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NASZE SPRAWY

WIZYTA W NADLEŚNICTWIE 
HAJNÓWKA

Na zaproszenie Przewodniczącego Organizacji Za-
kładowej Związku Leśników Polskich w RP przy Nadle-
śnictwie Hajnówka, Wiesława Komarewskiego, odbyło 
się w dn. 8 lipca br. spotkanie przewodniczącego ZLP 
w RP Bronisława Sasina z przedstawicielami załóg Nad-
leśnictw: Hajnówka, Białowieża, Browsk.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Dyrektora ds. 
Ekonomicznych z RDLP Białystok – Cezary Świstak 
oraz Nadleśniczowie: 

– z Nadleśnictwa Hajnówka – Grzegorz Bielecki,
– z Nadleśnictwa Białowieża – Andrzej Konieczny,
– z Nadleśnictwa Browsk – Dariusz Skirko.

Na początku spotkania przewodniczący, Bronisław 
Sasin, poinformował zebranych o bieżących działaniach 
Związku ze szczególnym zaakcentowaniem problemów 
płacowych, polityki mieszkaniowej oraz ryczałtów na 
rozjazdy samochodami prywatnymi.

Następnie Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicz-
nych przedstawił sytuację finansową RDLP Białystok 
z uwzględnieniem wyników ww. nadleśnictw. 

Z kolei Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnów-
ka, Andrzej Antczak, poinformował zebranych o przebie-
gu spotkania w dniu 2.07. br. z Ministrem Środowiska 
w sprawie polityki ochronnej Puszczy Białowieskiej. 

W dyskusji zebrani zwracali uwagę na konieczność 
podjęcia walki z kornikiem drukarzem, przywrócenia 
pierwotnego planu urządzenia lasu.

Gatunkiem zagrożonym gradacją kornika drukarza 
jest oczywiście świerk pospolity (Picea abies), który jest 
najliczniejszym gatunkiem dominującym w zbiorowi-
skach leśnych i zajmuje 26% powierzchni Puszczy.

W ocenie pracowników ww. nadleśnictw Puszcza 
umiera „na stojąco” w bardzo szybkim postępie, drze-
wostany są w fazie rozpadu, co najlepiej widać na trasie 
Hajnówka – Białowieża. Lustracja terenowa potwierdza, 
że Puszcza Białowieska – perła europejskich i świato-
wych lasów nizinnych – ulega powolnemu zamiera-
niu i rozpadowi głównego drzewostanu – foto poniżej. 
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W wyniku wypadania świerka ze składu głównego 
drzewostanu zwiększa się udział głównie graba i lesz-
czyny. Jest to sukcesja naturalna i tak się dzieje kiedy 
człowiek nie ingeruje w ekosystemy leśne. Według ba-
dań prof. Matuszkiewicza, który wykazał, że w okresie 
ostatnich 30 lat z powodu ochrony ścisłej, z terenu Pusz-
czy Białowieskiej ustąpiło 30 gatunków roślin naczynio-
wych i następuje dominacja grabu. Prowadzone od 78 lat 
stałe obserwacje na terenie ściśle chronionym w Pusz-

czy Białowieskiej (Białowieskim Parku Narodowym), 
zapoczątkowane przez Prof. Włoczewskiego i kontynu-
owane obecnie przez prof. Brzezieckiego pokazują, że 
dominujący niegdyś świerk w drzewostanie wieloga-
tunkowym został praktycznie wyparty z drzewostanu 
z innymi gatunkami – a ich miejsce zajął grab, który na 
początku badań stanowił znikomy udział w lesie.

Poniższe fotografie potwierdzają powyższą tezę rów-
nież na powierzchniach gdzie jeszcze dominuje świerk. 

Świeże igliwie świerkowe zalegające na drodze
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Jeżeli nie nastąpią zdecydowane działania zwalczania 
kornika drukarza w celu zachowania jeszcze „ żywych” 
świerków wystąpi problem podobny do sytuacji w Ta-
trzańskim Parku Narodowym, gdzie na skutek działal-
ności kornika i w wyniku ochrony ścisłej, zniknął re-
giel górny. Aby powstrzymać gradację kornika trzeba 
usuwać zasiedlone drzewa i to jest jedyna i konieczna 
operacja. Oczywiście gradacja ustanie, kiedy świerk 
wypadnie, podobnie jak w Beskidach. Czy Puszcza Bia-
łowieska powinna pozostać bez pomocy człowieka, jak 
uważa część ekologów? Czy nie jest to eksperyment 
zbyt ryzykowny i zbyt kosztowny? Co pozostanie z  per-
ły lasów Polski i Europy? 

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport doty-
czacy, działań w Puszczy Białowieskiej. Kontrolerzy nie 
dopatrzyli się żadnych poważnych nieprawidłowości, do 
których miało dochodzić w Nadleśnictwach Białowieża, 
Hajnówka i Browsk. 

Raport NIK-u zadaje kłam temu, co od kilku lat jest 
powtarzane przez ekologów. Zresztą po opublikowaniu 
raportu NIK można przeczytać opinie, które nie pokry-
wają się z raportem albo są odmiennie rozumiane przez 
autorów artykułów prasowych. 

