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NASZE SPRAWY
Posiedzenie Rady Krajowej
W dniach 11-13.09.2014 r. odbyło się posiedzenie
Rady Krajowej ZLP w RP, połączone z zakończeniem
XXVI Rajdu Leśników w miejscowości Gniew, na terenie Nadleśnictwa Starogard ( RDLP Gdańsk).
W dniu 12.09. br. w posiedzeniu Rady Krajowej
uczestniczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Adam Wasiak wraz z Naczelnikiem Biura Dyrektora
Generalnego Zofią Chrempińską.
W posiedzeniu uczestniczył również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Jan
Szramka oraz Nadleśniczowie Nadleśnictw:
– 	Starogard – Roman Tomczak
– 	Lubichowo – Bronisław Sznejder
oraz Zastępca Nadleśniczego Kwidzyn – Waldemar
Zając.

Dyrektor Generalny LP na wstępie przedstawił sytuację finansową i perspektywy zatrudnienia i płac do

końca bieżącego roku. Szczegóły nagród i podniesienia
wartości punktu będą negocjowane w dn. 1-2 października br.
Pan Dyrektor ustosunkował się do ostatnich informacji o pomysłach wyłączenia ze struktur LP sprzedaży drewna i utworzenia spółki zajmującej się obrotem
drewna. Aktualnie, zdaniem Dyrektora, nie było i nie ma
żadnych podstaw aby taka spółka powstała.
Następnie Pani Zofia Chrempińska poinformowała
o pracach nad kolejnymi zmianami zapisów o ustawie
o lasach. Projekt zmian nie został jeszcze udostępniony
do publicznej konsultacji.
Podczas dyskusji zostały poruszone, przez członków
Rady Krajowej, poniższe problemy:
– 	strategia LP na lata 2014–2030
– 	projekt propozycji z Konferencji dot. polityki mieszkaniowej, w tym:
• zmiana zapisu o mieszkaniach funkcyjnych,
• ekwiwalent za opuszczenie mieszkań,
• zakaz wykupu mieszkań dla wcześniejszych nabywców,
– 	w sprawie Puszczy Białowieskiej, reorganizacji nadleśnictw z gwarancją zatrudnienia wszystkich pracowników oraz zwalczania kornika drukarza,
– 	utrzymania kancelarii,
– 	kontroli straży leśnej (lotne kontrole),
– 	limitów za jazdy samochodami prywatnymi.
Do zgłoszonych problemów ustosunkował się Dyrektor Generalny LP i zapowiedział podjęcie kolejnych
rozmów, przy udziale wszystkich central związkowych,
w najbliższym czasie.

Głos w dyskusji zabrali m.in. A. Borkowski (Olsztyn) – po lewej oraz P. Kania ( Łódź) – po prawej

Sala obrad Rady Krajowej

Podczas dalszych obrad Rady Krajowej ZLP w RP,
omawiane były:
– 	ustalenia dot. prot. nr 23, w tym zmian w „Tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
roboczej i obuwia roboczego dla pracowników PGL
Lasy Państwowe,
– 	zmiany par. 20 a PUZP,
– 	interpretacje delegowania członków Związku,
– 	przyjęto nowe organizacje zakładowe w szeregi ZLP
w RP: w Nadleśnictwie Borki (RDLP Białystok)
i w Nadleśnictwie Rozwadów (RDLP Lublin),
– 	rozpatrzono skargi B. Słowika i R. Krycha,
2

– 	złożono informację o przygotowaniach do Rajdu
w 2015 r. na terenie RDLP Warszawa.
Na zaproszenie ZLP w RP przybyli producenci umundurowania, którzy poinformowali Radę Krajową o swoich uwagach dotyczących proponowanych materiałów
oraz wykonawstwa nowego umundurowania. Zwrócili
przede wszystkim uwagę na brak w projekcie informacji
o zabezpieczeniu przeciwkleszczowym.
Po zakończeniu spotkania, z Dyrektorem Generalnym
LP, wykonana została pamiątkowa fotografia z wszystkimi uczestnikami obrad.

