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NASZE SPRAWY

POSIEDZENIE PREZYDIUM I RADY 
KRAJOWEJ ZLP W RP

 
 Posiedzenie Prezydium i Rady Krajowej 

w dn. 9–11.09.2015 r.

W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym LP „Wo-
łosań” w Cisnej, odbyło się w dn. 9.09.br. posiedzenie 
Prezydium, a w dn. 10–11.09. br. posiedzenie Rady Kra-
jowej Związku Leśników Polskich w RP.

Na  początku  posiedzenia  Rady Krajowej  podzięko-
wano ustępującym członkom Rady Krajowej:
–   Kol. Jerzemu Miliszewskiemu, wiceprzewodniczące-
mu ZLP w RP, przewodniczącemu Okręgu Krośnień-
skiego.  Kol.  Jerzy  Miliszewski  złożył  rezygnację 
z funkcji wiceprzewodniczącego w związku z plano-
wanym przejściem w marcu przyszłego roku na eme-
ryturę,

–   Kol. Andrzejowi Jonaszowi, członkowi Rady Krajo-
wej ZLP w RP. 

Tabliczkę grawerowaną z dedykacją przekazuje Jerzy Smok (Region 
Wielkopolski)

Upominek z życzeniami Jerzemu Miliszewskiemu przekazuje B. Sasin
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Krystian Wójcik – Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Od prawej: Ireneusz Żelazny, Stanisław Przytulski – Okręg Kro-
śnieński 

Członkowie Rady Krajowej – widok ogólny

Pierwszy od prawej: Piotr Cebula – Okręg Lubelski 

Od lewej: Adam Podsiadło – Region Radomski, Zbigniew Nahajowski 
– Region Wrocławski 

Następnie zostały podjęte uchwały w sprawie powo-
łania nowych członków Rady Krajowej:
–   Kol.  Ireneusza  Żelaznego,  nowo  wybranego  prze-
wodniczącego Regionu Krośnieńskiego, z Nadleśnic-
twa Mielec,

–   Kol. Stanisława Przytulskiego z Nadleśnictwa Lesko.
Przedstawiono również nowych członków Rady Kra-

jowej,  którzy  zostali  powołani  na  poprzednich  posie-
dzeniach Rady Krajowej w ciągu ostatniego roku – foto 
poniżej. 
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Wystąpienie Dyrektora RDLP w Krośnie Bogusława Famielca

wodniczący  przypomniał,  iż  regulamin  nagród  został 
opracowany  przez  zespół  powołany  decyzją  dyrektora 
generalnego LP, ale nie doczekał się jego wdrożenia.
W  projekcie  regulaminu  nagród  wprowadzone  są 

m.in.  progi  zaporowe wysokości  nagród  dla  nadleśni-
czych i  na stanowiskach naczelników oraz dyrektorów 
w regionalnych dyrekcjach LP.
 W punkcie dot. zmian w składzie Prezydium, w miej-

sce  ustępującego  Jerzego  Miliszewskiego,  dokonano 
wyboru na wiceprzewodniczącego ZLP w RP Grzego-
rza Cekusa z Regionu Górnośląskiego oraz powołano na 
członka Prezydium  Ireneusza Żelaznego  –  przewodni-
czącego Okręgu Krośnieńskiego.
W trakcie obrad przybyli na posiedzenie:
–   Bogusław Famielec – Dyrektor RDLP Krosno,
–   Grzegorz Łukacijewski  – Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Cisna.

Dyrektor RDLP Krosno przedstawił informacje o or-
ganizacji  oraz  warunkach  przyrodniczych  RDLP Kro-
sno. Odpowiadał również na zadane pytania, dotyczące  
m.in.  funkcjonowania  kancelarii  leśniczego, w warun-
kach górskich oraz współpracy z Zakładami Usług Le-
śnych.