W artykułach prasowych nie zauważono, iż na terenie 
nadleśnictw Puszczy Białowieskiej nie dochodziło do 
rabunkowej wycinki drzew. Dane jednoznacznie wska-
zują, że leśnicy ww. nadleśnictw nie zrealizowali nawet 
planu pozyskania drewna. Pozyskano 81% masy prze-
widzianej w planie urządzenia lasu w latach 2002-2011. 
Zestawienie pozyskania z wyliczeniem intensywności 
cięć przedstawia poniższa tabela – sporządzona na pod-
stawie danych z nadleśnictw: Białowieża, Hajnówka, 
Browsk. 
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NIK zakwestionował natomiast decyzje byłego mini-
stra środowiska o ograniczeniu pozyskania w Puszczy 
z 107 tys. m³ do 48 tys. m³, tj. 44,8% pierwotnego pla-
nu ustalonego dla Puszczy w planie na lata 2012–2021. 
Była to decyzja, pod wpływem ekologicznych lobby-
stów, niezgodna z opracowanym „kompromisowym” 
planem urządzenia lasu, który w pierwszej wersji zakła-
dał pozyskanie ponad 200 tys. m³ drewna.

Uczestnicy spotkania w wystąpieniach, przede 
wszystkim związkowcy, wskazywali na bierność w wal-
ce z kornikiem drukarzem i straty w drzewostanie ale 
również wyrażali obawy o dalszą egzystencję pracow-
ników i miejsca pracy. Są zaniepokojeni sytuacją fi-
nansową nadleśnictw z terenu Puszczy Białowieskiej, 
krążącymi informacjami o planowanej reorganizacji 
nadleśnictw i obawami zmniejszenia zatrudnienia. 

Związek Leśników Polskich w RP, w trosce o dal-
sze losy Puszczy i pracowników z nią związanych, za-
mierza zorganizować jesienią br. konferencję na temat 
zasad postępowania w drzewostanach gospodarczych 
i ochronnych Puszczy Białowieskiej, w świetle grada-
cji kornika drukarza. Zaprosimy, oprócz Rady Krajowej 
ZLP w RP, przedstawicieli nauki, stowarzyszeń leśnych 
oraz kierownictwa resortu i generalnej dyrekcji LP, re-
gionalnej dyrekcji LP w Białymstoku oraz nadleśnictw 
z terenu Puszczy Białowieskiej. Zamierzamy również 
zaprosić ekologów, w tym wyraźnie opowiadających się 
za pozostawieniem Puszczy bez działalności człowieka 

i dopuszczenia do rozpadu drzewostanów z akceptacją 
składu w drzewostanie Puszczy gatunków pionierskich, 
w tym dominującego graba i leszczyny.

Związek Leśników Polskich w RP, niezależnie od 
przygotowań związanych z przygotowaniami do konfe-
rencji, wystąpi również z apelem do ministra środowi-
ska oraz Dyrektora Generalnego LP o uznanie gradacji 
kornika drukarza za stan klęski ekologicznej oraz przy-
wrócenie zadań wg pierwotnego planu urządzenia lasu. 
Zwrócimy się również o utrzymanie nadleśnictw na te-
renie Puszczy wg aktualnego stanu organizacyjnego.

Bronisław Sasin

REAKCJA ZLP NA PLANY 
REORGANIZACJI NADLEŚNICTW 

Z OBSZARU PUSZCZY 
BIAŁOWIESKIEJ

Związek Leśników Polskich w RP wnosi o odstą-
pienie od reorganizacji nadleśnictw z obszaru Puszczy 
Białowieskiej i poddanie projektu zmian pod publiczną 
dyskusję z udziałem zainteresowanych stron, bez pomi-
jania organizacji związkowych tak lokalnych, jak i ogól-
nokrajowych.

Z takim wnioskiem wystąpił Związek Leśników Pol-
skich do ministra środowiska i Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych.

Zestawienie danych z pozyskania drewna w nadleśnictwach LKP Puszcza Białowieska w latach 2000 –2013 z wyliczeniem intensywności  
w porównaniu z intensywnością cięć w polskich parkach narodowych 

LKP Puszcza Białowieska

Rok
Powierzchnia 

leśna

Przyrost 
bieżący 
roczny 
(m3/ha)

Pozyskanie / rok ogółem
Intensywność pozyskania w LKP 

Puszcza Białowieska

Pozyskanie 
w stosunku 

do 
przyrostu  
– % (9/3)

Pozyskanie w parkach 
narodowych Źródło: 