W trzecim dniu (13.09.2014 r.) Rada Krajowa ZLP
w RP uczestniczyła w zakończeniu XXVI Rajdu Leśników „Na Jantarowym Szlaku”.
B. Sasin
Foto: Janina Sobczak

NEGOCJACJE Z DYREKTOREM
GENERALNYM LP
Spotkanie central związkowych z Dyrekcją
Generalną Lasów Państwowych
W dniach 1-2 października br. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni odbyło się, na zaproszenie Dyrektora
Generalnego LP, spotkanie z centralami związkowymi.
W pierwszym dniu w rozmowach, ze strony DGLP,
uczestniczyli:
1. Pan Wiesław Krzewina – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju,
2. Pani Zofia Chrempińska – Dyrektor Biura Dyrektora
Generalnego,
3. Pani Agnieszka Grzegorczyk – Naczelnik Wydziału
Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
4. Pan Paweł Pogoda – Naczelnik Wydziału Informatyki,
5. Pan Piotr Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Infrastruktury,
6. Pan Piotr Gotowicki – Stanowisko ds. BHP,

7. Pan Marek Ratyński – Koordynator Zespołu Radców
Prawnych,
8. Pani Grażyna Olejarska – Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
W drugim dniu przybyli:
1. Pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,
2. Pan Krzysztof Janeczko – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych,
3. Pan Andrzej Czerski – Główny Księgowy LP,
4. Pan Jarosław Piekutin – Naczelnik Wydziału Analiz
Ekonomicznych i Planowania.
Stronę central związkowych reprezentowali:
1. Związek Leśników Polskich w RP – 7 członków Zespołu Negocjacyjnego, w składzie:
– Bronisław Sasin – przewodniczący,
– Halina Stachowska, Jerzy Miliszewski, Krzysztof
Górski – wiceprzewodniczący,
– Jerzy Przybylski, Paweł Kania, Grzegorz Cekus
–członkowie Prezydium.
2. Krajowy Sekretariat ZNOŚiL NSZZ „Solidarność”
– z przewodniczącym Zbigniewem Kuszlewiczem,
3. Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność – z przewodniczącą Grażyną Zagrobelną,
4. Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa ZZ „ Budowlani” – z przewodniczącym Piotrem Albrzykowskim,
5. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ
„Solidarność 80” z przewodniczącym Tomaszem
Podsiedlikiem.
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Tematem rozmów w pierwszym dniu były:
1. stanowisko stron do projektu dodatkowego protokołu
nr 23 do PUZP, w tym zmiany w tabeli ochrony indywidualnej i odzieży roboczej,
2. interpretacja § 20a dot. dodatków mieszkaniowych,
3. propozycja zmian przepisów § 7 PUZP,
4. polityka mieszkaniowa,
a w drugim dniu:
5. sprawy płacowe,
6. delegowanie związkowców,
7. strategia zarządzania zasobami ludzkimi,
8. sprawy bieżące.
Ad. 1. Strona związkowa zaakceptowała propozycje