Omówione zostały ponadto:
–   przebieg negocjacji płacowych w dn. 4.09.br.,
–   stanowisko w sprawie opisów stanowisk pracy, 
–   informacja  o  działalności  spółek,  ustalenia  dalszej 
działalności spółki „Jantar”,

–  zmiany  w  składzie  Prezydium  i  Kapituły  Złotego 
Znaku,

–   informacja o przebiegu protestów drogowych w PN,
–   podjęcie decyzji  dot. wspierania dalszych protestów 
pracowników PN,

–   poprawki do statutu dotyczące ordynacji wyborczych.
Informacje  o  przebiegu  negocjacji  płacowych  z  dy-

rektorem  generalnym  LP  przedstawił  przewodniczą-
cy  ZLP  w  RP  Bronisław  Sasin.  Poinformował,  iż  nie 
uzyskano  konsensusu w  sprawie  zwiększenia wartości 
punktu  stawki  wyjściowej,  nawet  kosztem  obniżenia 
nagród. Negocjacje na ten temat zostały przesunięte na  
5-6 listopada 2015 r.
Podczas  negocjacji  ZLP  w  RP  ponownie  zażądał 

wprowadzenia  regulaminu  nagród  oraz  udostępniania 
przewodniczącym  zakładowych  organizacji  Związku 
informacji o awansach i nagrodach, a przede wszystkim 
uzgadniania ich wysokości przed zatwierdzeniem. Prze-
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Marek Słowikowski – Parki Narodowe

Urban Kolman – Okręg Lubelski Jarosław Szałata – Region Zachodni w Szczecinie

Paweł Kania – Region Środkowopolski w Łodzi

Na  zakończenie  posiedzenia  odbyła  się  dyskusja 
i wolne wnioski. 
W dyskusji głos zabrali m.in.: 

 – Marek Słowikowski – Parki Narodowe,
 – Paweł Kania – Region Środkowopolski w Łodzi,
 – Urban Kolman – Okręg Lubelski, 
 – Jarosław Szałata – Region Zachodni w Szczecinie.

Foto: Janina Sobczak
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PIELGRZYMKA LEŚNIKÓW

Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników

W dniu 19 września br. odbyła się XIX Ogólnopolska 
Pielgrzymka Leśników.

Przybyli, jak każdego roku, leśnicy z rodzinami z ca-
łego kraju.
Podczas zbiórki przed Wałami Jasnogórskimi, odbyło 

się spotkanie z pielgrzymami, Krajowego Duszpasterza 
Leśników, Ministra Środowiska i Dyrektora Generalne-
go Lasów Państwowych. 

Przed wymarszem na Jasną Górę

Krajowy Duszpasterz Leśników Ks. Biskup Tadeusz Lityński 
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Rozmowy z pielgrzymami

Po  przemarszu  do  klasztoru,  odbyła  się  msza  św., 
koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji 
Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, nowego Krajo-

wego  Duszpasterza  Leśników.  Homilię  wygłosił  Jego 
Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Janiak, były Krajo-
wy Duszpasterz Leśników. 
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Delegacja Związku Leśników Polskich w RP podczas mszy św. (od lewej: Paweł Kania, Bronisław Sasin, Jerzy Miliszewski, Grzegorz Cekus) 

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, w tym 
od Związku Leśników Polskich w RP.
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Związek Leśników Polskich w RP wręczył dary dla 
Księdza  Biskupa  Edwarda  Janiaka  i  Księdza  Biskupa 
Tadeusza Lityńskiego. 
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Dary wręczyli, Jerzy Miliszewski, Paweł Kania, Bro-
nisław Sasin  i Grzegorz Cekus. Przekazano dary  lasu, 
ofiarowane  przez  Jerzego Miliszewskiego,  Bronisława 
Sasina oraz Waldemara Jedynaka z Nadleśnictwa Bog-
daniec (RDLP Szczecin). 

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

Foto: Jerzy Drabarczyk, Bronisław Sasin

„KILOMETRÓWKA”
Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Pani
Agnieszka Giebel
Dyrektor Biura Audytu
i Kontroli Wewnętrznej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

w załączeniu  przekazuję  na  podstawie  art.  231 Kpa 
skargę p. Bronisława Sasina, Przewodniczącego Związ-
ku  Leśników  Polskich  w  RP  z  dnia  8  lipca  2015  r. 
w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na wniosek Związ-
ku z dnia 7 stycznia 2015 r. w przedmiocie podniesienia 

stawki za korzystanie z prywatnego samochodu do ce-
lów służbowych.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o roz-

patrzenie  skargi  i  udzielenie  zaintresowanemu stosow-
nej odpowiedzi  (z kopią dla Kancelarii,  z powołaniem 
się na numer niniejszego pisma).

