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Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP w Żorach
13 czerwca br. w Hotelu Texas w Żorach odbyły się obrady Rady Krajowej Związku Leśników Polskich
w RP. Wybór miejsca spotkania był związany z odbywającym się w tym czasie na terenie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach XXXI Ogólnopolskim Rajdem Leśników „Nie taki Śląsk
czarny – kopalnia przygody”.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Jarosław Szałata. Powitał zgromadzonych członków Rady Krajowej
oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP. Przedstawił plan obrad i oddał głos Piotrowi Chrzęszczykowi
– Przewodniczącemu Regionu Górnośląskiego – organizatorowi Rajdu. Omówił on plan przebiegu imprezy
oraz jej finału. Poinformował, że w tegorocznej edycji
weźmie udział ok. 1400 osób z całej Polski.
Następnie Jarosław Szałata zdał relację z ostatnich
spotkań oraz ustaleń m.in. z Dyrektorem Generalnym
Lasów Państwowych Andrzejem Koniecznym. Poinformował, iż zakończono prace nad protokołem dodatkowym nr 29 do PUZP, który został przekazany do roboczego zatwierdzenia w Ministerstwie Rodziny, Pracy

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP, otwiera obrady Rady
Krajowej. Żory, 13 czerwca 2019.

Członkowie Rady Krajowej ZLP w RP.

Od lewej: Paweł Kania, Wiceprzewodniczący ZLP w RP, Jurand
Irlik, Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych w RDLP w Katowicach,
Janusz Foltys, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik, Jarosław Szałata,
Przewodniczący ZLP w RP.

i Polityki Społecznej. W DGLP właśnie powołano zespół do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Związek Leśników Polskich w RP będzie reprezentował
Marcin Kowalski – członek Rady Krajowej (Region
Szczecinecki). Przewodniczący przekazał również informację, że PPK będzie tworzone odrębnie dla każdej
jednostki organizacyjnej LP, a na szczeblu centralnym
zostaną tylko określone pewne ramy działania. Podkreślił tu szczególną rolę Przewodniczących OZ i zachęcał
do aktywności w tym zakresie. Poruszony został także
temat nowych warunków technicznych, odbioru i klasyfikacji drewna, oprogramowania Leśnik+ na smartfony.
Materiały w tej sprawie są dostępne na Portalu Pracowniczym. Przewodniczący przedstawił również bieżące
sprawy związane z kilometrówką.
W kolejnej części spotkania powitano przybyłych
gości – Juranda Irlika – Zastępcę Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach ds. ekonomicznych oraz Janusza Foltysa – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik. Jurand Irlik przedstawił prezentację na
temat specyfiki katowickich lasów. Szeroko dyskutowano o zaletach przyrodniczych regionu oraz o problemach
w nim występujących. Nadleśniczy Janusz Foltys mówił
o problemach związanych z bardzo dużym zaludnieniem
regionu. Panowie chętnie odpowiadali na pytania i długo, rzeczowo dyskutowali z członkami Rady Krajowej.
Po pożegnaniu gości kontynuowano porządek obrad.
Przedstawiono bieżące informacje dotyczące funkcjo2

nowania Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy-Zdroju oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Jantar”. Przegłosowano również kilka uchwał
dotyczących min. zapomóg losowych, ochrony działaczy związkowych czy organizacji przyszłorocznego
Rajdu Leśników na terenie RDLP w Szczecinie. Podjęto także temat realizacji uchwał i wniosków zjazdowych oraz nowego Statutu Związku. Komisja Statutowa
poprosiła o przesyłanie propozycji zmian i poprawek
w Statucie do 15 lipca br. Sugestie należy przekazywać
do Przewodniczącego Komisji – Mariusza Rosika – na
adres mailowy mariusz.rosik@zielonagora.lasy.gov.pl
lub do Biura Związku na adres mailowy zlpwrp@lasy.
gov.pl. Członkowie Rady Krajowej omawiali też inne
zagadnienia, m.in. dotyczące sortów mundurowych,
udzielania zapomóg i spraw mieszkaniowych.
W ostatniej części obrad wzięli udział przedstawiciele firmy brokerskiej Mentor S.A. – Maciej Barcik, Jacek
Zbróg i Jarosław Szyłak. Poinformowali o utworzeniu
dla pracowników Lasów Państwowych dodatkowego, indywidualnego ubezpieczenia na życie, które jest
rozszerzeniem oferowanego do tej pory ubezpieczenia
grupowego. Szczegóły były wcześniej publikowane na
naszej stronie. Zwrócili się do członków Rady Krajowej
z prośbą o pomoc w zorganizowaniu spotkań w jednostkach LP w celu przedstawienia pracownikom szczegółowych informacji.
Następnego dnia członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku wyjechali w teren
RDLP w Katowicach. Zapoznali się ze specyfiką pracy
leśników górnośląskich oraz problemami i warunkami
pracy leśników z Nadleśnictw: Kobiór, Rybnik i Żory.
Odwiedzili Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej
w Jankowicach na terenie Nadleśnictwa Kobiór oraz
zwiedzili pełne leśnych akcentów Muzeum Zamkowe
w Pszczynie.
W dniu 15 czerwca br. przedstawiciele ZLP w RP
wzięli udział w finale XXXI Ogólnopolskiego Rajdu
Leśników na Podzamczu w Ogrodzieńcu i spotkali z leśnikami z całej Polski.
Tekst: Lena Kacperczyk
Zdjęcia: Biuro ZLP w RP