dot. „Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej” ze zmienionymi wytycznymi z wyjątkiem poz. 1, Lp. 21 i poz. 2, Lp. 19 dot. okularów przeciwsłonecznych – strona związkowa uważa, że
powinien pozostać dotychczasowy zapis „dla prowadzących pojazdy samochodowe”, w miejsce proponowanego zapisu: „kierujących samochodem służbowym”.
Zaakceptowane zostały również propozycje dot.
zmiany w kategoriach zaszeregowania oraz utworzenia
nowych stanowisk w ZILP.
Ad. 2. Strona DGLP była za utrzymaniem interpretacji
z dn. 18.10.2013 r., natomiast strona związkowa uważa, że
dodatek mieszkaniowy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy utracili prawo do bezpłatnego mieszkania.
Związek Leśników Polskich w RP zaproponował pozostałym związkom, które są stroną PUZP, treść uzgodnienia
w tej sprawie. Związki podpisały uzgodnienie, które zostało
przekazane DGLP – uzgodnienia w załączeniu.
Można przyjąć, że wkrótce zostanie zmieniona interpretacja i zostanie przywrócony dodatek mieszkaniowy wszystkim pracownikom, którzy utracili prawo do
mieszkań bezpłatnych, w przypadku naliczenia czynszu
powyżej 300 zł.
Ad. 3. DGLP przedstawi projekt nowych zapisów dot.
§ 7 PUZP dot. wynagrodzenia za zastępstwo.
Ad. 4. Naczelnik P. Młynarczyk poinformował o realizacji sprzedaży mieszkań, a Zastępca Dyrektora Generalnego Wiesław Krzewina ustosunkował się do wniosków z Konferencji dot. polityki mieszkaniowej.
Związek Leśników Polskich w RP przekazał swoje
wnioski pozostałym centralom związkowym z propozycją
wspólnego wystąpienia do Ministra Środowiska w sprawie
dokonania zmian w projekcie do ustawy o lasach.
Ad. 5. W wyniku negocjacji z Dyrektorem Generalnym LP uzgodniono wzrost stawki wyjściowej od
1 listopada br. Podpisany został protokół dodatkowy do
PUZP o zmianie wartości stawki wyjściowej.
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Wcześniej Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
uruchomił nagrodę za III kwartał br. Centrale związkowe
akceptowały zmiany stawki i nagrody za III kwartał br.
Ad. 6. Przedstawiono Dyrektorowi Generalnemu
LP problemy z delegowaniem członków związków na
posiedzenia Rad Krajowych i Regionalnych. Dyrektor
Generalny LP utrzymuje dotychczasowe zasady scedowania uprawnień na dyrektorów regionalnych LP, wynikających z § 35, ust. 1, pkt 4, akapit 3 PUZP.
NSZZ „Solidarność” złożyła propozycje zmiany zapisów do § 35 PUZP.
Ad.7. Pani Agnieszka Grzegorczyk, Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi, przedstawiła
planowane i podjęte działania wynikające ze strategii
dla PGL LP.
Ad. 8. Poruszono m.in. sprawę odwołania chronionej
działaczki objętej szczególną ochroną związkową jaka
przysługuje przewodniczącej Komisji Krajowej Związku
Zawodowego Pracowników Technicznych Leśnictwa.
Bronisław Sasin