Dyrektor
Departamentu Spraw Obywatelskich

Leszek Białecki
Załącznik: 1+koperta
Do wiadomości:
Pan
Bronisław Sasin
Przewodniczący Związku
Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
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PARKI NARODOWE
WYSTąPIENIE ZLP  

DO MINISTRA ŚRODOWISKA 
I ODPOWIEDź MINISTRA

Warszawa, 28.07.2015 r.
Pan
Maciej Grabowski
Minister Środowiska

Związek Leśników Polskich Parków Narodowych od 
kilku lat upomina się o rekompensatę dla pracowników 
za brak podwyżek od 7 lat.
Miała być uruchomiona w 2015 r. dodatkowa kwota 

7,5 mln zł, która w zamiarze od początku miała być dla 
pracowników,  jednak  po  uchwaleniu  budżetu  okazało 
się, że są to środki finansowe przeznaczono na zadania 
ochronne Parków Narodowych.
Pracownicy Parków Narodowych są zawiedzeni po-

stawą Ministerstwa  i  ciągłymi  obietnicami,  w  rzeczy-
wistości bez pokrycia. Oczekują wprowadzenia uregu-
lowań wobec  chroniących  polską  przyrodę.  Są  zdeter-
minowani, aby ogłosić gotowość strajkową, a wcześniej 
zamierzają 8 sierpnia przeprowadzić blokadę dróg, jeże-
li nie zostaną podjęte rozmowy i działania zmierzające 
do podniesienia  płac względnie wprowadzenia  rekom-
pensaty za brak pdowyżek.
Związek  Leśników  Polskich  w  RP  w  pełni  popiera 

stanowisko ZLP Parków Narodowych  i  oczekuje  kon-
kretnych działań w zakresie płac pracowników Parków 
Narodowych. Nadmieniam, że Związek Leśników Pol-
skich  Parków Narodowych wchodzi w  skład  Związku 
Leśników Polskich w RP i zależy nam na bezkonflikto-
wym załatwieniu problemu. 
Proponuję spotkanie przedstawicieli Związku Le-

śników Polskich w RP i Związku Leśników Polskich 
Parków  Narodowych  jeszcze  przed  rozpoczęciem 
protestów.
Proponuję  termin  spotkania  na  dzień  5  sierpnia  br. 

o  godz.  11.00 w  siedzibie Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego, względnie w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez ministerstwo.
Bardzo proszę o odpowiedź do 31.07.br.

Z poważaniem
Przewodniczący
Bronisław Sasin

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Pan
Bronisław Sasin
Przewodniczący Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący
W  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  28  lipca  2015  r. 

w sprawie spotkania przedstawicieli Związku Leśników 
Polskich w RP  i  Związku  Leśników  Polskich  Parków 
Narodowych w dniu 5 sierpnia 2015 r. w siedzibie Wiel-
kopolskiego  Parku Narodowego,  uprzejmie  informuję, 
że  ze  względu  na  wcześniej  zaplanowane  obowiązki 
służbowe oraz trwający tydzień sejmowy nie będę mógł 
uczestniczyć w przedmiotowym spotkaniu.
Jednocześnie  pragnę  poinformować,  że  w  wyniku 

starań Ministra Środowiska na  rzecz poprawy  sytuacji 
finansowej  parków  dotacja  celowa w  ciągu  dwóch  lat 
została zwiększona o 12 mln zł a fundusz płac dla par-
kó narodowych został zwiększony od 2016 r. o 10,5%. 
Powyższa informacja została przekazana przedstawicie-
lom  organizacji  związków  zawodowych  działających 
w parkach narodowych na spotkaniu w dniu 3 sierpnia 
br. w Ministerstwie Środowiska.
Pragnę zapewnić, że Minsiter Środowiska w dalszym 

ciągu będzie czynił starania o poprawę sytuacji finanso-
wej  parków narodowych, w  tym o  zwiększenie wyna-
grodzeń ich pracowników.
Jednocześnie  deklaruję  chęć  spotkania  się  z  Pań-