Zjazd Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego
Od 11 do 12 marca br. w Ustroniu-Jaszowcu odbył się Zjazd Sprawozdawczy z wyborami
uzupełniającymi Związku Leśników Polskich w RP Regionu Górnośląskiego. W Zjeździe uczestniczyło
105 delegatów.

Delegaci.

Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej:
• Paweł Pieniakowski – Nadleśnictwo Prudnik
• Bożena Urbaczka – Nadleśnictwo Wisła
• Patryk Mizgała – Nadleśnictwo Prószków
Przewodniczących Zjazdu:
• Wojciech Kubica – Nadleśnictwo Świerklaniec
• Marek Łach – Nadleśnictwo Chrzanów
Sekretarzy Zjazdu:
• Justyna Grzeszczyk – Nadleśnictwo Świerklaniec
• Jerzy Chalimoniuk – Nadleśnictwo Świerklaniec
• Jadwiga Kleszcz – Nadleśnictwo Siewierz
Komisji Uchwał i Wniosków:
• Grzegorz Sokołowski – Nadleśnictwo Rudziniec
• Sławomir Walisko – Nadleśnictwo Rybnik
• Małgorzata Bartman – Nadleśnictwo Kluczbork
Skarbnik – Piotr Arent złożył sprawozdanie finansowe oraz przedstawił projekt preliminarza budżetowego
na 2019 rok.
Kolega Jan Górecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z zakresem oraz wynikami
kontroli, jakie zostały przeprowadzone przez Komisję
Rewizyjną oraz zawnioskował o udzielenie absolutorium.
Przystąpiono do wyborów na dwóch delegatów na
Zjazd Krajowy na wakujące miejsca, którymi zostali:

Sprawozdanie Przewodniczącego ZLP w RP Regionu Górnośląskiego.

Informacje na temat Rajdu Leśników przedstawiła
Maria Bajsarowicz – Nadleśnictwo Rudy. Zorganizowanych zostało 17 tras rajdowych, przebiegających przez
różne nadleśnictwa RDLP w Katowicach.
Po wyborach delegatów nastąpiło spotkanie z przedstawicielem firmy Mentor. Podziękowania dla w/w firmy, na ręce Jacka Zbroga, za wsparcie finansowe i rzeczowe V Zawodów Narciarskich Leśników, złożyli:
Piotr Chrzęszczyk oraz Andrzej Porwisz, który także
podsumował tegoroczne zawody.
Przedstawiciel firmy Mentor omówił kilka nowych
faktów dotyczących współpracy z firmą Medicover:
• podwyżka składki o 4,60 zł od osoby
• rozszerzenie zakresu o infolinię psychologiczną
• honorowanie skierowań od obcego lekarza w ramach
refundacji
• obowiązek ze strony Medicover 100% refundacji wizyty u lekarza, którego nie ma w obrębie 30 km od
miejsca zamieszkania pacjenta
• Medicover zapewnia, że przez kolejne 3 lata nie podniesie składki ubezpieczenia
• Medicover uruchomił Poradnię leczenia boreliozy pod
Patronatem Profesora Anatola Panasiuka w Katowicach
W drugim dniu Zjazdu Komisja Uchwał i Wniosków
zapoznała zebranych z dziesięcioma projektami uchwał,
które do niej wpłynęły. Po burzliwej dyskusji przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego przyjęto dziewięć uchwał zjazdowych, które zostaną rozesłane do
Przewodniczących Organizacji Zakładowych.
Tekst i zdjęcia: Marek Łach