Uzgodnienia związków
zawodowych dot. treści § 20a
Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy
Strona związków zawodowych, działając na podstawie § 39 PUZP reprezentowana przez:
1. 	Zbigniewa Kuszlewicza – Przewodniczącego Rady
Krajowego Sekretariatu Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”,
2. 	Grażynę Zagrobelną – Przewodniczącą Krajowej
Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”,
3. 	Bronisława Sasina – Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP,
4. 	Piotra Albrzykowskiego – Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa Związku Zawodowego „Budowlani”, dokonała uzgodnień w zakresie interpretacji § 20 a PUZP, dotyczącego dodatku
mieszkaniowego wypłacanego pracownikom, którzy
utracili prawo do bezpłatnego mieszkania.
Kluczowym dla ustalenia sposobu interpretacji postanowień § 20a PUZP jest to, w jaki sposób zmieniła
się pierwsza część postanowienia ust. 2. Pierwotna treść
tego przepisu brzmiała: Kwotę dodatku mieszkaniowego
stanowi różnica pomiędzy wysokością czynszu ustalonego dla lokalu wynajmowanego przez pracownika według stawek obowiązujących w dniu 1 sierpnia 2010 r.

a kwotą 300 zł. Po zmianie wprowadzonej protokołem
dodatkowym nr 20 treść uległa zmianie na następującą:
Kwotę dodatku mieszkaniowego stanowi różnica pomiędzy wysokością czynszu ustalonego dla lokalu wynajmowanego przez pracownika a kwotą 300 zł. Z postanowienia tego wykreślono zatem zapis mówiący o stawce
czynszu na dzień 1 sierpnia 2010 r.
Z kolei z ust. 1 § 20a wynika, że dodatek mieszkaniowy przysługuje wszystkim pracownikom na wskazanych w nim stanowiskach, którzy:
1) utracili prawo do bezpłatnego mieszkania w związku z wejściem w życie rozporządzenia MŚ – a zatem
w dniu jego wejścia w życie zajmowali te stanowiska
i posiadali prawo do bezpłatnego mieszkania;
2) 
wynajmują lokal mieszkalny z zasobów Lasów Państwowych;
3) kwota czynszu przekracza 330 zł.
Postanowienie § 20a ust. 1 nie wymaga, aby wysokość
czynszu była wyższa niż 330 zł w dniu 1 sierpnia 2010 r.
Obowiązujące obecnie postanowienie ust. 2 wskazuje na
wysokość dodatku w wysokości różnicy między czynszem
a kwotą 300 zł, nie wymaga już aby był to czynsz ustalony
według stawek na dzień 1 sierpnia 2010 r., co wskazuje na
przyznanie dodatku także w sytuacji, w której wysokość
czynszu przekroczyła kwotę 330 zł także po dniu 1 sierpnia
2010 r. Postanowienie § 20a w obecnym brzmieniu w żadnym miejscu nie wskazuje, aby warunkiem uzyskania dodatku było ustalenie wysokości czynszu w kwocie przekraczającej 330 zł po dniu 1 sierpnia 2010 r.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę „Wyjaśnienia treści PUZP z dn. 18 października 2013 r.”
i dokonania zapisu, że dodatek mieszkaniowy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy:
1) utracili prawo do bezpłatnego mieszkania w związku z wejściem w życie rozporządzenia MŚ z dn.
17 grudnia 2009 r.;
2) wynajmują lokal mieszkalny z zasobów Lasów
Państwowych;
3) kwota czynszu przekracza 330 zł.
Zbigniew Kuszlewicz
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska
i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”
Grażyna Zagrobelna
Przewodnicząca Krajowej Sekcji Pracowników
Leśnictwa NSZZ „Solidarność”
Bronisław Sasin
Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP
Piotr Albrzykowski
Przewodniczący Krajowej Sekcji
Pracowników Leśnictwa ZZ „Budowlani”

XVIII OGÓLNOPOLSKA
PIELGRZYMKA LEŚNIKÓW
W dniu 20 września br. odbyła się XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników.
Przybyli, jak każdego roku, leśnicy z rodzinami z całego kraju.
Podczas zbiórki przed Wałami Jasnogórskimi, odbyło
się spotkanie z pielgrzymami, Krajowego Duszpasterza
Leśników, Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Poczty sztandarowe wystawiło wiele jednostek LP
i organizacji. Sztandar Związku Leśników Polskich
w RP prezentował poczet sztandarowy spośród pracowników Nadleśnictwa Świerklaniec.

Po przemarszu do klasztoru, odbyła się msza św.,
koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa Stefana Regmunta. Homilię wygłosił Krajowy Duszpasterz Leśników Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Edward Janiak.
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SPORT i REKREACJA
XXVI Ogólnopolski Rajd
Leśników
„Na Jantarowym Szlaku”

Podczas mszy św. przemawiali Minister Środowiska
Maciej Grabowski oraz Dyrektor Generalny LP Adam
Wasiak. Wręczono również dary od kierownictwa DGLP
i RDLP Katowice oraz organizacji związkowych.

Związek Leśników Polskich w RP wręczył dary dla
Księdza Biskupa Edwarda Janiaka i Księdza Biskupa
Stefana Regmunta.