stwem celem przedyskutowania wszelkich wątpliwości.
Z poważaniem

Minister Środowiska
Maciej H. Grabowski

K O M U N I K A T 4/8/15

ZWIąZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW 
NARODOWYCH

PO PROTESTACH PRACOWNIKÓW 
PARKÓW NARODOWYCH Z WSPARCIEM
ZLP W RP REGIONÓW: OLSZTYŃSKIEGO 

I WIELKOPOLSKIEGO
ORAZ ZWIąZKÓW KRAJOWYCH 

W PARKACH NARODOWYCH

Szanowni Państwo 
Przeprowadziliśmy kolejne  akcje protestacyjne,  tym 

razem rozszerzając protest na dwa miejsca w kraju, tj.:
1.   Komorniki–Rosnówsko, droga krajowa nr 5 Poznań–

Wrocław ze wsparciem ZLP w RP Region Wielko-
polski,
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2.   Droga krajowa E-7 Warszawa–Gdańsk, w miejsco-
wości Strzegowo k. Mławy, ze wsparciem ZLP w RP 
Region Olsztyński.
Oczekiwaliśmy udziału polityków, a w szczególności 

Pani Premier Ewy Kopacz z propozycjami dla pracow-
ników  parków  narodowych,  Pana  Prezydenta Andrzeja 
Dudy  oraz  przedstawicieli  dzisiejszej  opozycji  z  Panią 
Beatą Szydło, odwiedzających w tym dniu wiele miejsc 
w  kraju.  Niestety,  żadna  z  tych  osób  nie  zechciała  się 
z nami spotkać, a Pani Premier oraz Minister Środowiska 
nie  zainteresowali  się  zebranymi pracownikami parków 
narodowych,  ludźmi zdeterminowanymi w obronie pol-
skiej przyrody i godnej pracy. Można było wśród prote-
stujących spotkać niejednokrotnie pracowników z tytuła-
mi naukowymi. Jest to wstyd na cały świat, że polski rząd 
nie  potrafi  rozwiązać  problemu 1500  ludzi  chroniących 
najcenniejszy skarb jaki Polska wniosła do wspólnej Eu-
ropy, „Polską Przyrodę”, w wielu krajach Europy już nie-
spotykaną w stanie w jakim chroniona jest jeszcze w na-
szym kraju. Obojętność przedstawicieli rządu potwierdza 
tylko to, iż stan obecny i przyszłość przyrody polskiej nie 
był i nie jest obiektem ich szczególnego zainteresowania.
Oczekujemy  od  Pani  Premier  Ewy Kopacz  nowych 

propozycji w terminie 7 dni od otrzymania przedmio-
towego komunikatu. Po tym terminie podejmiemy dzia-
łania  zgodnie  z  podjętymi  uchwałami  podczas  Rady 
Krajowej ZLP PN w lutym br. w obecności Głównego 
Konserwatora Przyrody. 

Jednocześnie w imieniu ZLP PN organizatora pro-
testów, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzię-
li w nich udział i wsparli nas w tak trudnym okresie 
letnim. Dziękujemy Gminom Strzegowo i Komorniki 
oraz Policji w obu miejscach w kraju za utrzymywa-
nie niezbędnego porządku i przedstawicielom mediów. 
Przepraszamy za powstałe utrudnienia. Protesty miały 
służyć zwróceniu uwagi politykom i rządzącym na pro-
blemy występujące w polskich parkach narodowych, 
które wymagają natychmiastowego rozwiązania.

Przewodniczący ZLP PN 
Piotr Kozłowski 

Jeziory, dnia 09 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIE

Konkurs na stanowisko administracji 
i obsługi w biurze Związku

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

OGŁASZA KONKURS NA ZATRUDNIENIE

na stanowisko specjalisty ds. związanych  
z administracją i obsługą biura Związku

Wymiar etatu: 1 

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Adres:
02-124 Warszawa
ul. Grójecka 127
Biurowiec Generalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych 

Wymagania dotyczące stanowiska:
•   wykształcenie:  preferowane  wyższe  leśne  lub  za-
rządzania i administracji;

•   wiedza  z  zakresu  promocji,  reklamy,  public  rela-
tions, nowych mediów;

•   znajomość  programów  graficznych  umożliwiają-
cych przygotowanie materiałów promocyjnych;

•   umiejętność  szybkiego,  samodzielnego  konstru-
owania tekstów informacyjnych i reklamowych;

•   znajomość języka angielskiego;
•   obywatelstwo polskie.