• Jerzy Chalimoniuk – Nadleśnictwo Świerklaniec
• Katarzyna Hutka – Zespół Ochrony Lasu Opole
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Zjazd Sprawozdawczy Delegatów ZLP w RP
Regionu Olsztyńskiego
16 kwietnia br. odbył się Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Związku Leśników Polskich w RP Regionu
Olsztyńskiego. Obecnych na Zjeździe było 90 spośród 100 wybranych delegatów, reprezentujących
728 członków naszego Związku.
Otwarcia Zjazdu po wprowadzeniu Sztandaru Regionu dokonał kol. Andrzej Borkowski – Przewodniczący
Regionu. Przywitał wszystkie delegatki i delegatów
przybyłych na Zjazd. Dokonano wyboru przewodniczącego Zjazdu. Został nim jednogłośnie kol. Mirosław
Choroś.
Kol. A. Borkowski wyraził w imieniu Rady Regionu
podziękowanie Kol. Reginie Abramczyk z Nadleśnictwa Wielbark za kilkuletnie prowadzenie księgowości
organizacji regionalnej. Razem z wiceprzewodniczącymi – kol. M. Chorosiem oraz Gerardem Sulejem – jako
wyraz wdzięczności – wręczyli drobny upominek.

Otwarcie Zjazdu.

Delegaci.
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Zjazd wybrał Komisję Skrutacyjno-Wyborczą
w składzie: Stefan Podsiadłowski, Paweł Kowalski i Artur Okoński, która stwierdziła prawomocność Zjazdu.
Po przyjęciu porządku dziennego i regulaminu obrad
wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Wojciech Krajewski, Renata Gąsiorowska i Gwidon Ząbczyk.
Przystąpiono do realizacji kolejnych punków porządku dziennego.
Sprawozdanie Rady Regionu przedstawił Przewodniczący Regionu kol. Andrzej Borkowski. Rada Regionu poinformowała Zjazd o swoich działaniach w okresie
sprawozdawczym, o wykonaniu preliminarza budżetowego za rok 2018 oraz o planach na rok 2019. Przedstawiono realizację uchwał z poprzedniego Zjazdu Regionu.
Koledzy Mirosław Choroś – członek Rady Krajowej
i Andrzej Borkowski – członek Prezydium Rady Krajowej złożyli sprawozdania ze swojego działania w Radzie Krajowej i jej Prezydium.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu za miniony rok przedstawił Przewodniczący, kol. Bogdan
Cybulski. Sprawozdanie było zakończone zgłoszeniem
wniosku o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu za
okres od poprzedniego Zjazdu.

Podziękowanie kol. R. Abramczyk.

Delegaci uznali sprawozdania za wyczerpujące i nie
zgłosili do nich żadnych uwag. Przewodniczący obradom kol. M. Choroś poddał pod głosowanie przedstawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie
absolutorium dla Rady Regionu. Zjazd udzielił absolutorium jednogłośnie.
Przewodniczący Regionu omówił przesłany wcześniej wszystkim delegatom projekt uchwały Zjazdu
w sprawie zmiany w Statucie, dostosowującej jego zapisy do znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Po przerwie Przewodniczący Zjazdu przywitał przybyłych na obrady gości w osobach: Posła na Sejm RP Jerzego Gosiewskiego oraz Dyrektora RDLP w Olsztynie
Mariusza Orzechowskiego. Dyrektor podziękował za
zaproszenie i jako gospodarz miejsca również przywitał
Posła J. Gosiewskiego.
Następnie głos zabrali goście Zjazdu. Jako pierwszy
wystąpił Poseł na Sejm Jerzy Gosiewski, który odpowiadał na szereg pytań zadawanych przez delegatów.
Poruszane zostały następujące tematy:
• perspektywy funkcjonowania organizacji Lasy Państwowe z aspektem możliwości zmian organizacyjnych
• niebezpieczeństwa kolejnego sięgania do środków finansowych LP przez budżet
• działań zmierzających do tworzenia kolejnych oraz
powiększania już istniejących obiektów ochrony przyrody w formie Parków Narodowych
• stawki za km używania pojazdów prywatnych do celów służbowych
• wzrastającymi kosztami ochrony lasów przed łosiami
• działalności organizacji przeszkadzających działalności
gospodarczej LP, posuwających się nawet do palenia
sprzętu pracującego w lesie, będącego własnością ZUL
• działaniami „pseudoekologów” utrudniającymi, a nawet uniemożliwiającymi prowadzenie zgodnej z prawem gospodarki łowieckiej
Nie wszystkie odpowiedzi Pana Posła zadowalały
zebranych.

Poseł na Sejm J. Gosiewski.

Głos zabiera Drektor RDLP w Olsztynie – M. Orzechowski.