Raport o stanie lasów 
2012, CILP, Warszawa 

2013
(4/2)m3/ha  (5/2) m3/ha  (6/2) m3/ha Łącznie Intensywność

rębne przedrębne łącznie rębne przedrębne łącznie tys. m3 m3/ha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2000 50 378,30 5,82 16 438,30 104 647,00 121 085,30 0,34 2,07 2,41 41,44 231 1,77
2001 50 792,02 5,82 7 612,00 105 845,00 113 457,00 0,17 2,06 2,23 38,32 172 1,31
2002 50 445,99 7,29 17 505,68 100 929,23 118 434,91 0,37 2,01 2,38 32,65 192 1,47
2003 50 493,56 7,29 20 713,27 118 672,95 139 386,22 0,38 2,44 2,82 38,70 209 1,61
2004 50 641,98 7,29 24 805,55 112 203,21 137 008,76 0,44 2,20 2,64 36,22 196 1,49
2005 50 635,41 7,29 15 486,82 105 225,76 120 712,58 0,28 2,05 2,32 31,82 198 1,72
2006 50 625,89 7,29 13 673,28 109 827,70 123 500,98 0,25 2,07 2,32 31,78 200 1,41
2007 50 632,47 7,29 14 934,52 124 962,12 139 896,64 0,27 2,39 2,66 36,46 234 1,60
2008 50 635,32 7,29 15 654,80 113 106,01 128 760,81 0,30 2,18 2,47 33,91 216 1,53
2009 50 639,13 7,29 16 189,24 118 900,97 135 090,21 0,29 2,29 2,57 35,28 192 1,48
2010 50 638,93 7,29 16 563,73 94 643,94 111 207,67 0,31 1,77 2,09 28,61 201 1,43
2011 50 657,71 7,29 8 080,90 41 099,28 49 180,18 0,15 0,81 0,96 13,11 180 1,30
2012 50 706,72 7,12 4 087,62 45 096,24 49 183,86 0,07 0,88 0,95 13,38 176 1,28
2013 50 702,67 7,12 3 982,15 52 976,10 56 958,25 0,08 1,04 1,12 15,78   
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Poniżej treść pism:

do Ministra Środowiska

 Warszawa 29.07.2014 r. 

Pan
Maciej Grabowski
Minister Środowiska 

Szanowny Panie Ministrze,

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rze-
czypospolitej Polskiej zaniepokojona informacjami 
w sprawie Nadleśnictw Białowieża, Hajnówka i Browsk 
zlokalizowanych w rejonie Puszczy Białowieskiej zwra-
ca się do Pana Ministra o powstrzymanie się od po-
dejmowania decyzji o reorganizacji w/w Nadleśnictw 
oraz przywrócenia pierwotnego planu urządzenia 
lasu.

W ocenie Rady stan organizacyjny i sytuacja finan-
sowa tych Nadleśnictw jest skutkiem decyzji politycz-
nych. Nie ulega wątpliwości, że w konsekwencji decyzji 
poprzednich ministrów d/s środowiska i narzucanych 
ograniczeń w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki 
leśnej, w sposób szczególnie istotny, pogorszyła się sy-
tuacja ekonomiczna w/w Nadleśnictw.

Analiza pozyskania (a pozyskanie to, zgodnie z usta-
wą, jeden z elementów ciągłości i zrównoważonego wy-
korzystania wszystkich funkcji lasów – art. 8. p. 2 usta-
wy o lasach) z ostatnich lat (2011-2013) z wyliczeniem 
intensywności cięć, sporządzona na podstawie danych, 
z nadleśnictw puszczańskich, wskazuje jednoznacznie 
na radykalny spadek z ok. 2,5 m³/ha w jednym roku do 
0,95 m³/ha na rok i stanowi ok.13% przyrostu roczne-
go. Pozyskanie na takim poziomie w niczym nie zagraża 
trwałości lasu, może natomiast wpływać negatywnie na 
możliwości odnowienia pożądanych w Puszczy gatun-
ków drzew. Dla porównania intensywność pozyskania 
w parkach narodowych w latach 2010-2012, wg raportu 
o stanie lasów z 2012 r., wyniosła ok. 1,35 m³/ ha rocznie.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczacego 
jednostek Lasów Państwowych Puszczy Białowieskiej 
wynika, że kontrolerzy nie dopatrzyli się żadnych po-
ważnych nieprawidłowosci, o które LP oskarżano, a do 
których miało dochodzić w Nadleśnictwach Białowieża, 
Hajnówka i Browsk. 

Raport NIK-u zadaje kłam temu, co od wielu lat po-
wtarzają aktywiści ekologiczni. Dane jednoznacznie 
wskazują, że leśnicy w/w nadleśnictw nie zrealizowali 
planu pozyskania drewna. Pozyskano jedynie 81% masy 
określonej w planie urządzenia lasu w latach 2002–2011. 

Na uwagę zasługuje fakt, że Najwyższa Izba Kontroli 
negatywnie oceniła decyzje byłego Ministra Środowiska 
o ograniczeniu pozyskania w Puszczy ze 107 tys. m³ do 
48 tys. m³, tj. do 44,8% pierwotnego planu ustalonego 
dla Puszczy w planie na lata 2012–2021. 

Była to decyzja, w naszej ocenie, niezgodna z opra-
cowanym „kompromisowym” planem urządzenia lasu, 
który w pierwszej wersji zakładał pozyskanie ponad  
200 tys. m³ drewna. Tak istotna zmiana w stosunku do 
profesjonalnie opracowanego planu pozwala na przyję-
cie, z dużą dozą prawdopodobieństwa, iż narzucone ilo-
ści uniemożliwiają realizację przez Nadleśnictwa w Bia-
łowieży, Browsku i Hajnówce ich ustawowych zadań. 