Pożądane cechy kandydata:
•   dynamizm, kreatywność i zaangażowanie w wyko-
nywaną pracę;

•   skuteczność i konsekwencja w działaniu;
•   zdolność  łatwego  nawiązywania  kontaktów  inter-
personalnych;

•   umiejętność pracy w zespole;
•   dokładność, terminowość;
•   wysoka kultura osobista.

Dodatkowe informacje:
•   Wymagane dokumenty:
•   życiorys (CV);
•   list motywacyjny;
•   kserokopia  dokumentu  poświadczającego  wy-
kształcenie;

•   kopie innych dodatkowych dokumentów o posiada-
nych kwalifikacjach i umiejętnościach.

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli 
„Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobo-
wych  zawartych w mojej  ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Rozstrzygnięcie  konkursu  nie  jest  równoznaczne 

z  nawiązaniem  stosunku  pracy. Ostateczną  decyzję 
podejmie Przewodniczący ZLP w RP po zapoznaniu 
się  ze  stanowiskiem Komisji Konkursowej  i  Prezy-
dium ZLP w RP.
Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmo-

wy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.
Związek  może  odstąpić  od  rozstrzygnięcia  kon-

kursu bez podania przyczyny.
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Dokumenty należy składać lub przesyłać w termi-
nie do 25.11.2015 r. 
Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur  nastąpi 

w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. 
O  dokładnym  terminie  i  miejscu  przeprowadzania 

rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiado-
mieni indywidualnie.

Miejsce składania dokumentów:
Związek Leśników Polskich w RP
02-124 Warszawa
ul. Grójecka 127
w  zamkniętej  kopercie  oznaczonej: Konkurs  ZLP 

w RP
Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do 

korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszyst-

kich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” zosta-
nie odrzucona.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożo-

ne przez kandydatów muszą być opatrzone własnoręcz-
nym  podpisem  kandydata,  a  oświadczenia  dodatkowo 
datą  sporządzenia  oświadczenia,  w  przeciwnym  razie 
oferta kandydata zostanie odrzucona.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

MISTRZOSTWA ŚWIATA SŁUŻB 
MUNDUROWYCH

Relacja Piotra Chrzęszczyka – pracownika RDLP 
Katowice, członka Rady Krajowej Związku Leśników 
Polskich w RP
Od 26 czerwca do 5 lipca 2015 roku w miejscowości 

Fairfax Country (USA) w stanie Virginia odbyły się XVI 
Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych – World Police 
and Fire Games 2015. Jest  to największa  impreza spor-
towa skierowana do przedstawicieli służb mundurowych 
świata  nazywana  też  olimpiadą  służb  mundurowych. 
World  Police  and  Fire  Games  odbywa  się  co  dwa  lata 
w różnych zakątkach świata. Początek tych prestiżowych 
zmagań miał miejsce w 1985  roku w San  Jose.  Szacu-
je się, że w  tym roku w mistrzostwach brało udział ok. 
12  tys.  sportowców z przeszło 80 krajów całego świata 
reprezentujących straż pożarną, policję, straże graniczne, 
straże miejskie, leśników, służby ochronne, którzy rywa-
lizowali w ponad 70 różnych dyscyplinach. Jest to impre-
za komercyjna, która bazuje głównie na wolontariuszach 
(ok. 5,5  tys.), być może dlatego  tak  rzadko odbywa się 
w Europie. Amerykanie  tworzą bardzo otwartą społecz-
ność, cenią sobie wolontariat oraz kontakt z drugim czło-
wiekiem. Na pochwałę zasługuje także opieka medyczna, 

która jest naprawdę na wysokim poziomie, tak samo jak 
cała infrastruktura przedsięwzięcia.