Dyrektor Mariusz Orzechowski mówił o potrzebie
dalszej pracy nad budową pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych i leśników w społeczeństwie. Poinformował zebranych o opracowywaniu nowej kampanii informacyjnej i nowych kierunkach edukacji leśnej.
Przychylił się do wniosków o zwiększenie zatrudnienia
w terenie.
Po dyskusji, komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła Zjazdowi pod głosowanie projekty zgłoszonych
Uchwał i Wniosków.
Zjazd przyjął uchwały istotne dla warunków pracy
i życia pracowników LP, nie tylko członków Związku.
Dotyczyły one między innymi intensyfikacji działań
Związku w sprawach od lat nie rozwiązanych na szczeblu krajowym, możliwości sprzedaży lokali osobom
uprawnionym do tzw. „mieszkań bezpłatnych”, czy rozwiązania sprawy posiłków profilaktycznych w LP.
Podsumowania obrad Zjazdu dokonał Przewodniczący Regionu kol. Andrzej Borkowski.
Po wyprowadzeniu Sztandaru zamknął obrady Zjazdu.
Tekst: Andrzej Borkowski
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
Regionu Olsztyńskiego
Zdjęcia: Rafał Ptaszkiewicz
5

Walne Zebranie Zakładowej Organizacji Związkowej
ZLP w RP w Dyrekcji Generalnej LP
8 maja br. w siedzibie DGLP odbyło się walne zebranie ZLP w RP w DGLP. W trakcie zebrania
podsumowano kadencję 2015 – 2019.
Sprawozdanie z działalności organizacji przedstawił Jan Błaszczyk, Przewodniczący ZOZ. Podkreślił, że
w minionej kadencji ZOZ prężnie się rozwijała i obecnie
należy do najliczniejszych w strukturze naszego Związku.
Dokonano wyboru nowej Rady ZOZ oraz składu organu kontrolnego Rady – Komisji Rewizyjnej. W skład
nowej Rady na kadencję 2019 – 2024 weszli:
Jan Błaszczyk – przewodniczący
Andrzej Uchman – wiceprzewodniczący
Zbigniew Filipek – wiceprzewodniczący
Magdalena Konsencjusz-Białowąs – sekretarz
Katarzyna Przybylska – skarbnik
Piotr Kondeja – członek
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Sławomir Sioma, a jej członkami Marta Gaworska i Agnieszka
Hamera-Dzierżanowska.

Zbieranie głosów podczas Walnego Zebrania.

Członkowie Walnego Zebrania ZLP w RP ZOZ w DGLP.
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W skład Rady oraz Komisji Rewizyjnej weszli ludzie
młodzi, którzy będą kształtować działającą w DGLP organizację zakładową w kolejnych latach.
Przyjęto kierunki działania na nową kadencję, kładąc szczególny nacisk na sprawy pracownicze i pomoc
w przypadkach losowych.
Na zakończenie Walnego Zebrania ustępujący i jednocześnie nowy przewodniczący Rady podziękował
ustępującym członkom Rady i Komisji Rewizyjnej za
zaangażowanie w rozwój ZOZ w kadencji 2015–2019.
W szczególności zwrócił się do ustępującego wiceprzewodniczącego Kol. Waleriana Żyndula, który szczególnie aktywnie działał na rzecz ZOZ, przyczyniając się do
wzrostu jej liczebności.
Tekst: Jan Błaszczyk
Zdjęcia: Magdalena Konsencjusz-Białowąs

