skansen w Szymbarku – obiad, 
zwiedzanie
 1. Dom stojący na głowie
 2. Dom Sybiraka
 3. Najdłuższa deska świata
 4. Pomnik Gryfa Pomorskiego
 5. Bunkier Gryfa Pomorskiego
 6. Dwór Salino
 7. Kościółek Św. Rafała
 8. największy fortepian
 9. dom Kaszuba z Kanady
10. dom z Turcji
Godz. 17.00–18.00 – przejazd do miejsca noclegu (Kolanko)

Dzień: 12.09.2014 r.
Godz. 9.30–17.00 – przejazd Kolanko – Kartuzy (rynek 
zażywanie tabaki, zwiedzanie klasztoru). Kartuzy – Sia-
nowo (sanktuarium MB Sianowskiej). Sianowo – Luzino: 
obiad.
N-ctwo Strzebielino – Gniewino („Kaszubskie Oko” –  zwie-
dzanie, przerwa na kawę ). Gniewino – Żarnowiec (zwiedza-
nie klasztoru). Żarnowiec – Jastrzębia Góra (najdalej wysu-
nięty na północ skrawek Polski – Gwiazda Północy)
Przejazd do miejsca noclegu – Ośrodek ,,Meduza’’

RADY OKRĘgOWE/REgIONALNE 
ZLP

KROSNO

W dniu 21 lutego 2014 roku w bieszczadzkiej Olsza-
nicy odbyło się spotkanie wieńczące rok obchodów 95 
rocznicy powstania Związku Leśników Polskich w Rze-
czypospolitej Polskiej. Dla przypomnienia – obchody 
rozpoczęliśmy wyjazdem szkoleniowo-integracyjnym 
dla związkowców do Węgier w maju ubiegłego roku. 
W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Okręgu 
Związku, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz kilku-
nastu działaczy Związku Leśników Polskich z poszcze-
gólnych Nadleśnictw. Nasze spotkanie uświetnili zacni 
goście w osobach:

Bronisław Sasin – Przewodniczący Związku Leśni-
ków Polskich w RP,

Edward Balwierczak – Dyrektor RDLP w  Krośnie,
Waldemar Cisek – Nadleśniczy N-ctwa Oleszyce, 

wieloletni członek naszej Rady Okręgu,
Roman Dudek – Nadleśniczy N-ctwa Ustrzyki Dolne, 

gospodarz miejsca,
a także nasi weterani pracy i działalności związkowej: 

Teresa Mozer-Szuban, Maria Iwanejko, Stanisław Rab-
czak, Stanisław Baczyński.

Po wprowadzeniu Sztandaru i odegraniu Hymnu Le-
śników, zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć poległych 
w tych dniach bohaterów Lwowskiego Majdanu, tak bli-
skiego Podkarpaciu. Jak podkreślił Jerzy Miliszewski, 
nikt tak jak Polacy, nie rozumie walki braci Ukraińców 
o prawdziwą wolność i wartości demokratyczne.

W następnym punkcie Przewodniczący ZLP Okręgu 
Krośnieńskiego Jerzy Miliszewski wygłosił okoliczno-
ściowy referat streszczający historię Związku w Polsce 
oraz na Podkarpaciu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
od reaktywacji Związku na naszym terenie w roku 1991, 
7 członków naszej Rady awansowało na Nadleśniczych 
i pełnią tę funkcję do dzisiaj.

Kolejnym doniosłym akcentem obchodów, było wrę-
czenie Odznaczeń:

Dyrektor RDLP w Krośnie, Pan Edward Balwierczak, 
na wniosek Przewodniczącego ZLP OK, Jerzego Mili-
szewskiego, odznaczył Kordelasami Leśnika Polskiego:

1. Ewę Dembiczak Przewodniczącą Org. Zakł. w biu-
rze RDLP, sekretarza RO Związku

2. Witolda Dziadosza Przewodniczącego Org. Zakł. 
w N-ctwie Lubaczów, Skarbnika RO Związku

3. Kazimierza Nóżkę Przewodniczącego Org. Zakł. 
w N-ctwie Baligród

4. Stanisława Przytulskiego Przewodniczącego Org.
Zakł. w N-ctwie Lesko
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Odznaczeni Kordelasami Leśnika. Od lewej: Dyrektor Edward Balwier-
czak, Ewa Dembiczak, Witold Dziadosz, Kazimierz Nóżka, Stanisław 
Przytulski, Bronisław Sasin, Jerzy Miliszewski, Waldemar Cisek

Złoty Znak Związku dla Stanisława Rabczaka

Odznaczeni. Od prawej: Alicja Karnas, Marek Dziok, Stanisław 
Kaczmaryk, Józef Czech, Józef Gaweł, Krystyna Józefczyk

Dwa pokolenia – Maria Iwanejko oraz jej córka Renata Imbierowicz

Prezydium spotkania. Od prawej: Andrzej Jonasz, Jerzy Miliszewski, 
Edward Balwierczak, Bronisław Sasin, Zbigniew Rebizant. Na 
mównicy – Kazimierz Nóżka