Piotr Chrzęszczyk – reprezentujący leśników polskich 

Brązowe medale Piotra Chrzęszczyka w wioślarstwie na ergometrze 
oraz w grze deblowej w badmintonie 

Wielką rzeczą i niezapomnianym przeżyciem jest wy-
walczenie medalu na tych zawodach i możliwość godne-
go reprezentowania wszystkich polskich leśników.
Rozpiętość  dyscyplin,  w  których  można  startować 

jest duża – od lekkoatletyki, poprzez sporty drużynowe 
(siatkówka, piłka nożna, ręczna, koszykówka, hokej) po 
kolarstwo, strzelectwo, podnoszenie ciężarów i wszela-
kie sporty walki. 
Przed zawodami podczas kilkudniowego okresu akli-

matyzacji był również czas na zwiedzenie stolicy USA – 
Waszyngtonu oraz stanu Virginia, która jest malowniczo 
wpisana w amerykańską przyrodę. A  ilość  terenów, na 
których rosną lasy robią wrażenie. 
Niezapomnianym przeżyciem była też wizyta w Am-

basadzie RP w Waszyngtonie, na którą zostali zaprosze-
ni wszyscy polscy sportowcy biorący udział w Mistrzo-
stwach Świata. 
W tym roku w zawodach WP&FG brałem udział  już 

po  raz  czwarty.  Jak  dotąd  jestem  jedynym  polskim  le-
śnikiem,  który  reprezentował  Polskę  na  tego  typu  za-
wodach. W  australijskiej Adelajdzie  w  2007  zdobyłem 
tytuł Mistrza Świata w  rzucie oszczepem oraz brązowy 
medal w dziesięcioboju lekkoatletycznym. W 2009 roku 
w kanadyjskim Voncouver wywalczyłem srebrny medal 
w dziesięcioboju. A w 2011 roku w Nowym Jorku musia-
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łem zadowolić się brązowym medalem w skoku o tycz-
ce  (dziesięciobój  został  odwołany  z uwagi na  szalejący 
huragan). W 2013  roku nie wystartowałem w Belfaście 
z powodu rekonwalescencji po przebytej operacji biodra.
W tym roku wystartowałem w rozgrywkach badmin-

tona, siatkówki plażowej, wioślarstwie i skoku o tyczce.
W  siatkówce  plażowej w  parze  z Rosjaninem Kon-

stantinem Riashko zajęliśmy 9. miejsce, w rozgrywkach 
mikstowych z Brazylijką Caroliną Vanessą Merieles Si-
lva  zajęliśmy 12. miejsce. Poziom  rozgrywek był  bar-
dzo wysoki  i musieliśmy  uznać wyższość  innych  par, 
a główne role odegrali w nich Brazylijczycy i Rosjanie.

Po przegranym meczu z Brazylijczykami – zwycięzcami turnieju

W skoku o tyczce zająłem 4. miejsce i nie udało się 
powtórzyć osiągnięcia z WPFG 2011 z Nowego Jorku.
Potem przyszedł czas na zmagania w wyczerpującej, 

wymagającej  siły  i  wytrzymałości  konkurencji  – wio-
ślarstwie na ergometrze. Do zawodów tych wystartowa-
łem w parze z Rumunką Adrianą Paraschiv. Sam wyścig 
od samego startu był niezwykle zacięty i równy a świad-
czy  o  tym  m.in.  fakt,  że  zdobyliśmy  brązowy  medal 
przegrywając srebro tylko o 0,2 s. 

Piotr Chrzęszczyk z Rumunką Adrianą Paraschiv po zakończeniu 
konkurencji w wioślarstwie na ergometrze.

Do startu w badmintonie przymierzałem się od 2007 
roku, lecz jak do tej pory z uwagi na rozgrywane w tym 
samym czasie zawody lekkoatletyczne nie mogłem po-
godzić tych dwóch dyscyplin. Przewrotnie – to kontuzja 

i operacja biodra w 2013 roku zdecydowała, że nieste-
ty  starty w dziesięcioboju stały się zbyt  ryzykowne ze 
względów zdrowotnych z uwagi na zbyt duże przeciąże-
nia. I wreszcie wysłałem zgłoszenie do dyscypliny, którą 
w przeszłości uprawiałem zawodniczo. 
Na WPFG do Fairfax na zawody w badmintonie  je-