Warszawa, 21.04.2019 r.
Zn. spr.: GK.074.3.17.2019
Pan Jarosław Szałata
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Przewodniczący,
W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia 2019 r.
znak: ZLP-01.23.2019 w sprawie wniosków podjętych
podczas Krajowego Zjazdu Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 22–23 marca
2019 r. w Sękocinie Starym informuję, iż odnośnie kwestii dotyczących:
1. rozwiązania problemów mieszkaniowych pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych
(wniosek nr 1–3, 5),
2. zmiany zasad wynagradzania pracowników oraz przywrócenia indeksacji płac (wniosek 9–10,12–13),
3. znowelizowania przepisów dotyczących niektórych
świadczeń pracowniczych – deputat opałowy (wniosek nr 18, 24),
4. zaniechania przeprowadzania badań psychotechnicznych w stosunku do pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych (wniosek
nr 28),
5. ustanowienia na poziomie n-ctwa samodzielnego stanowiska administratora systemów informatycznych
(wniosek 19),
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zajęła stanowisko i udzieliła odpowiedzi przy okazji wniosków
i uchwał podjętych podczas wcześniejszych zjazdów
ZLP w RP.
Natomiast odnośnie wniosków dotyczących ujednolicenia zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zasad wypłacania dodatku za zastępstwo
nieobecnego pracownika (wniosek nr 11 i 14), a także
odstąpienia od wykorzystania „Analizy obciążenia pracą i narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy leśniczego i podleśniczego” w zakresie przyznawania posiłków profilaktycznych i napojów
(wniosek nr 27) informuję, że wnioski są w trakcie realizacji. Przepisy planowane do objęcia zmianą protokołem dodatkowym nr 29 do PUZP. Projekt protokołu
w dniach 9–10 kwietnia br., podlegał uzgodnieniom ze
związkami zawodnymi, w tym ze Związkiem Leśników
Polskich w RP.
W trakcie realizacji przez DGLP jest także wniosek
dotyczący nowelizacji zasad przepisów w sprawie norm
i warunków technicznych na drewno (wniosek nr 22).
Pozostałe wnioski będą rozpatrywane i uwzględniane
w miarę możliwości finansowych i formalnoprawnych.
Z upoważnienia Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych
Krzysztof Janeczko
Z-ca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Dodatkowa ochrona życia
i zdrowia leśników
oraz wpływ na przyszłość
z PPK
Warto dobrze zadbać o bezpieczeństwo własne oraz
najbliższych. Przypominam, że w efekcie negocjacji
prowadzonych intensywnie także przez Radę Krajową Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej
Polskiej z współpracującym z nami od lat brokerem
ubezpieczeniowym Mentor od 1 maja 2019 r. każdy
ubezpieczony w Grupowym Ubezpieczeniu na Życie
w PZU ma możliwość rozszerzenia swojego ubezpieczenia. Polisa może teraz zawierać rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o dodatkową ochronę na wypadek
śmierci oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu. Atrakcyjny, nowy produkt PZU jest dedykowany leśnikom
i charakteryzuje się bardzo niską składką w relacji do
wypłacanych świadczeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie gwarantuje bardzo wysokie wypłaty świadczenia
w przypadku zdarzenia losowego przy stosunkowo niewielkiej dodatkowej składce miesięcznej. Jest ona potrącana przez pracodawcę z wynagrodzenia na podstawie
złożonej deklaracji, tak jak praktykowano dotychczas.
Pracownicy PZU Życie będą w najbliższym czasie odwiedzać jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
z rozszerzoną ofertą i w przypadku akceptacji warunków, będą pomagali w załatwianiu wszelkich formalności.
Osoba do kontaktu: Jacek Zbróg, Z-ca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych, tel. +48 22 654 12 50, tel.
kom. 508 273 019, email: jacek.zbrog@mentor.pl
Jednocześnie przypominam o śledzeniu postępu
spraw wokół PPK, najlepiej na portalu https://www.
mojeppk.pl/
Więcej informacji na naszej stronie internetowej
www.zlpwrp.pl w zakładce Aktualności.
Jarosław Szałata
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Dni Ochrony Środowiska
z udziałem przedstawiciela ZLP w RP
22–23 czerwca br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyły się Dni Ochrony Środowiska.
Na zaproszenie Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska wziął w nich udział Paweł Kania –
Wiceprzewodniczący ZLP w RP.
Dni Ochrony Środowiska zorganizowano po raz drugi. Gospodarzem wydarzenia było Ministerstwo Środo-

Fot. Wojciech Mędrzak

wiska, Lasy Państwowe i Muzeum Łazienki Królewskie
w Warszawie.
W pierwszym dniu obchodów odbyła się konferencja
„Dla lasu dla ludzi – Leśnictwo XXI wieku w odpowiedzi na oczekiwania społeczeństwa w zakresie edukacji
ekologicznej”, drugiego dnia – piknik edukacyjny.
„Troska o rozwój polskiego leśnictwa i trwałość gospodarki leśnej jest jednym z naszych statutowych działań” – napisał w liście do Ministra H. Kowalczyka Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP, dziękując za
skierowane do niego zaproszenie do udziału w tym ważnym wydarzeniu. „Jako najliczniejszy związek zawodowy w Lasach Państwowych z radością uczestniczymy
w tego typu wydarzeniach, cieszymy się z możliwości
zabrania głosu w dyskusji o przyszłości polskich lasów”
– podkreślił.
Katarzyna Gozdek-Pawłowska

Diamenty Forbesa 2019 dla Sanatorium
Leśnik – Drzewiarz w Krynicy-Zdroju
Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy – Zdroju otrzymało prestiżowy tytuł
Diamenty Forbesa 2019. W zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce znalazło
się na 19 miejscu na liście regionalnej i 297 lokacie w skali kraju.
Diamenty Forbesa to ranking najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce, przygotowywany co roku
przez firmę Bisnode Polska (przedsiębiorstwo zajmujące
się gromadzeniem, opracowaniem i dostarczaniem informacji gospodarczej) oraz redakcję miesięcznika „Forbes”.
Aby znaleźć się w gronie laureatów trzeba spełnić kilka
kryteriów: złożyć sprawozdanie finansowe do KRS, wykazać dodatni wynik finansowy oraz wartość kapitałów własnych. Na tej podstawie powstaje baza ponad 3,5 tys. przedsiębiorstw, którym Bisnode Polska przyznała pozytywny
rating wiarygodności i ryzyka współpracy. Na liście Diamentów Forbesa są więc przedsiębiorstwa, które w trzech
ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość.
Nagrodzone firmy dzielone są na trzy kategorie według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym. Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik –
Drzewiarz” w Krynicy Zdroju znalazło się w gronie
firm małych z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln
zł na 19 miejscu na liście regionalnej, obejmującej fir8