Pracownicy, a przede wszystkim działacze związ-
kowi, Nadleśnictw Białowieża, Hajnówka i Browsk 
wskazują na słabość biernej ochrony przyrody, a bier-
ność w walce z kornikiem drukarzem prowadzi do de-
gradacji drzewostanów świerkowych na bardzo dużych 
obszarach. W ślad za pracownikami zainteresowanych 
Nadleśnictw również Rada Krajowa ZLP wyraża oba-
wę o miejsca pracy nie tylko leśników, ale wszystkich 
mieszkańców regionu, których praca bezpośrednio lub 
pośrednio związana jest z funkcjonowaniem Lasów Pań-
stwowych na terenie Puszczy Białowieskiej. Gatunkiem 
szczególnie zagrożonym gradacją kornika drukarza jest 
oczywiście świerk pospolity, który jest gatunkiem do-
minującym w zbiorowiskach leśnych i zajmuje 26% po-
wierzchni Puszczy.

W ocenie pracowników w/w nadleśnictw i miejsco-
wej ludności, Puszcza w bardzo szybkim tempie umiera 
„na stojąco”, drzewostany są w fazie rozpadu. Puszcza 
Białowieska – perła europejskich i światowych lasów 
nizinnych ulega powolnemu zamieraniu. Rozpado-
wi głównego drzewostanu, trzeba podkreślić, że zlo-
kalizowanego w części gospodarczej lasu, towarzyszy 
bezprzykładna niedbałość o straty ekonomiczne. Żaden 
cywilizowany kraj nie dopuściłby do pozostawienia do 
naturalnego rozpadu kilku milionów m³ wysokiej jako-
ści surowca drzewnego, surowca którego niedobór od-
czuwa rynek, a wpływy z jego sprzedaży mogłyby zasi-
lić budżet Skarbu Państwa. 

Jeżeli nie nastąpią zdecydowane działania zwalczania 
kornika drukarza w celu zachowania jeszcze „żywych” 
świerków wystąpi problem podobny do sytuacji w Ta-
trzańskim Parku Narodowym, gdzie ochrona ścisła te-
renów zaatakowanych przez kornika drukarza doprowa-
dziła do zaniknięcia drzewostanów w reglu górnym. 

Czy Puszcza Białowieska powinna pozostać bez po-
mocy leśników, jak uważa część ekologów? Czy nie 
jest to eksperyment zbyt ryzykowny i zbyt kosztowny? 
Kto odpowie za straty i zaniechanie zwalczania szkod-
ników? Kto poza pseudoekologami odniesie z takiej 
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postawy korzyści? Ustawa o lasach nakłada na nadle-
śniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalcza-
jących i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów 
szkodliwych, w stopniu zagrażającym trwałości lasów 
( art. 10 ustawy o lasach). Tymczasem zabrania się im 
przeciwdziałania zagrożeniu. 

Przedstawiając powyższe Związek Leśników Pol-
skich w RP wnosi o odstąpienie od reorganizacji Nad-
leśnictw z obszaru Puszczy Białowieskiej i poddanie 
projektu zmian pod publiczną dyskusję z udziałem za-
interesowanych stron, bez pomijania organizacji związ-
kowych tak lokalnych jak i ogólnokrajowych. W ocenie 
Rady Krajowej ZLP w RP, w związku z rozpoczęciem 
w Lasach Państwowych procesu planowania na rok 
2015, właściwe przygotowanie reorganizacji, zapewnie-
nia miejsc pracy i oszacowanie kosztów całego przed-
sięwzięcia w chwili obecnej nie jest możliwe. 

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący ZLP w RP

Bronisław Sasin 

do Dyrektora Generalnego LP

 Warszawa 29.07.2014 r. 

Pan
Adam Wasiak
Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zaniepokojeni doniesieniami prasowymi oraz in-
formacjami pracowników z Nadleśnictw Białowieża, 
Hajnówka i Browsk zwracamy się z apelem do Pana 
Dyrektora o powstrzymanie się od podejmowania de-
cyzji o reorganizacji w/w nadleśnictw oraz podjęcie 
działań w celu powstrzymania postępującej klęski 
związanej z gradacją kornika drukarza w Puszczy 
Białowieskiej.

Sytuacja finansowa nadleśnictw z terenu Puszczy 
Białowieskiej, spowodowana decyzjami politycznymi 
poprzednich ministrów środowiska, pod wpływem eko-
logicznych lobbystów, w sposób zasadniczy pogorszyła 
się z powodu ograniczenia pozyskania drewna. Analiza 
pozyskania z ostatnich lat ( 2011-2013) z wyliczeniem 
intensywności cięć, sporządzona na podstawie danych, 
z nadleśnictw puszczańskich, wskazuje na radykalny 
spadek z ok. 2,5 m³/ha do 0,95 m³/ha i stanowi ok. 13% 
przyrostu. Dla porównania intensywność pozyskania 

w parkach narodowych w latach 2010-2012, wg raportu 
o stanie lasów z 2012 r., wyniosła ok. 1,35 m³/ ha.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego 
Puszczy Białowieskiej wynika, że kontrolerzy nie dopa-
trzyli się żadnych poważnych nieprawidłowości, o które 
oskarżano, a do których miało dochodzić w Nadleśnic-
twach Białowieża, Hajnówka i Browsk. 