chałem jako aktualny Mistrz Polski Pracowników Służb 
Mundurowych w grze pojedynczej oraz mieszanej, które 
to trofea wywalczyłem w marcu tego roku. Wiedziałem 
jednak,  że  poziom  światowego  badmintona  jest mimo 
wszystko  na  dużo wyższym  poziomie.  Z  rozbudzony-
mi nadziejami przystąpiłem zatem do rywalizacji, a zde-
rzenie z azjatyckim badmintonem nauczyło mnie pokory, 
ale jednocześnie było bardzo pouczające. W grze poje-
dynczej wśród  świetnie grających  reprezentantów Azji 
zająłem  5. miejsce. W  grze mieszanej  grałem  ze  stra-
żaczką z Komendy Głównej Straży Pożarnej z Warsza-
wy Agnieszką Deberną, z którą zdobyliśmy Mistrzostwo 
Polski. Po raz kolejny „Azja” okazała się zbyt mocna, 
a rozgrywki zakończyliśmy na 6. miejscu. 
Pozostała  jeszcze  walka  w  grze  deblowej.  Grałem 

z  poznanym  w  Fairfax  Chińczykiem  Gang  Ren.  Ten 
mariaż okazał się na tyle skuteczny, że wywalczyliśmy 
brązowy medal Mistrzostw Świata. Przegraliśmy tylko 
jeden  mecz  ulegając  jedynie  w  półfinale  późniejszym 
tryumfatorom – parze z Hong Kongu – ten mecz zagra-
liśmy  na  korcie  centralnym  i według  publiczności  był 
to  jeden z najbardziej widowiskowych meczy turnieju. 
W spotkaniu o trzecie miejsce nie daliśmy szansy prze-
ciwnikom wygrywając  z  dwukrotnymi Wicemistrzami 
Świata z ubiegłych lat, z parą z Filipin. 

Zwycięzcy w badmintonie w grze deblowej

Następne WPFG odbędę się w roku 2017 w kanadyjskim 
Montrealu, a kolejne w 2019 roku w Chinach w Cheng Du. 
Jeśli tylko zdrowie mi na to pozwoli to myślę, że powalczę 
jeszcze o kolejne medale Mistrzostw Świata.
Dziękuję serdecznie sponsorom, którzy przyczynili 

się do mojego sukcesu w World Police & Fire Games 
2015. Składam podziękowania: Związkowi Leśników 
Polskich w RP, Związkowi Leśników Polskich Regio-
nu Górnośląskiego oraz firmie Hubertech z Katowic.

Piotr Chrzęszczyk
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W dniu 28 września 2015 r. po ciężkiej chorobie zmarł 
nasz drogi kolega i przyjaciel Henryk Bartuzi, były czło-
nek Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP.
Uroczystości  pogrzebowe odbyły  się w dniu  1  paź-

dziernika 2015 r.w Parczewie.

Henryk  Bartuzi  urodził  się 
14  września  1945  w  Lublinie. 
Ukończył  Technikum  Leśne 
w  Krasiczynie  (pow.  przemy-
ski), następnie  Wydział Leśny 
Akademii  Rolniczej  w  Kra-
kowie.  Pracę  w  Lasach  Pań-
stwowych poznał jak mało kto 
przechodząc  prawie  wszystkie 
szczeble  służbowej  kariery. 
Pracę  zawodową  rozpoczął  1 
stycznia 1965 roku od stanowi-

ska podleśniczego w Bieszczadach. Od końca 1971 roku 
do  stycznia  1975  pracował  w  Państwowym  Przedsię-
biorstwie Rolnym nr 9 w Czarnej. W latach 1975 – 1983 
powrócił na teren OZLP Przemyśl i Kraków gdzie praco-
wał między innymi jako Komendant SL. Kolega Henryk 
od początku swej pracy zawodowej był zaangażowany 
w działalność związkową i tak od grudnia 1983 roku do 
września  1985  roku  był  etatowym  Przewodniczącym 
Federacji  Związków  Zawodowych  Pracowników  Le-
śnictwa i Przemysłu Drzewnego w Warszawie. Od paź-
dziernika 1985 roku podjął pracę w Nadleśnictwie Gar-
wolin gdzie był między innymi zastępcą nadleśniczego. 
W Jego życiorysie nie brak i chwil trudnych a takim na 
pewno był rok 1991 kiedy to przez kilka miesięcy prze-
bywał  na  zasiłku  dla  bezrobotnych. W  sierpniu  tegoż 
roku karierę  zawodową kontynuował w Nadleśnictwie 
Parczew,  w  którym  piastował  stanowisko  leśniczego 
a przede wszystkim nadleśniczego. 1 marca 2007 roku 
los skierował Go do Nadleśnictwa Włodawa, w którym 
zakończył pracę w Lasach Państwowych i z końcem lu-
tego  2011  roku  przeszedł  na  emeryturę  ze  stanowiska 
zastępcy nadleśniczego.
Kolega Henryk Bartuzi był doskonałym fachowcem 