Katarzyna Jasielec-Wilkołek, Kierownik Działu Lecznictwa odbiera
nagrodę dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik – Drzewiarz”
w Krynicy Zdroju.

my z województwa małopolskiego, oraz zajęło 297 lokatę w skali kraju.
Tekst: Katarzyna Gozdek-Pawłowska
Zdjęcie: Agata Dąbrowska

Jarosław Szałata odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP, został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi.
Odznaczenie odebrał z rąk Adama Kwiatkowskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
podczas uroczystych obchodów Ogólnopolskiego Święta Lasu 29 maja br. w Łochowie.
Prezydent Andrzej Duda przyznał Jarosławowi Szałacie Złoty Krzyż Zasługi na wniosek Ministra Środowiska. Jak czytamy w uzasadnieniu, odznaczenie jest
uhonorowaniem zasług w działalności na rzecz rozwoju
leśnictwa w Polsce. Symboliczny był też termin wręczenia wyróżnienia – w tym roku Ogólnopolskie Święto Lasu połączono z centralnymi obchodami jubileuszu
95-lecia Lasów Państwowych. Wzięła w nich udział
Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.
Jarosław Szałata to przyrodnik, dziennikarz, działacz
społeczny, samorządowiec i regionalista. Od początku
drogi zawodowej, a właśnie mija mu 35 lat pracy, związany z Nadleśnictwem Trzciel (RDLP w Szczecinie), gdzie
pełnił funkcję leśniczego leśnictwa Pszczew. Aktualnie,
od 2017 roku, jest Przewodniczącym Związku Leśników
Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Z wykształcenia leśnik, specjalista z zakresu komunikacji społecznej, dziennikarz. Jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń
i organizacji społecznych, wieloletnim radnym gminnym
i powiatowym. Na swoim koncie ma m.in. następujące
odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, srebrną i złotą odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich”, „Złoty Znak
Związku”, odznakę honorową „Za zasługi dla Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej”, kordelas Leśnika
Polskiego, brązowy medal „Za Zasługi Łowieckie”, brązowy i srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Od lewej: Agata Kornhauser-Duda, Dariusz Pieniak, Elżbieta Bernard-Rybak, Jarosław Szałata, Adam Kwiatkowski.

Krzyż Zasługi jest odznaczeniem ustanowionym
w 1923 roku i nadawanym przez Prezydenta RP osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli
spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych
obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu
lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne
niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
Tekst: Katarzyna Gozdek-Pawłowska
Zdjęcie: Maciej Pawłowski

Uwaga! 10 lipca mija termin składania informacji do pracodawcy
o liczbie członków organizacji
Każdy Przewodniczący Organizacji Zakładowej do
10 lipca ma do spełnienia ważny obowiązek: powiadomić
pracodawcę o liczbie członków swojej organizacji.
Przypominam zatem po raz kolejny istotną ustawową
zmianę, która weszła w życie od 2019 roku. Jest to inaczej
uregulowany obowiązek powiadamiania pracodawcy przez
władze związków o liczbie swoich członków. Począwszy od
2019 r. taka informacja jest przedstawiana co sześć miesięcy
(dotychczas było co kwartał).
Władze związku (czyli praktycznie ujmując sprawę pisemną informację składa Przewodniczący Organizacji
Zakładowej lub Międzyzakładowej) powinny przygotować informację według stanu na dzień 30 czerwca i 31
grudnia, w terminie odpowiednio: do 10 lipca i 10 stycznia
każdego roku.
Organizacja, która zostanie utworzona w trakcie roku,
pierwszą informację o liczbie członków będzie przedkładała
pracodawcy w terminie dwóch miesięcy od dnia powstania.
Zwracam również uwagę na inny zapis ustawy, istotny
wobec pytań, niejasności czy nawet prób zawierania umów
pomiędzy pracodawcą, a organizacją związkową, dotyczących pobierania z wynagrodzenia składek związkowych:

Art. 33 Ustawy o związkach zawodowych:
1. Pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę
zarobkową, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia tej
osoby składkę związkową w zadeklarowanej przez nią wysokości.
2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie przekazywać
kwoty pobranych składek związkowych na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową.
Najlepiej to zorganizować w regionach tak, aby kopie złożonych kierownikom jednostek informacji przewodniczący
OZ przekazali przewodniczącemu regionu. Przewodniczący
regionu niech złoży zbiorczą informację o ilości organizacji
zakładowych i ilości wszystkich członków w regionie dyrektorowi regionalnemu. Będzie to spełnieniem obowiązku ustawowego dla regionu ZLP w RP (sprawa naturalnie dotyczy
także odpowiedników regionu – np. Parków Narodowych)
jako organizacji międzyzakładowej, a jednocześnie swojego
rodzaju działaniem marketingowym przypominającym, że
nasz związek jest silny, liczny i prężnie działający.
Jarosław Szałata
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Stypendia ZLP w RP dla absolwentów szkół leśnych
Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansowała stypendia dla uczniów szkół
leśnych ostatnich klas. Każda z 13 placówek otrzymała po 1500 zł dla najlepszych abiturientów.
Przedstawiciele ZLP w RP z poszczególnych regionów osobiście wręczali specjalnie w tym celu
przygotowane pamiątkowe dyplomy podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, które
odbyło się 26 kwietnia br.
Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują uczniowie klas czwartych 11 szkół leśnych, których organem prowadzącym jest Minister Środowiska
oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie
i Zespołu Szkół w Tułowicach. Aby się o nie ubiegać,
należy osiągnąć najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Każdego roku
nagrody pieniężne trafiają do dwóch abiturientów danej szkoły.
Stypendia ufundowane przez Związek Leśników
Polskich w RP to szczególny i wymierny wyraz troski
o jakość kształcenia przyszłych leśników finansowany
ze składek naszych członków – komentuje Jarosław
Szałata, Przewodniczący ZLP w RP. Z tego powodu, dbamy, by reprezentanci ZLP w RP byli w stałym
kontakcie ze szkołami leśnymi, brali udział w apelach
kończących rok szkolny dla klas czwartych i mieli
okazję do osobistego uhonorowania wyróżniających
się uczniów – dodaje.
Krzysztof Jasieniecki, Przewodniczący Regionu Pomorskiego ZLP w RP tak przemawiał do
uczniów Technikum Leśnego w Tucholi: W imieniu
członków Związku Leśników Polskich w RP gratuluję
wszystkim absolwentom. Życzę dobrze zdanej matury

Włodzimierz Wojtczak, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Pilskiego przekazuje pamiątkowe dyplomy abiturientom Zespołu Szkół
Leśnych w Goraju.
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oraz pomyślności na nowym etapie życia. ZLP w RP
zrzesza prawie 44% polskich leśników, na których absolwenci i cała społeczność tej szkoły zawsze może
liczyć.
Wśród przedstawicieli ZLP w RP wręczających
stypendia są czasami absolwenci tych szkół. Taki
sentymentalny charakter miało spotkanie m.in. dla
Krzysztofa Górskiego – dziś leśnika z wieloletnim
stażem, Wiceprzewodniczącego ZLP w RP, a wcześniej ucznia Technikum Leśnego w Warcinie. O swoich wspomnieniach chętnie opowiadał absolwentom:
Zawsze kiedy jestem tu z Wami, przypominam sobie,
jak 40 lat temu sam stałem na tej samej sali gimnastycznej i odbierałem dyplom technika – leśnika.
Wracam do tamtych chwil ze wzruszeniem – świat
wydawał mi się wtedy taki beztroski, stał przede mną
otworem. Spoglądam na Was, na kolejne pokolenie
leśników, z optymizmem – jesteście przyrodnikami,
przez 4 lata zdobyliście umiejętności potrzebne do
pracy w zawodzie, ale macie też niezbędną w tej profesji siłę charakteru. Wasze marzenia o pracy w Lasach Państwowych z pewnością się spełnią, za co
mocno trzymam kciuki.
Inicjatywa ZLP w RP spotyka się z pozytywnym odzewem ze strony dyrektorów szkół leśnych.

Urban Kolman, Wiceprzewodniczący ZLP w RP z laureatem stypendium Rady Krajowej w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Od lewej: Jolanta Gąszczyk-Szulkowska – dyrektor Technikum Leśnego w Warcinie, Krzysztof Górski – Wiceprzewodniczący ZLP w RP,
laureaci stypendiów z Technikum Leśnego w Warcinie – Kacper
Szymanowski i Patrycja Sikorska.

Od lewej: Ireneusz Żelazny, Przewodniczący ZLP w RP Okręgu
Krośnieńskiego, Bartłomiej Dydyński i Alicja Krawiec.

Zbigniew Czeryba, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego wręcza stypendia absolwentom Technikum Leśnego w Miliczu.

Od lewej: Patrycja Kulak, Piotr Chrzęszczyk – Przewodniczący
ZLP w RP Regionu Górnośląskiego, Ireneusz Gudowicz – dyrektor
Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku, Tomasz Janic.