Raport NIK-u zadaje kłam temu, co od kilku lat po-
wtarzają aktywiści ekologiczni. Dane jednoznacznie 
wskazują, że leśnicy w/w nadleśnictw nie zrealizowali 
nawet planu pozyskania drewna. Pozyskano 81% masy 
przewidzianej w planie urządzenia lasu w latach 2002–
2011. 

NIK zakwestionował natomiast decyzje byłego mini-
stra środowiska o ograniczeniu pozyskania w Puszczy 
z 107 tys. m³ do 48 tys. m³, tj. 44,8% pierwotnego pla-
nu ustalonego dla Puszczy w planie na lata 2012–2021. 
Była to decyzja ,naszym zdaniem, niezgodna z opra-
cowanym „kompromisowym” planem urządzenia lasu, 
który w pierwszej wersji zakładał pozyskanie ponad  
200 tys. m³ drewna. 

Gatunkiem zagrożonym gradacją kornika drukarza 
jest oczywiście świerk pospolity, który jest gatunkiem 
dominującym w zbiorowiskach leśnych i zajmuje 26% 
powierzchni Puszczy.

W ocenie pracowników w/w nadleśnictw, Puszcza 
w bardzo szybkim tempie umiera „na stojąco”, drzewo-
stany są w fazie rozpadu. Puszcza Białowieska – perła 
europejskich i światowych lasów nizinnych ulega po-
wolnemu zamieraniu i rozpadowi głównego drzewo-
stanu. 

Pracownicy, a przede wszystkim działacze związ-
kowi, Nadleśnictw Białowieża, Hajnówka i Browsk 
wskazują na bierność w walce z kornikiem drukarzem 
prowadzącą do degradacji drzewostanów świerkowych 
na dużych obszarach. Wyrażają również obawę o miej-
sca pracy nie tylko leśników, ale wszystkich mieszkań-
ców regionu, których praca bezpośrednio lub pośrednio 
związana jest z funkcjonowaniem Lasów Państwowych 
na terenie Puszczy Białowieskiej. 

Jeżeli nie nastąpią zdecydowane działania zwalczania 
kornika drukarza w celu zachowania jeszcze „żywych” 
świerków wystąpi problem podobny do sytuacji w Ta-
trzańskim Parku Narodowym, gdzie ochrona ścisła te-
renów zaatakowanych przez kornika drukarza doprowa-
dziła do zaniknięcia drzewostanów w reglu górnym. 

Czy Puszcza Białowieska powinna pozostać bez po-
mocy leśników, jak uważa część ekologów? Czy nie jest 
to eksperyment zbyt ryzykowny i zbyt kosztowny? Kto 
odpowie za straty i zaniechanie zwalczania szkodników? 
Ustawa o lasach nakłada na nadleśniczego obowiązek 
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wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, 
w razie wystąpienia organizmów szkodliwych, w stop-
niu zagrażającym trwałości lasów ( art. 10 uol). Tymcza-
sem zabrania się im usuwania zagrożonych drzew. 

Związek Leśników Polskich w RP, w trosce o dalsze 
losy Puszczy i pracowników z nią związanych, zamierza 
zorganizować jesienią br. konferencję na temat przyszło-
ści Puszczy Białowieskiej, w świetle gradacji kornika 
drukarza oraz obrony miejsc pracy w nadleśnictwach 
puszczańskich. 

Zapraszamy Pana Dyrektora do współorganizacji 
takiej konferencji. Uważamy, że wśród zaproszonych, 
oprócz kierownictwa Ministerstwa Środowiska, Re-
gionalnej Dyrekcji LP i Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Białymstoku oraz nadleśnictw z terenu 
Puszczy Białowieskiej, powinni być przedstawiciele 
nauki i stowarzyszeń leśnych. Celowe byłoby zaprosze-
nie również ekologów, jednoznacznie opowiadających 
się za pozostawieniem Puszczy bez ingerencji człowie-
ka, dopuszczając w ten sposób do rozpadu drzewosta-
nów świerkowych i akceptujących zwiększenie udziału 
w Puszczy Białowieskiej gatunków pionierskich, w tym 
dominującego graba i leszczyny.

Przedstawiając powyższe Związek Leśników Pol-
skich w RP wnosi o odstąpienie od reorganizacji Nad-
leśnictw z obszaru Puszczy Białowieskiej i poddanie 
projektu zmian pod publiczną dyskusję z udziałem za-
interesowanych stron, bez pomijania organizacji związ-
kowych tak lokalnych jak i ogólnokrajowych. W ocenie 
Rady Krajowej ZLP w RP, w związku z rozpoczęciem 
w Lasach Państwowych procesu planowania na rok 
2015, właściwe przygotowanie reorganizacji, zapewnie-
nia miejsc pracy i oszacowanie kosztów całego przed-
sięwzięcia w chwili obecnej nie jest możliwe. 