Odznaczeni: Tadeusz Pryjma, Tomasz Mikulski

Odznaczeni Brązowymi Odznakami

Uczestnicy spotkania
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Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin odzna-
czył Złotym Znakiem Związku kol. Stanisława Rab-
czaka, wieloletniego działacza Zwiazku, emerytowane-
go pracownika N-ctwa Jarosław

Złotą Odznaką Związku „Zasłużony dla Leśników 
Polskich” odznaczeni zostali:

1. Alicja Karnas Nadleśnictwo Baligród
2. Marek Dziok Nadleśnictwo Strzyżów
3. Stanisław Kaczmaryk Nadleśnictwo Bircza
4. Janusz Kuzio Nadleśnictwo Komańcza
5. Bożena Miklaszewska Nadleśnictwo Rymanów
Srebrną Odznaką Związku „Zasłużony dla Leśni-

ków Polskich” odznaczeni zostali:
1. Józef Czech Nadleśnictwo Strzyżów
2. Józef Gaweł Nadleśnictwo Głogów
3. Zdzisław Gładysz Nadleśnictwo Brzozów
4. Krystyna Józefczyk Nadleśnictwo Ustrzyki D.
5. Marek Kołcz Nadleśnictwo Jarosław
6. Jan Kowal Nadleśnictwo Lutowiska
7. Janusz Kwaśnik Nadleśnictwo Tuszyma
8. Tomasz Mikulski Nadleśnictwo Sieniawa
9. Tadeusz Pryjma Nadleśnictwo Lubaczów
Brązową Odznaką Związkową „Zasłużony dla Le-

śników Polskich” odznaczeni zostali:
1. Tadeusz Bielak Nadleśnictwo Lesko
2. Jerzy Blajer Nadleśnictwo Leżajsk
3.Waldemar Ciupa Nadleśnictwo Oleszyce
4. Mariusz Faraś Nadleśnictwo Strzyżów
5. Zdzisław Homa Nadleśnictwo Bircza
6. Renata Imbierowicz Nadleśnictwo Lesko
7. Maria Iwanejko Nadleśnictwo Lubaczów
8. Henryk Kostrzycki Nadleśnictwo Narol
9. Mariusz Kobylarz Nadleśnictwo Kolbuszowa
10. Elżbieta Lubieniecka Nadleśnictwo Ustrzyki
11. Henryk Osiowy Nadleśnictwo Oleszyce
12. Ryszard Król Nadleśnictwo Jarosław
13. Jan Podraza Nadleśnictwo Lutowiska
14. Maria Pokrywka Nadleśnictwo Sieniawa
15. Zygmunt Radoń Nadleśnictwo Bircza
16. Stanisław Sądej Nadleśnictwo Kolbuszowa
Po dokonaniu aktu dekoracji, zaproszeni goście 

w ciepłych i serdecznych słowach pogratulowali piękne-
go jubileuszu i przekazali najlepsze życzenia wszystkim 
członkom naszego Związku na Podkarpaciu. Przewod-
niczący B. Sasin poinformował o bieżących działaniach 
Związku oraz planach na najbliższą przyszłość.

Słowa Dyrektora E. Balwierczaka o wielce pozytyw-
nej roli Związku Leśników Polskich w codziennej pracy 
RDLP Krosno zabrzmiały dla nas jako wielkie uznanie 
i zachęta do dalszej, aktywnej działalności.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości wspomnienia 
i gawędy leśno-związkowe trwały jeszcze długie godziny. 

 Jerzy Miliszewski

LuBLIN

Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich 
Okręgu Lubelskiego

 W dniach 3 – 4 marca 2014 roku w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim 
odbył się Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników 
Polskich Okręgu Lubelskiego.

W Zjeździe wzięło udział 64 spośród 73 uprawnio-
nych Delegatów reprezentujących 652 członków nasze-
go Związku skupionych w 22 organizacjach zakłado-
wych. Zjazd, po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru 
otworzył Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego 
Urban Kolman, serdecznie przywitał gości Zjazdu: Jana 
Kraczka Dyrektora RDLP w Lublinie, Bronisława Sasi-
na Przewodniczącego ZLP w RP, Henryka Rążewskie-
go Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz 
wszystkich Delegatów.

Na Przewodniczącego obrad Zjazdu wybrano Henry-
ka Bartuziego. 

Za szczególne osiągnięcia w pracy związkowej Prze-
wodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin w asyście Urba-
na Kolmana Przewodniczącego ZLP Okręgu Lubelskie-
go wręczyli zasłużonym działaczom związkowym od-
znaki związkowe.