Dary wręczyli Jerzy Przybylski i Grzegorz Cekus w asyście Bronisława Sasina i Pawła Kani. Przekazano dary lasu,
ofiarowane m.in. przez Jerzego Miliszewskiego, wiceprzewodniczacego ZLP w RP oraz Waldemara Jedynaka i Zenona
Pocętka – obaj z Nadleśnictwa Bogdaniec (RDLP Szczecin).
Serdecznie dziękuję ofiarodawcom, członkom pocztu sztandarowego oraz wszystkim członkom ZLP w RP
uczestniczącym w pielgrzymce na Jasną Górę.
Bronisław Sasin
Przewodniczacy ZLP w RP
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W dniach 11–13 września br. odbył się XXVI Ogólnopolski Rajd Leśników „Na Jantarowym Szlaku”, po
gdańskiej ziemi. Wytyczone trasy można było przemierzyć pieszo, rowerem lub kajakiem.
W Rajdzie uczestniczyło prawie 1600 osób – leśników i ich rodziny.
Rajd odbywał się pod szyldem, jak co roku, Związku
Leśników Polskich w RP, ale organizatorem był Związek Leśników Polskich Regionu Gdańskiego przy wydatnej pomocy RDLP Gdańsk.
Wielkie podziękowania należą się kierownictwu
RDLP w Gdańsku oraz wszystkim Nadleśniczym odpowiedzialnym za organizowanie baz rajdowych, ale
przede wszystkim Komandorowi Rajdu Pawłowi Bukowskiemu, Koordynatorowi Dariuszowi Kowalewskiemu – Przewodniczącemu ZLP Regionu Gdańskiego,
którzy solidnie napracowali się przy organizacji tak dużej imprezy wspólnie z koleżankami i kolegami z zespołu organizacyjnego.
Finał imprezy odbył się w dn. 13 września br. na terenie gotyckiego zamku w Gniewie, największego zamku
krzyżackiego na lewym brzegu Wisły.
Przed finałem rajdu została odprawiona msza św.,
w intencji wszystkich leśników, w kaplicy zamku
w Gniewie. Następnie przed zamkiem, wszystkich leśników, ich rodziny i sympatyków oraz gości rajdowych,
powitał Dyrektor RDLP w Gdańsku Jan Szramka oraz
Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin. (foto poniżej)

Wybrano również Miss i Mistera Rajdu, po raz pierwszy wybierani jako para: Barbara Gaber i Krzysztof Ciołek
z Nadleśnictwa Staszów (RDLP Radom).

Tradycyjnie ostatniego dnia ogłoszono zwycięzców
w konkursach najmłodszego i najstarszego uczestnika
rajdu. Najmłodszym uczestnikiem okazał się Jureczek
Podsiadłowski z Nadleśnictwa Jagiełek (RDLP Olsztyn).
Najstarszym uczestnikiem był Zdzisław Nestorowicz
z Nadleśnictwa Pisz (RDLP Białystok). Najliczniejsza drużyna przybyła z Nadleśnictwa Pisz – 46 osób (RDLP Białystok), natomiast z najodleglejszego miejsca w linii prostej
przybyła drużyna z Nadleśnictwa Lubaczów (RDLP Krosno) – 672 km. Jednak drużyna, która pokonała najdłuższą
odległość by dotrzeć na rajd przybyła z Nadleśnictwa Jeleśnia (RDLP Katowice) – ponad 700 km.

Finaliści konkursu Miss i Mister Rajdu

Przewodnicząca Regionu Radomskiego ZLP w RP Barbara Iwańska
ze zwycięską parą

Drużyna z N-ctwa Jeleśnia

Tradycyjnie wybrano również najładniejszy totem
rajdowy – wygrała „Paskuda” stworzona przez leśników
z Nadleśnictwa Korpele (RDLP Olsztyn), a na najbardziej oryginalną koszulkę rajdową zwyciężyło Nadleśnictwo Złotów (RDLP Pila).
Oprócz wielu przygotowanych na ostatni dzień atrakcji wrażenie wywarł pokaz husarii i sztuki rycerskiej.

Najstarszy uczestnik – Z. Nestorowicz – pośrodku
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Kierownicy drużyn podczas ustalania miejsca rajdu w 2016 r.