Z wyrazami szacunku 
Przewodniczący 
Bronisław Sasin

REGIONY
PIŁA

POSIEDZENIE RADY 
REGIONU PILSKIEGO ZLP 

Dnia 11–03–2014 r. Przewodniczący ZLP w RP Re-
gionu Pilskiego Włodzimierz Wojtczak podziękował 
koledze Lechowi Krzyżanowskiemu za pracę w Radzie 
Regionu Pilskiego (foto poniżej).

Dnia 23–05–2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Re-
gionu Pilskiego, w  zebraniu uczestniczył Przewodni-
czący ZLP w RP Bronisław Sasin (foto poniżej).

Następnie Przewodniczący Regionu Pilskiego przy-
witał wszystkich przybyłych na posiedzenie rady, jedno-
cześnie przedstawił porządek zebrania.

W trakcie zebrania przedstawiono następujące tematy:
1. Polityka mieszkaniowa
–  dodatki mieszkaniowe dla pracowników, którzy 

utracili prawo do bezpłatnego mieszkania
–  wysokość czynszu do opodatkowania podatkiem 

dochodowym pracowników, którzy posiadają pra-
wo do bezpłatnego mieszkania

–  mieszkanie (ekwiwalent) dla pracowników upraw-
nionych do bezpłatnego mieszkania, którzy odcho-
dzą na emeryturę, rentę 

–  zakwalifikowanie wszystkich osad jako zbędnych 
dla gospodarki leśnej
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–  pozbawienie leśniczych uprawnień do mieszkania 
służbowego
2. Kancelaria leśniczego
–  ryczałty za: energię elektryczną, opalanie kancela-

rii, sprzątanie kancelarii, sposoby rozliczeń, opodat-
kowania

–  czy kancelaria musi być w miejscu zamieszkania 
leśniczego, osobna kancelaria lub wspólna dla kilku 
leśnictw umożliwi prawidłowe rozliczenie za ener-
gię, sprzątanie i opalanie

3. Nadmierne obciążenie pracowników w ostatnich 
latach – znacząco wzrosły obciążenia pracowników 
nadleśnictw i leśnictw związane jest to w większości ze 
zwiększonym pozyskaniem nawet o 40%. Aby podołać 
tym zadaniom bardzo często prace są wykonywane po 
godzinach pracy, w nocy, w popołudniu lub w wolne so-
boty

4. Ryczałty za rozjazdy terenowe (temat ciągle nie 
rozwiązany)

5. Debatowano również na inne ważne tematy np. ta-
kie jak: borelioza, umundurowanie, BHP i inne.

Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin podzię-
kował za zaproszenie na posiedzenie Rady Regionu 
Pilskiego, jednocześnie zwrócił uwagę na ważność i pil-
ność wymienianych tematów na tym posiedzeniu, które 
powinny być jak najszybciej uregulowane.  

                                                      Ryszard Kowal

Zbiórka uczestników

OLSZTYN

UROCZYSTOŚĆ NADANIA I WRĘCZENIA 
SZTANDARU NADLEŚNICTWU 

PRZASNYSZ 

13 czerwca 2014 r. odbyła się uroczystość nadania 
i wręczenia sztandaru Nadleśnictwu Przasnysz. Była 
to inicjatywa członków Związku Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej w nadleśnictwie.

Historia powstania Nadleśnictwa Przasnysz sięga 
epoki napoleońskiej, czasów Księstwa Warszawskiego. 
14 stycznia 1807 roku cesarz Napoleon Bonaparte usta-
nowił Komisję Rządową, która w dniu 14 stycznia 1807 
roku uchwaliła przepisy o organizacji administracji pu-
blicznej w departamentach. Określono w nich admini-
strowanie dóbr, lasów, domów itp.

Podział na Nadleśnictwa w Departamencie Płockim, 
w którym znalazły się ziemie północnego Mazowsza 
był następujący: 1. Brok, 2. Brańszczyk, 3. Ostrołęka, 
4. Ciekocin, 5. Przasnysz, 6. Pułtusk, 7. Rypin, 8. Wy-
szków, 9. Zakroczym.

Z powyższych zapisów historycznych wynika, że 
Nadleśnictwo Przasnysz istnieje już ponad 200 lat. 

Ten fakt wpłynął na zrodzenie się na posiedzeniu 
Zarządu Zakładowej Organizacji Związku Leśników 
Polskich działającej w Nadleśnictwie Przasnysz idei 
ufundowania sztandaru dla nadleśnictwa. Inicjatywa 
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powyższa uzyskała aprobatę Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego członków organizacji. Powołano do 
życia Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem kol. 
Zbigniewa Ulatowskiego, Przewodniczącego Zakłado-
wej Organizacji ZLP. Podjęto działania organizacyjne 
by nadanie i wręczenie sztandaru odbyło się w roku ju-
bileuszu 90-lecia Lasów Państwowych.