Odznaki otrzymali:

Złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”:
1. Janusz Szkałuba – Nadleśnictwo Tomaszów,

Srebrną odznakę „Zasłużony dla Leśników Pol-
skich”:

1. Elżbieta Górska – Nadleśnictwo Gościeradów,
2. Ewa Łuczak – Nadleśnictwo Radzyn Podlaski,
3. Jan Korzybski – Nadleśnictwo Gościeradów,
4. Grzegorz Kusy – Nadleśnictwo Gościeradów,
5. Edward Mozgawa – Nadleśnictwo Gościeradów,
6.  Wojciech Próchniak – Nadleśnictwo Radzyń Pod-

laski,
7. Ryszard Wdowiak – Nadleśnictwo Gościeradów.

Brązową odznakę „Zasłużony dla Leśników Pol-
skich”:

1. Agnieszka Łubkowska – Nadleśnictwo Sobibór,
2. Jerzy Bosiak – Nadleśnictwo Krasnystaw,
3.  Dariusz Dudziński – Nadleśnictwo Radzyń Pod-

laski,
4. Jacek Gondek – Nadleśnictwo Sobibór,
5. Jarosław Lubera – Nadleśnictwo Janów Lubelski,
6. Artur Zawiślak – Nadleśnictwo Chełm.
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Podziękowania w imieniu odznaczonych złożył kol. Ja-
nusz Szkałuba. 

Sprawozdanie z działalności Rady Okręgu Lubelskiego 
ZLP złożył Przewodniczący Urban Kolman natomiast spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodni-
czący Franciszek Cieplak.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Związku Leśni-
ków Polskich w RP kol. Bronisław Sasin, który odniósł się 
do gorącego tematu zmian w ustawie o lasach. Szczegółowo 
omówił działania Związku przeciwko wprowadzeniu tych 
zmian, a także możliwe skutki dla Lasów Państwowych 
i poszczególnych pracowników wynikające z konieczności 
odprowadzenia środków finansowych do Skarbu Państwa. 
Poinformował o prowadzonych na bieżąco negocjacjach 
z Dyrektorem Generalnym LP dotyczących spraw płaco-
wych oraz Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
Zapoznał Delegatów ze stanowiskiem Związku Leśników 
Polskich w najważniejszych zagadnieniach dotyczących 
pracowników Lasów Państwowych w tym z kwestią miesz-
kaniową.

Dyrektor RDLP w Lublinie, mgr inż. Jan Kraczek 
w trakcie swego wystąpienia poruszył wiele problemów 
dotykających nasze środowisko, jednak głównie skoncen-
trował się na omówieniu mechanizmu powstania nadwyżki 
finansowej w Lasach Państwowych oraz bieżących i długo-
falowych skutkach zmiany ustawy o lasach. Zapoznał Zjazd 
z założeniami korekty planów finansowych w poszczegól-
nych nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji LP w Lublinie. 
Innym ważnym zagadnieniem poruszonym i wnikliwie 

Odznaczeni brązową odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”. 
Od lewej: Agnieszka Łubkowska, Jerzy Bosiak, Dariusz Dudziński, 
Jarosław Lubera, Jacek Gondek, Artur Zawiślak

Janusz Szkałuba – Odznaczony złotą odznaką „Zasłużony dla 
Leśników Polskich”

Prezydium Zjazdu i zaproszeni Goście. Od lewej: Piotr Cebula 
– Członek Prezydium ZLP Okręgu Lubelskiego, Bronisław Sasin  
– Przewodniczący ZLP w RP, Urban Kolman – Przewodniczący ZLP 
Okręgu Lubelskiego, Jan Kraczek – Dyrektor RDLP w Lublinie, 
Henryk Bartuzi – Wiceprzewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego.

Odznaczeni srebrną odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”. 
Od lewej: Elżbieta Górska, Jan Korzybski, Grzegorz Kusy, Edward 
Mozgawa, Ryszard Wdowiak, Ewa Łuczak, Wojciech Pruchniak

Rozpoczęcie Zjazdu – wprowadzenie Sztandaru Związku Leśników 
Polskich Okręgu Lubelskiego 
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omówionym przez Dyrektora było zagadnienie gospodaro-
wania zasobami mieszkaniowymi w naszej dyrekcji na tle 
sytuacji ogólnokrajowej. Podkreślił znaczącą rolę związ-
ków w prawidłowym rozwiązywaniu problemów mieszka-
niowych w nadleśnictwach. Na zakończenie podziękował 
Radzie Okręgu za dobrą współpracę w minionym okresie.

Na bazie przedłożonego sprawozdania oraz wystą-
pień Gości wywiązała się wielowątkowa dyskusja, 
w której poruszono wszystkie najistotniejsze problemy 
zaczynając od zmiany ustawy o lasach, a kończąc na 
„pakiecie zdrowotnym”. W wielu poruszanych kwe-
stiach szczegółowych wyjaśnień udzielali zarówno 
Dyrektor Kraczek jak i Przewodniczący Sasin. Efek-
tem dyskusji było wypracowanie i przyjęcie przez 
Zjazd stanowiska o następującej treści:

ZLP Okręgu Lubelskiego wyraża sprzeciw wpro-
wadzeniu zmian w ustawie o lasach, które w sposób 
nieprzemyślany nakładają daninę pieniężną na LP, 
która w kolejnych latach może doprowadzić do zapa-
ści finansowej jednego z niewielu dobrze działających 
przedsiębiorstw państwowych, a zarazem instytucji za-
pewniającej bezpieczeństwo ekologiczne naszego kraju. 
Z dezaprobatą przyjęliśmy pośpiech przy tworzeniu 
i uchwalaniu ustawowych zmian, a przede wszyst-
kim sprzeciwiamy się sposobowi procedowania zmian 
w ustawie z pominięciem wymaganych prawem konsul-
tacji społecznych. Jednocześnie wyrażamy poparcie dla 
wszystkich dotychczasowych działań Rady Krajowej 
ZLP dotyczących nowelizacji ustawy o lasach.

Wynikające z dyskusji wnioski i postulaty posłużą ca-
łemu Związkowi Leśników Polskich w wypracowaniu 
stanowiska w najważniejszych dla pracowników zagad-
nieniach. 

Zjazd udzielił absolutorium dla Rady Okręgu za okres 
sprawozdawczy.

Urban Kolman

 POZNAń

 

 

XIV REGIONALNE MISTRZOSTWA 
W TENISIE STOŁOWYM 

 

W dniu 1 marca 2014 r. odbyły się XIV indywidualno-drużynowe Mistrzostwa 
Leśników RDLP Poznań w tenisie stołowym. 

W sobotnie przedpołudnie w dobrze wyposażonej i dużej hali sportowej Zespołu 
Szkół w Bodzewie spotkali się sympatycy gry „małą białą piłeczką”. W zawodach, 
którym patronował Dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu 
wzięło udział 31 sportowców, reprezentujących biuro RDLP, Leśny Zakład 
Doświadczalny w Siemianicach i 9 nadleśnictw. Organizatorem mistrzostw był 
Wielkopolski Związek Leśników Polskich, przy współpracy Nadleśnictwa Piaski. 

O godzinie 10 na ośmiu stołach rozpoczęła się pasjonująca rywalizacja 
sportowa. Leśni zawodnicy prezentujący ofensywny i efektowny styl atakujący raz po 
raz wywoływali zachwyt zgromadzonych kibiców. W sportowych zmaganiach 
podziwiano szybkie i skuteczne zagrania forehandem i backhandem. Podziw budziły 
finezyjne serwisy. Mimo podwyższonych emocji rywalizacja przebiegała w niezwykle 
koleżeńskiej atmosferze i zawsze z zachowaniem najwyższych zasad sportowego 
fair play. W sportowej rywalizacji w bodzewskiej hali z równymi szansami na sukces 
uczestniczyli najmłodsi adepci leśnictwa i leśni seniorzy, a także zawsze młode 
panie. 

Po rozegraniu kilkudziesięciu meczów i kilkuset setach wyłoniono zwycięzcę 
turnieju. Finałowy pojedynek w niezwykle dynamicznym stylu stoczyli najlepsi 
zawodnicy mistrzostw: pan Jarosław Musiał z Nadleśnictwa Konin i pan Piotr 
Brylewski z Nadleśnictwa Krotoszyn. Trzecie i czwarte miejsce wywalczyli: pan 
Andrzej Ławniczak z Nadleśnictwa Krotoszyn i pan Adam Matys z L.Z.D. Siemianice. 
Drużynowo zwyciężyli zawodnicy Nadleśnictwa Krotoszyn, drugie miejsce zajęli 
reprezentanci Nadleśnictwa Konin a trzecie Nadleśnictwa Syców. 

Na zakończenie XIV Mistrzostw Leśników RDLP Poznań – wiceprzewodnicząca 
Związku Leśników Polskich w RP i prezes Wielkopolskiego Związku Leśników 
Polskich – pani Halina Stachowska, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej 
Z.L.P. w RP – pan Janusz Ruda i nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski – Andrzej 
Wawrzyniak, pogratulowali zawodnikom sportowej walki, podziękowali: sędziom za 
sprawne przeprowadzenie rozgrywek, kibicom za dopingowanie zawodników, 
gospodarzom hali i pracownikom Nadleśnictwa Piaski za pomoc w organizacji 
zawodów. 

XIV REgIONALNE 
MISTRZOSTWA 

W TENISIE STOŁOWYM

W dniu 1 marca 2014 r. odbyły się XIV indywidu-
alno-drużynowe Mistrzostwa Leśników RDLP Poznań 
w tenisie stołowym.

W sobotnie przedpołudnie w dobrze wyposażonej 
i dużej hali sportowej Zespołu Szkół w Bodzewie spo-
tkali się sympatycy gry „małą białą piłeczką”. W zawo-
dach, którym patronował Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Poznaniu wzięło udział 31 spor-

towców, reprezentujących biuro RDLP, Leśny Zakład 
Doświadczalny w Siemianicach i 9 nadleśnictw. Orga-
nizatorem mistrzostw był Wielkopolski Związek Leśni-
ków Polskich, przy współpracy Nadleśnictwa Piaski.