Podczas imprezy wystąpił, stworzony przez leśników pochodzących z Luzina, zespół rokowy M22, który
wspaniale zabawiał uczestników rajdu do późnych godzin nocnych ( foto poniżej).

Uczestnicy rajdu oczekujący na decyzję kierowników drużyn
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Celem rajdu jest choć chwilowe oderwanie się od codziennych, często samotnie wypełnianych obowiązków
i jakże ważna integracja leśników z całej Polski. Była to
doskonała okazja do poznania walorów przyrodniczych,
turystycznych oraz historycznych Ziemi Gdańskiej,
a szczególnie Gdańsk, Malbork czy Frombork, Elbląg
na Ziemi Warmińskiej.
Rajd i tradycyjne spotkania koleżanek oraz kolegów
leśników z całej Polski, pomimo różnych niedogodności, jest świetną imprezą. Wszyscy z niecierpliwością
będziemy czekać na kolejny już XXVII Ogólnopolski
Rajd Leśników, który będzie przebiegał po Mazowszu
(RDLP Warszawa) w dn. 18-20 czerwca 2015 r.
Decyzją wszystkich kierowników drużyn rajdowych
z Przewodniczącym ZLP w RP ustalono, że kolejny rajd
w 2016 roku odbędzie się na terenie RDLP Białystok.

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
ŚWIĘTO LEŚNIKÓW I ZAWODY
SPORTOWE w RUMUNII
Na zaproszenie Rumuńskiego Związku Leśników
„Consilva”, przebywała w Rumunii w dniach od 4 do
7 września br. w Baile Felix, siedmioosobowa delegacja
Związku Leśników Polskich w RP. Delegacji przewodniczył Bronisław Sasin – przewodniczący ZLP w RP.

Obrady Europejskiej Rady Lesników

Rreprezentacja ZLP w RP podczas obrad – pierwszy z lewej Marcin
Gibert jako tlumacz
Otwarcie i powitanie uczestników zawodów przez Przewodniczącego
Consilvy Mariana Stoicescu

Impreza sportowa zgromadziła liczną rzeszę zawodników – około 400 sportowców z branży leśnej rywalizowało w kilku dyscyplinach, a mianowicie w piłce
nożnej, koszykówce, biegach, pływaniu, strzelaniu, kręglach, szachach, tenisie stołowym i rzutek do tarczy.
Uczestniczyli leśnicy z kilku krajów, w tym z Węgier
Ukrainy, Mołdawii, Słowacji i Polski.
Nasz Związek wystawił 3-osobową drużynę w szachach, 2-osobową w tenisie stołowym i 3-osobową
(damsko-męską) w rzucaniu do tarczy.

Głos zabiera Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin – obok
Łukasz Mejsner jako tłumacz

Delegacja Polska uczestniczyła w obchodach Święta
Leśników oraz brała udział Międzynarodowych Zawodach Sportowych Leśników. W tym samym czasie odbyła
się narada Europejskiej Rady Leśników, na którą została
zaproszona delegacja Związku Leśników Polskich w RP.

Delegacja ZLP w RP z przedstawicielami z Ukrainy – na pierwszym
planie T. Zarakowski, z tyłu od lewej: W. Dudziński, K. Żyźniewski,
M. Gibert i Ł. Mejsner
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W tenisie stołowym uczestniczyli Tomasz Zarakowski i Marcin Gibert – obaj z RDLP Szczecin.
Poziom rywalizacji był na bardzo wysokim poziomie.
Nasi zawodnicy, pomimo wygranych meczy, trafili dalej w eliminacjach na mistrza i wicemistrza zawodów
i niestety odpadli.
Natomiast drużyna w rzutkach do tarczy w składzie:
Janina Sobczak (Nadleśnictwo Bierzwnik) oraz Tomasz
Zarakowski i Marcin Gibert zajęła pierwsze miejsce
w klasyfikacji mieszanej. Indywidualnie nasz przedstawiciel Marcin Gibert dotarł do ½ finału.
Zawodnicy podczas odprawy przed zawodami drugi od lewej
K. Żyźniewski i następnie: W. Dudziński, J. Sobczak, M. Gibert