Pomysł nadania sztandaru nadleśnictwu zyskał apro-
batę Dyrektorów RDLP w Olsztynie – poprzedniego 
Dyrektora Pana Jana Karetko jak również obecnej Pani 
Dyrektor Małgorzaty Błyskun.

13 czerwca 2014 r. (w piątek) Dyrektor Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Pani 
Małgorzata Błyskun nadała sztandar Nadleśnictwu 

Poświęcenie sztandaru

Głos zabiera Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wręczenie aktu nadania sztandaru

Przemarsz z kościoła do MDK

Gwóźdź wbija Pani Dyrektor RDLP w Olsztynie
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Zbiórka uczestników

Przasnysz. Oficjalna uroczystość w Miejskim Domu 
Kultury poprzedzona była mszą św. w kościele Ojców 
Pasjonistów w Przasnyszu, podczas której sztandar zo-
stał poświęcony przez kapelana olsztyńskich leśników 
ks. Mariusza Rybickiego. Nadleśniczy otworzył część 
oficjalną i przywitał gości. Historię Nadleśnictwa Prza-
snysz przedstawił Przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego. Wszyscy fundatorzy dokonali symbolicznego 
wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru. Po odczytaniu 
aktu nadania sztandaru przez Naczelnika Wydziału Kadr 
RDLP Pana Marcina Żurkowskiego, Pani Dyrektor wrę-
czyła ten piękny sztandar Nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Przasnysz Panu Stanisławowi Czarzastemu. Po ucało-
waniu i przejęciu nadleśniczy przekazał go w ręce pocz-
tu sztandarowego. 

Po wręczeniu sztandaru było mnóstwo gratulacji i życzeń 
dla nadleśnictwa i jego załogi od licznie zebranych gości.

Uroczystość uświetnił występ Regionalnego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Młode Kurpie” – uczniów z zaprzyjaź-
nionego Gminnego Zespołu Szkól w Jednorożcu.”

Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP

Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski

XVII REGIONALNE ZAWODY 
STRZELECKIE LEŚNIKÓW 

W OLSZTYNIE 

21 czerwca 2014 r. odbyły się w Olsztynie XVII Re-
gionalne Zawody Strzeleckie Leśników. Organizatorem 

zawodów tradycyjnie był Klub Strzelectwa Myśliwskie-
go „Leśnik” i  Związek Leśniów Polskich w RP – Rada 
Regionu Olsztyńskiego. Pani Dyrektor RDLP w  Olsz-
tynie ufundowała nowy, okazały Puchar Przechodni dla 
najlepszej drużyny. Poprzedni Puchar po trzecim pod 
rząd zwycięstwie przeszedł na własność drużyny repre-
zentującej Nadleśnictwo Miłomłyn.

Zebranych gości, sędziów oraz zawodników przywi-
tali: Prezes KSM „Leśnik” kol. Wojciech Abramczyk 
i Przewodniczący Regionu ZLP kol. Andrzej Borkow-
ski. Życzyli bezpiecznej rywalizacji w sportowym du-
chu.

Otwarcia zawodów dokonał z-ca Dyrektora RDLP 
w Olsztynie Paweł Artych. Przekazał zebranym życze-
nia od Pani Dyrektor.

W tegorocznych zawodach wystartowało ostatecznie 
83 uczestników w 21 drużynach. Reprezentowane były: 
18 nadleśnictw, biuro RDLP, Klub Strzelectwa Myśliw-
skiego „Leśnik” oraz BULiGL w Olsztynie. Zawody od-
były się w pełnym wieloboju myśliwskim. Pogoda była 
„dobra”. Zła do strzelania nie występuje.

Mistrzowską drużyną, zdobywcą Pucharu Przechod-
niego Dyrektora RDLP w Olsztynie okazała się reprezen-
tacja Nadleśnictwa Kudypy w składzie: Wojciech Łako-
my, Rafał Kostka i Piotr Sambor 1257 pkt. Drugie miej-
sce zajęła drużyna Nadleśnictwa Miłomłyn w składzie: 
Maciej Jankowski, Jerzy Neugebauer i Mariusz Łakomy 
uzyskując 1249 pkt. a trzecie miejsce drużyna Nadleśnic-
twa Dwukoły w składzie: Wiesław Hajczuk, Mirosław 
Szechalewicz i Waldemar Kisielewski 1236 pkt. 

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Wojciech 
Łakomy (N-ctwo Kudypy – 463 pkt.) przed Andrzejem 
Kurzyńskim (N-ctwo Zaporowo – 455 pkt.) i  Jakubem 
Jesionowskim (ZUL Mrągowo – 447 pkt.).
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Zdobywcy Pucharu

Medaliści w klasyfikacji drużynowej

Ogłoszenie wyników
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Olsztyńskiego ZLP w RP Andrzej Borkowski w towa-
rzystwie sędziego głównego zawodów Piotra Gabca.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali drobne upo-
minki ufundowane przez sponsorów, wśród których nie 
zabrakło również Związku Leśników Polskich.