O godzinie 10 na ośmiu stołach rozpoczęła się pasjo-
nująca rywalizacja sportowa. Leśni zawodnicy prezen-
tujący ofensywny i efektowny styl atakujący raz po raz 
wywoływali zachwyt zgromadzonych kibiców. W spor-
towych zmaganiach podziwiano szybkie i skuteczne 
zagrania forehandem i backhandem. Podziw budziły fi-
nezyjne serwisy. Mimo podwyższonych emocji rywali-
zacja przebiegała w niezwykle koleżeńskiej atmosferze 
i zawsze z zachowaniem najwyższych zasad sportowego 
fair play. W sportowej rywalizacji w bodzewskiej hali 
z równymi szansami na sukces uczestniczyli najmłodsi 
adepci leśnictwa i leśni seniorzy, a także zawsze młode 
panie.

Po rozegraniu kilkudziesięciu meczów i kilkuset se-
tach wyłoniono zwycięzcę turnieju. Finałowy pojedy-
nek w niezwykle dynamicznym stylu stoczyli najlepsi 
zawodnicy mistrzostw: pan Jarosław Musiał z Nadle-
śnictwa Konin i pan Piotr Brylewski z Nadleśnictwa 
Krotoszyn. Trzecie i czwarte miejsce wywalczyli: pan 
Andrzej Ławniczak z Nadleśnictwa Krotoszyn i pan 
Adam Matys z L.Z.D. Siemianice. Drużynowo zwycię-
żyli zawodnicy Nadleśnictwa Krotoszyn, drugie miejsce 
zajęli reprezentanci Nadleśnictwa Konin a trzecie Nad-
leśnictwa Syców.

Na zakończenie XIV Mistrzostw Leśników RDLP 
Poznań – wiceprzewodnicząca Związku Leśników Pol-
skich w RP i prezes Wielkopolskiego Związku Leśni-
ków Polskich – pani Halina Stachowska, przewodniczą-
cy Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP – pan Ja-
nusz Ruda i nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski – Andrzej 
Wawrzyniak, pogratulowali zawodnikom sportowej 
walki, podziękowali: sędziom za sprawne przeprowa-
dzenie rozgrywek, kibicom za dopingowanie zawodni-
ków, gospodarzom hali i pracownikom Nadleśnictwa 
Piaski za pomoc w organizacji zawodów.

Organizatorzy Mistrzostw
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Trzem najlepszym drużynom (nadleśnictwa Kroto-
szyn, Konin i Syców) wręczono puchary ufundowane 
przez Dyrektora RDLP w Poznaniu i WZLP Trzej naj-
lepsi zawodnicy (Jarosław Musiał, Piotr Brylewski, 
Andrzej Ławniczak) otrzymali puchary nadleśniczego 
Nadleśnictwa Piaski i przewodniczącej Wielkopolskie-
go Związku Leśników Polskich. Ponadto, najlepszym 
drużynom i zawodnikom wręczono dyplomy i nagro-
dy rzeczowe. Dwóm Paniom dzielnie rywalizującym 
w męskim gronie, przewodniczący Zakładowej Organi-
zacji WZLP w Nadleśnictwie Piaski – pan Maciej Kubas 
ufundował specjalne nagrody rzeczowe.

Pani prezes WZLP Halina Stachowska zamykając 
XIV Mistrzostwa Leśników RDLP Poznań serdecznie 
podziękowała uczestnikom za udział i organizatorom za 
przygotowanie imprezy oraz zaprosiła wszystkich na ju-
bileuszowe zawody sportowe w 2015 r.

Tekst: Andrzej Wawrzyniak
Zdjęcia: Maciej Rybacki

XIV Mistrzostwa Leśników RDLP Poznań w tenisie 
stołowym Nadleśnictwo PIASKI 2014 rok

Turniej Indywidualny

Miej-
sce Nazwisko i imię Nadleśnictwo

Liczba 
punk-
tów

Uwagi

l Musiał Jarosław Konin 120
2 Brylewski Piotr Krotoszyn 110
3 Ławniczak Andrzej Krotoszyn 103
4 Matys Adam Siemianice 97
5 Misiak Jacek Syców 90
6 Lechowicz Grzegorz Syców 85
7 Ruda Janusz Taczanów 80
8 Bąk Grzegorz Konin 75
9 Szczesnowski Tobiasz Krotoszyn 70
10 Witkowski Przemysław Koło 68
11 Działoszyński Rafał Taczanów 66
12 Popiołek Aleksander Koło 64
13 Chaliński Damian Antonin 62
14 Stasierski Hubert Przedborów 60
15 Olszowiak Zbigniew Syców 58
16 Duszyński Michał Antonin 56
17 Szcześniak Sławomir Oborniki 54
1% Grzesiak Jerzy Siemianice 52
19 Urbaniak Michał Koło 50
20 Dolatowski Bogdan Piaski 48
21 Bodura Zbigniew Przedborów 46
22 Guździoł Hubert Antonin 44