i praktykiem w zawodzie leśnika ale przede wszystkim 
był społecznikiem. W pracę społeczną na rzecz pracow-

ników Lasów Państwowych był zaangażowany jak mało 
kto  i potrafił  tą pasję  łączyć z pracą zawodową. Dzia-
łał aktywnie w strukturach Związku Leśników Polskich 
Okręgu  Lubelskiego  od  chwili  jego  powstania  współ-
uczestnicząc zresztą w jego powołaniu. Od października 
2000  roku  do  czerwca  2003  roku  pełnił  funkcję  Prze-
wodniczącego ZLP Okręgu Lubelskiego. Od tego czasu 
datuje się również członkostwo kolegi Henia w Radzie 
Krajowej ZLP w RP. Będąc także Delegatem na kolej-
ne Zjazdy Krajowe ZLP aktywnie uczestniczył w życiu 
Związku i reprezentował grono leśników lubelskich na 
szczeblu krajowym. 
Przejawem Jego aktywności społecznej i chęci pracy 

na rzecz lokalnej społeczności było uczestnictwo w pra-
cy  samorządu  terytorialnego  szczebla  powiatowego 
gdzie w  latach  2002  –  2006  był  radnym powiatu  par-
czewskiego.
Za swoją działalność służbową  i społeczną był wie-

lokrotnie  wyróżniany  odznaczeniami  państwowymi 
i resortowymi min. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski  i Złotym Znakiem Związku  -  najwyż-
szym odznaczeniem Związku Leśników Polskich w RP. 
W 2006 r. otrzymał Kordelas Leśnika Polskiego.
Na  uroczystości  pogrzebowe  przybyli  licznie  pra-

cownicy  Lasów  Państwowych  z  terenu  RDLP  Lu-
blin  na  czele  z  Janem Kraczkiem Dyrektorem RDLP 
w Lublinie  i Mirosławem Potapiukiem Nadleśniczym 
Nadleśnictwa  Parczew.  Nie  mogło  także  zabraknąć 
reprezentantów Rady Krajowej, na czele z Przewodni-
czącym ZLP w RP Bronisławem Sasinem i członków 
ZLP  w  RP  Okręgu  Lubelskiego  z  Przewodniczącym 
Urbanem Kolmanem. 
Pamiętamy o tym, że żył pośród nas wielki człowiek, 

który nagle musiał odejść. Zatrzymał się  jednak w na-
szych  sercach  i  stamtąd mówi  do  nas,   wskazuje  nam 
drogę,  w  taki  sam  sposób,  w  jaki  czynił  to  za  życia. 
Dziękujemy Ci Drogi Kolego  za Twój  optymizm,  po-
godę ducha, okazywane nam serce, pomoc i dobre rady 
jakie nam przekazałeś.
Zachowamy Cię głęboko w naszych sercach.
Cześć Twojej pamięci, spoczywaj w spokoju.

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zmarł Henryk Bartuzi
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Rodzinie 
Zmarłego Henryka BARTUZIEGO

wyrazy głębokiego współczucia 
składa 

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP

Składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Rodzinie

Henryka Bartuziego
Odszedł od nas Wspaniały Człowiek,

który robił dużo dobrego dla innych ludzi.
Pogoda ducha i zaangażowanie Henia 
były inspiracją do aktywnej pracy 

na rzecz pracowników Lasów Państwowych.
Łączymy się z Wami w bólu i żalu w tych trudnych dniach.

Związek Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego

Koledze
Franciszkowi CIEPLAKOWI

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej ZLP 
Okręgu Lubelskiego

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu tragicznej śmierci
SYNA KAROLA

Składa Rada Okręgu Lubelskiego
Związku Leśników Polskich

Koleżance
JOLANCIE BOCHENEK
Członkowi Prezydium Rady 

Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Siostry Ewy 

składa Rada oraz  Koleżanki i Koledzy, członkowie 
Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego
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