Po zakończeniu strzelania w ramach zawodów, od-
był się POKER Strzelecki. Strzelano w konkurencji Oś 
z utrudnieniami. Zebrało się sporo chętnych by wspo-
móc szczytny cel. Zebrana kwota 760 zł z została prze-
kazana do jednego z Domów Dziecka w Olsztynie.

Po zakończeniu zawodów wszyscy spotkali wokół 
ogniska na biesiadzie przy pieczonych dzikach. 

Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP

Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski

Indywidualnie w klasie powszechnej wygrał Walde-
mar Ostrowski (N-ctwo Orneta – 414 pkt.) przed Mi-
rosławem Szechalewiczem – 409 pkt. i  Waldemarem 
Kisielewskim – 400 pkt. – obaj z N-ctwa Dwukoły.

W klasyfikacji „Szefów” najlepszym okazał się Ma-
rek Trędowski (Nadleśniczy N-ctwa Jedwabno – 373 
pkt.) przed Adamem Kędziorą (Naczelnik Wydz. RDLP 
– 349 pkt.) oraz Pawłem Artychem (Z-ca Dyrektora 
RDLP – 343 pkt.).

Zwycięzców we wszystkich klasyfikacjach udeko-
rowano medalami. Otrzymali również pamiątkowe pu-
chary i dyplomy, które zostały ufundowane przez Radę 
Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP. 

Aktu dekoracji dokonali: Z-ca Dyrektora RDLP 
w Olsztynie Paweł Artych, Prezes KSM „Leśnik” Woj-
ciech Abramczyk oraz Przewodniczący Rady Regionu 

Tryumfatorzy w klasie powszechnej Zwycięzcy indywidualni
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WSPÓŁPRACA  
MIĘDZYNARODOWA

ZAWODY SPORTOWE  
NA WĘGRZECH

W dniach od 22-24 sierpnia bieżącego roku  na Wę-
grzech, w Szombathley odbyły się Międzynarodowe Za-

wody Sportowe Leśników. Ta cykliczna impreza zgro-
madziła liczną rzeszę zawodników już po raz 18. Około 
300 sportowców z branży leśnej rywalizowało w kilku 
dyscyplinach, a mianowicie w piłce nożnej, koszyków-
ce, biegach, pływaniu, strzelaniu, kręglach, zespoło-
wych grach karcianych, tenisie stołowym i szachach. 

Nasz Związek wystawił drużynę w jednej tylko kon-
kurencji – w szachach. 

Zespół w w/w składzie  zdobył drużynowo II miejsce, 
tuż za szachistami węgierskimi. 

W klasyfikacji indywidualnej nasi koledzy zajęli:
– III miejsce – Grzegorz Klimek z Nadleśnictwa Ni-

dzica (RDLP Olsztyn)
– IV miejsce – Tomasz Findysz  z Nadleśnictwa Prze-

mków  (RDLP Wrocław)

– VI miejsce – Adam Bednarek  z Nadleśnictwa Li-
pusz  (RDLP Gdańsk)

Pierwsze miejsce zajął będący wciąż w  świetnej dys-
pozycji zawodnik węgierski Nandor Papp. Drugi z bar-
dzo dobrze grających Węgrów – József Nemeth zajął 
piąte miejsce.

Rreprezentacja Polski: (od lewej) Bronislaw Sasin –kierownik dru-
żyny, Grzegorz Klimek, Tomasz Findysz i Adam Bednarek

Prezentacja zespołów przed zawodami

Grzegorz Klimek odebrał medal i dyplom za zajęcie III miejsca
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Parada uliczna

Pierwsza „dziesiątka” zawodów szachowych

oraz A. Bednarek i J. NemethNa pierwszym planie: N. Papp i T. Findysz



15

Mistrzostwa odbywały się w przyjaznej atmosferze, 
będąc okazją zarówno do sportowej rywalizacji jak 
i wymiany doświadczeń pomiędzy szachistami z róż-
nych krajów.

Dziękujemy za zaproszenie i przyjęcie naszej druży-
ny nowemu szefowi węgierskiego związku leśników, 
Peterowi Dudasowi oraz współorganizatorowi zawo-
dów firmie Szombothley Forestry Corporation. Nieste-
ty, podczas  zawodów i ogłaszaniu wyników, brakowało 
komunikacji i pełnej informacji o wydarzeniach oraz 
zmianach w programie zakończenia zawodów.

W dniach 21-24 sierpnia br.  trwał  w Szombathely 
również karnawał historyczny Savaria. Święto  miasta 
o historii, liczącej prawie 2 tys. lat. Odbywał się cykl 
wydarzeń kulturalnych oraz inscenizacji historycznych 
przypominających o rzymskiej przeszłości miasta.  

Szombathely powstało  w 43r. n.e. z rozkazu cesarza 
Klaudiusza i już od pierwszych lat swego istnienia sta-
nowiło ważny ośrodek handlowy na szlaku bursztyno-
wym, łączącym ze sobą morza Śródziemne i Bałtyckie.                                                                                

Foto i tekst: B. Sasin 
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