10 najlepszych zawodników

Uczestnicy Mistrzostw
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23 Mizerkiewicz Rafał Taczanów 42
24 Szczepanik Jacek Poznań 40
25 Kaźmierczak Piotr Konin 38
26 Cieciorowski Robert Oborniki 36
27 Żak Łukasz Poznań 34
28 Kowalkowska Marlena Poznań 32
29 Serek Krzysztof Piaski 30
30 Sójka Maria Przedborów 28
31 Sowiński Łukasz Oborniki 26

Podpisy Sędziów: 1. Wiesław Kikowski; 2. Marek Biernat 

XIV Mistrzostwa Leśników RDLP Poznań w tenisie 
stołowym Nadleśnictwo PIASKI 2014 rok

Komunikat Końcowy Turniej Drużynowy

Miej-
sce Nadleśnictwo Zdobyte punkty Razem Uwagi

l. KROTOSZYN 110,103,70 283
2. KONIN 120,75,38 233
3. SYCÓW 90,85,58 233
4. TACZANÓW 80,66,42 188
5. KOŁO 68,64,50 182
6. ANTONIN 62,56,44 162
7. SIEMIANICE 97,52 149
8. PRZEDBORÓW 60,46,28 134
9. OBORNIKI 54,36,26 116

10. POZNAŃ 40,34,32 106
11. PIASKI 48,30 78

Podpisy Sędziów: 1. Wiesław Kikowski; 2. Marek Biernat

SZCZECINEK

Szczecineccy Leśnicy  
przy szachownicy

W dniu 15.02.2014 r. Związek Leśników Polskich 
przy RDLP w Szczecinku  wraz z  gościnnym Nadle-
śnictwem Warcino zorganizowało na terenie Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomor-
skie” po raz XXII Mistrzostwa Szachowe Leśników 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szcze-
cinku. Do Warcina przybyli uczestnicy z takich nad-
leśnictw jak: Manowo, Bytów, Białogard, Damnica 
i Warcino. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął 
reprezentant Nadleśnictwa Manowo kol. Sebastian Ro-
sołowski, drugie miejsce wywalczył kol. Ignacy Trusz-
kowski (Nadleśnictwo Damnica) a trzecie kol. Ryszard 
Trzciński (Nadleśnictwo Manowo). W klasyfikacji dru-
żynowej bezkonkurencyjnym okazało się Nadleśnic-
two Manowo. Naszą dyrekcję na Mistrzostwach Polski 
Leśników reprezentować będą Sebastian Rosołowski, 
Ignacy Truszkowski, Ryszard Trzciński oraz Andrzej 
Rychter. Zawodnicy oraz organizatorzy serdecznie 
dziękują pracownikom N-ctwa Warcino za pomoc przy 
organizacji imprezy.

inż. Kamil Szydłowski 
specjalista SL ds. edukacji leśnej

 Nadleśnictwo Warcino

Zwycięska drużyna z N-ctwa Manowo. Od lewej: Sebastian Rosołowski, 
Ryszard Trzciński, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Warcino 
Grzegorz Ławer, Przewodniczący ZZLP przy RDLP w Szczecinku 
Krzysztof Górski, Sędzia główny zawodów Brunon Studziński

Spotkanie turnieju. Z lewej Ignacy Truszkowski, z prawej Sebastian 
Rosołowski

Najdłuższe spotkanie. Od lewej: Kazimierz Sahajdak, Krzysztof 
Górski, Ryszard Trzciński
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OLSZTYN
Zjazd Sprawozdawczy Regionu 

Olsztyńskiego ZLP w RP
18 marca br. odbył się w Olsztynie Sprawozdawczy 

Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczy-
pospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego. Obecnych na 
Zjeździe było 75 spośród 87 wybranych delegatów repre-
zentujących ponad 570 członków naszego Związku.

Delegaci na sali obrad

Po wprowadzeniu Sztandaru Regionu otwarcia Zjaz-
du dokonał kol. Andrzej Borkowski – Przewodniczący 
Regionu. Przywitał przybyłych na obrady gości w oso-
bach: Posła na Sejm RP Iwony Arent, Posła na Sejm RP 
Zbigniewa Babalskiego, Dyrektorów Biur Poselskich 
Posłów na Sejm RP – Beaty Bublewicz, Tadeusza Iwiń-
skiego oraz Jerzego Szmita, Dyrektora RDLP w Olszty-
nie Pana Jana Karetko i zastępcy Dyrektora Pana Seba-
stiana Smoluka. Przywitał również wszystkie delegatki 
i delegatów na Zjazd. 

D. Żarczyński, S. Smoluk, J. Karetko, A. Borkowski, M. Choroś,  
G. Sulej, B. Cybulski

Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano kol. Miro-
sława Chorosia. W kolejnym punkcie Zjazdu wręczono 
przyznane odznaczenia związkowe.