Zespół szachistów zdobył drużynowo II miejsce.
W klasyfikacji indywidualnej nasi koledzy zajęli:
– 	IV miejsce – Krzysztof Żyźniewski z Nadleśnictwa
Skrwilno (RDLP Toruń)
– 	VI miejsce –Waldemar Dudziński z Nadleśnictwa
Gostynin (RDLP Łódź)
– 	VII miejsce – Łukasz Mejsner – z Nadleśnictwa Kolbudy (RDLP Gdańsk)
Pierwsze miejsce zajął zawodnik z Mołdawii Alexander Talmaci.

Janina Sobczak rzuca do tarczy

Tomasz Zarakowski przy stole tenisowym – z tyłu
Krzysztof Żyźniewski – po lewej

Mistrzostwa odbywały się w przyjaznej atmosferze.
Sukcesów znaczących nasza reprezentacja nie odniosła
ale zawarte zostały liczne kontakty z kierownikami drużyn, szefami związków leśników ww. krajów, a także
nawiązane zostały znajomości z zawodnikami uczestniczącymi w poszczególnych dyscyplinach.   
Dziękujemy za zaproszenie i serdeczne przyjęcie naszej drużyny Marianowi Stoicescu, Przewodniczącemu
Rumuńskiego Związku Leśników„ Consilva”.
Foto i tekst: Janina Sobczak
Waldemar Dudziński gra z mistrzem z Mołdawii
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REGIONY
SZCZECIN
Spotkanie pracowników
Nadleśnictwa Bolewice

Na początku spotkania wręczono członkom ZLP
w RP odznaczenia związkowe „Zasłużony dla Leśników
Polskich”. Wręczenia odznaczeń dokonał Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP, Bronisław Sasin. Srebrne odznaki związkowe otrzymali:  
– Henryk Gulczyński (foto poniżej)

W dniu 26.09.2014 r., w siedzibie Nadleśnictwa Bolewice odbyło się spotkanie pracowników Nadleśnictwa
Bolewice z przewodniczącym Związku Leśników Polskich w RP.
W spotkaniu brała udział cała załoga Nadleśnictwa
Bolewice, z kierownictwem włącznie.

– Krzysztof Wyrwa (foto poniżej)

Przemawia Bronisław Sasin, po lewej Tadeusz Szymański – nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice, po prawej – przewodniczący OZ ZLP
w RP Sławomir Adamiak

Brązowe odznaki związkowe otrzymali:  Henryk Bułajewski (foto poniżej po lewej), Grażyna Gaweł (foto poniżej
pośrodku), Anna Piechota (foto poniżej po prawej)
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W trakcie spotkania przewodniczący Bronisław Sasin przedstawił aktualne działania Związku. Odpowiadał również na liczne pytania kolegów i koleżanek
„Związkowców” jak również pozostałych pracowników. Pytania dotyczyły modnego tematu czyli sprzedaży mieszkań, ale również poruszono kwestię ryczałtów
samochodowych tzw. „kilometrówki”, deputatów opałowych, samochodów terenowych będących samochodami ciężarowymi, którymi nie mogą jeździć leśnicy
w ramach ryczałtu. Pytano również kiedy pozostali pracownicy spoza Służby Leśnej doczekają się „przydziału
mundurów” oraz czy pracownicy spoza Służby Leśnej
niemieszkający w mieszkaniach służbowych będą mogli
uzyskać jakiekolwiek gratyfikacje od LP, choćby w formie pożyczek długoterminowych.
Czas upłynął szybko i w bardzo sympatycznej atmosferze.

Podziękowanie za wizytę przewodniczącego oraz
uczestnictwo w spotkaniu wszystkich pracowników złożył przewodniczący Organizacji Zakładowej ZLP w RP
przy Nadleśnictwie Bolewice Sławomir Adamiak.
Tekst i foto: Sławomir Adamiak
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