Złote Odznaki „Zasłużony dla Leśników Polskich” 
otrzymali:

Jan Karetko – Dyrektor RDLP, 
Bogdan Kaciuba – N-ctwo Bartoszyce, 
Jerzy Śliwiński – N-ctwo Lidzbark

Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Leśników Pol-
skich” otrzymali:

Paweł Kowalski – N-ctwo Ciechanów, 
Bożena Labarzewska – biuro RDLP, 
Milena Ratajczak – N-ctwo Iława. 

Brązowe Odznaki „Zasłużony dla Leśników Pol-
skich” otrzymali:

Zbigniew Głodowski – N-ctwo Wipsowo, 
Tomasz Haładaj – biuro RDLP, 
Bogumiła Kocimska – biuro RDLP, 
Jacek Petrykowski – N-ctwo Ciechanów, 
Waldemar Skutnik – N-ctwo Kudypy, 
Jacek Szlachta – N-ctwo Ciechanów, 
Dariusz Wacławik – N-ctwo Lidzbark, 
Robert Wielgosz – N-ctwo Orneta
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Dekoracji dokonał Przewodniczący Regionu Andrzej 
Borkowski w towarzystwie Dyrektora Sebastiana Smoluka 
i Wiceprzewodniczącego Regionu Gerarda Suleja.

Po wręczeniu odznaczeń odbyła się jeszcze jedna uro-
czystość.

W związku z planowanym w najbliższym czasie za-
kończeniem pracy zawodowej przez Dyrektora RDLP 
w Olsztynie Pana Jana Karetko, Związek Leśników 
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyń-
skiego złożył podziękowanie za lata współpracy oraz 
życzenia zdrowia i pomyślności na przyszłość. Wręczo-
no okolicznościowy adres. 

Podziękowanie Dyrektorowi od Związku

Wystąpienie Dyrektora RDLP

Po tej uroczystej części Zjazdu przystąpiono do reali-
zacji kolejnych punktów porządku dziennego.

Wykorzystując obecność zaproszonych na Zjazd Po-
słów z okręgów wyborczych naszego terenu poruszono 
sprawy związane z przyjętą 24 stycznia 2014 r. przez 
parlament nowelizacją ustawy o lasach a także wysłu-
chano stanowisk parlamentarzystów w sprawie przy-
szłości lasów, Lasów Państwowych i pracowników LP. 

Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski

 Po krótkim wprowadzeniu Przewodniczącego Re-
gionu wywiązała się dyskusja. Poruszano sposób proce-
dowania wprowadzanych zmian, ich uzasadnienia oraz 
skutków. Delegaci na Zjazd otrzymali informacje w bar-
dzo ważnych dla leśników sprawach bezpośrednio od 
parlamentarzystów. 

Następnie przystąpiono do realizacji części sprawoz-
dawczej Zjazdu. 

Sprawozdanie Rady Regionu za okres od poprzed-
niego Zjazdu Sprawozdawczego złożył Przewodniczą-
cy Regionu kol. A. Borkowski. Sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej Regionu za miniony okres przedstawił jej 
przewodniczący kol. Bogdan Cybulski. Sprawozdanie 
zakończył zgłoszeniem wniosku o udzielenie absoluto-
rium dla Rady Regionu.

Sprawozdania złożyli również członek Rady Kra-
jowej – kol. M. Choroś i kol. A. Borkowski – członek 
Rady Krajowej oraz jej Prezydium.

Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek 
o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu został 
przyjęty jednogłośnie.

Następnie była dyskusja, po zakończeniu której ko-
misja Uchwał i Wniosków przedłożyła Zjazdowi pod 
głosowanie projekty Uchwał i wniosków, które zostały 
przyjęte.

Podsumowania obrad Zjazdu dokonał przewodniczą-
cy Regionu. Stwierdził, że Związek zachowuje swą apo-
lityczność i nie zamierza prowadzić kampanii wyborczej 
ani wspierać konkretnych partii politycznych. Zgodnie 
z treścią „APELU ZLP w RP do sympatyków lasów”, 
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który Rada Regionu opublikowała w prasie regionalnej 
oraz gazetach lokalnych, powinniśmy pamiętać kto i jak 
zachowywał się przy nowelizacji ustawy o lasach. 

Przewodniczący
Związku Leśników Polskich

Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski

PARKI NARODOWE
Jeziory dnia 24 luty 2014 r.

Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa

Pan
Maciej Grabowski
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

STANOWISKO
RADY KRAJOWEJ ZWIĄZKU LEŚNIKÓW 
POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH

Przyjęte w dniach 20–21 lutego 2014 r.  
w Sękocinie Starym k. Warszawy.

Członkowie Rady Krajowej Związku Leśników Pol-
skich Parków Narodowych, wyrażają podziękowanie 
Wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu za przyję-
cie zaproszenia i uczestniczenie w rozmowach dotyczą-
cych istotnych spraw dla ochrony przyrody w naszym 
kraju i pracowników parków narodowych. Deklaracje, 
które zostały przekazane przedstawicielom naszych za-
łóg idą w kierunku oczekiwanym przez środowisko, tj. 
zrekompensowanie braku podwyżek za lata 2008–2014 

i następnie zniesienie limitu na wynagrodzeniach w par-
kach narodowych w roku 2015. Członkowie Rady Kra-
jowej są natomiast zaniepokojeni brakiem działań Mi-
nistra Środowiska i Głównego Konserwatora Przyrody 
w tych tak ważnych dla pracowników parków narodo-
wych sprawach, pomimo że problemy dotyczące wy-
nagrodzeń były wielokrotnie przez Związek zgłaszane. 
Nieobecność na spotkaniu powyżej wskazanych osób 
została odebrana, jako zlekceważenie przedstawicieli 
naszych załóg i problemów ochrony przyrody. 

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Związku Pra-
codawców Polskich Parków Narodowych Pan Adam Kacz-
marek, Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Przez wiele ostatnich lat żaden z polityków nie po-
chylił się nad problemami bytowymi osób chroniących 
polską przyrodę. Minister Środowiska przez 2 lata pra-
cy nad zmianami do ustawy o ochronie przyrody nie 
potrafił wprowadzić odpowiednich mechanizmów po-
zwalających na godne wynagradzanie pracowników 
parków narodowych. Nie zabezpieczył pracowników 
parków narodowych przed wprowadzeniem limitów 
wynagrodzeń, jak to zrobił Minister Edukacji wobec 
nauczycieli. Czy obecny układ polityczny doprowadzi 
wreszcie do takich regulacji prawnych przed zbliżają-
cymi się wyborami? 

Uczestnicy posiedzenia Rady Krajowej Uczestnicy posiedzenia Rady Krajowej

Wicepremier Janusz Piechociński z leśnikami z parków narodowych
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Leśnikom – pracownikom parków narodowych dał 
taką nadzieję Wicepremier Janusz Piechociński, swym 
zaangażowaniem w sprawy, które powinien rozwiązać 
Minister Środowiska, a czego nie zrobił. Pracownicy 
parków narodowych mają już dosyć obietnic bez pokry-
cia. Oczekujemy na zaangażowanie się ludzi odpowie-
dzialnych za ochronę przyrody w sposób wyczekiwany 
przez środowisko.

Rada Krajowa ZLP PN podjęła następujące uchwały, 
niektóre z uwagi na brak dotychczas ich realizacji pona-
wiane kolejny raz:

 
Uchwała nr 1
Rada Krajowa ZLP PN wnosi o zrekompensowanie 

w 2014 r. pracownikom parków narodowych braku pod-
wyżek wynagrodzeń za lata 2008–2014.

Uchwała nr 2
Rada Krajowa ZLP PN wnosi o zniesienie limitu wy-

nagrodzeń dla pracowników parków narodowych.
Uchwała nr 3
Rada Krajowa ZLP PN wnosi o niezwłoczne podjęcie 

działań dyscyplinujących w stosunku do  dyrektora Parku 
Narodowego Bory Tucholskie Janusza Kochanowskiego 
zapewniających przestrzeganie przez dyrektora zapisów 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz  pra-
widłowe kształtowanie stosunków międzyludzkich.

Uchwała nr 4
ZLP PN domaga się zapewnienia czynnego uczest-

nictwa  Związku przy pracach nad zmianami prawa dla 

pracowników parków narodowych. W pracach tych po-
winny uczestniczyć wszystkie krajowe związki zawodowe 
działające w parkach narodowych.

Uchwała nr 5
Rada Krajowa ZLP PN jest przeciwna podejmowa-

nym próbom zmian wzoru mundurów pracowników par-
ków narodowych.

ZLP PN oczekuje na odniesienie się do uchwał Rady 
Krajowej i podjęcie odpowiednich działań przez ludzi 
do tego powołanych.

z upow. Rady Krajowej ZLP PN
Przewodniczący
Piotr Kozłowski

Do wiadomości:
Prezydent RP,
Wiceprezes Rady Ministrów Pan Janusz Piechociński,
Minister Finansów,
Przewodniczący KOŚZNiL Sejmu RP, Członkowie 
Komisji,
Przewodnicząca KOŚ Senatu RP, Członkowie Komisji,
Główny Konserwator Przyrody,
Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody,
Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych,
ZLP w RP,
Związki Zawodowe w parkach narodowych,
Parki Narodowe,
Środki Przekazu (w tym czasopismo „Las Polski”).
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Z żAŁOBNEJ KARTY

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o nagłej śmierci naszego Kolegi

WŁODZIMIERZA WIŚNIEWSKIEGO

Lat 59 leśniczego Obwodu Ochronnego Tarnica 
w Bieszczadzkim Parku Narodowym, 

Członka Związku Leśników Polskich Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Rodzinie i Przyjaciołom 
Wyrazy szczerego współczucia składają

 Przewodniczący Piotr Kozłowski
Rada Krajowa Związku Leśników Polskich Polskich Parków Narodowych  

Koleżanki i Koledzy Członkowie Organizacji Zakładowej Związku