Informacja o ufundowaniu stypendiów pojawiła się
na stronach internetowych szkół, a Przedstawiciele
ZLP w RP obecni na uroczystości zakończenia klas
czwartych są wymieniani w gronie gości. Przewodniczący ZLP w RP otrzymał wiele listów z podziękowaniami za docenienie wyróżniających się uczniów.

Bardzo dziękuję za kolejny rok docenienia najlepszych uczniów – zawodowców w naszej szkole. Z mojej perspektywy jest to bezcenna inicjatywa. – Przemysław Jarosik, dyrektor TL w Starościnie.

W imieniu społeczności szkolnej składam Panu
Przewodniczącemu serdeczne podziękowanie za docenienie roli szkół leśnych oraz uhonorowanie wysiłku młodzieży. – Albert Tabaka, dyrektor Zespołu
Szkół Leśnych w Goraju.
Serdecznie dziękujemy za stypendia ufundowane
dla najlepszych uczniów klas IV w Technikum Leśnym
w Brynku, które stanowić będą nie tylko nagrody za
zaangażowanie, ale także dodatkową motywację do
nauki i pracy uczniów młodszych klas. – Ireneusz
Gudowicz, dyrektor Technikum Leśnego w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku.

Rada Krajowa ZLP w RP funduje stypendia dla wyróżniających się uczniów klas czwartych szkół leśnych
od pięciu lat. W tym czasie zwiększyła się kwota przeznaczana na stypendia – z 15 000 zł rocznie na 19 500 zł
oraz dodano dwie nowe szkoły – Zespół Szkół Leśnych
w Rucianem – Nidzie i Zespół Szkół w Tułowicach.
Łącznie, przez pięć lat Związek przeznaczył na stypendia kwotę 90 000 zł i nagrodził już 142 absolwentów.
Ze strony ZLP w RP, współpracę ze szkołami leśnymi koordynuje Krystian Wójcik – Przewodniczący ZLP w RP Organizacji Zakładowej Pracowników Szkół Leśnych w Lesku.
Tekst: Katarzyna Gozdek-Pawłowska
Zdjęcia: Archiwum Technika Leśne
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XXVII Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski
Leśników o Puchar Przewodniczącego ZLP w RP
24–27 kwietnia br. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisku odbyły się XXVII
Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego ZLP w RP.
Jak co roku zawody objął patronatem Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
W tegorocznej edycji turnieju Królewskiej Gry
udział wzięło 51 zawodników, w tym 45 leśnych szachistów z Polski oraz 3 szachistów z Węgier i 3 z Rumuni.
Wśród polskich zawodników znalazł się po raz kolejny
Krzysztof Janeczko – Z-ca DGLP ds. Ekonomicznych
z nastoletnim synem Jakubem, który jako debiutant uzyskał wysoką lokatę w turnieju szachów błyskawicznych.
Przy szachowych stolikach spotkali się pracownicy niemalże wszystkich Regionalnych Dyrekcji LP.
Tradycyjnie przed oficjalnym otwarciem Mistrzostw
odbył się turniej szachów błyskawicznych. Zwycięzcą
rozgrywek indywidualnych został Piotr Dziadoń wyprzedzając zeszłorocznego mistrza Dariusza Rymaszewskiego. Trzecie miejsce zajął Tomasz Findysz.
W zawodach drużynowych pierwsze miejsce zajęła drużyna RDLP Wrocław w składzie Dariusz Rymaszewski i Piotr Motyl, drugie miejsce drużyna RDLP
Olsztyn w składzie Piotr Dziadoń i Marek Wawer,
a trzecie miejsce drużyna RDLP Wrocław 2 w składzie
Roman Tomasz Findysz i Robert Muła.
XXVII Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa
Polski Leśników otworzyła Jolanta Bochenek – Przewodnicząca ZLP w RP Regionu Radomskiego w towarzystwie Marka Szarego – Z-cy Dyrektora RDLP
w Radomiu ds. Ekonomicznych i Rozwoju, Jacka Karaśkiewicza – Nadleśniczego N-ctwa Radom oraz Edyty
Nowickiej – Rzecznika Prasowego RDLP w Radomiu.
Przywitała zawodników z całej Polski oraz gości z Węgier i Rumunii, Dyrekcję Generalną LP, którą czynnie
reprezentował Krzysztof Janeczko – Z-ca Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych.
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja poprzedzająca zamknięcie XXVII Międzynarodowych Szacho-

wych Mistrzostw Polski Leśników. Swoją obecnością
zaszczycili uczestników: Jerzy Przybylski – Honorowy
Przewodniczący ZLP w RP, Edyta Nowicka – Rzecznik
Prasowy RDLP w Radomiu, Tomasz Sot – Nadleśniczy
N-ctwa Kozienice, Zbigniew Dąbrowski – Nadleśniczy
N-ctwa Skarżysko Kamienna, Andrzej Kasica – Nadleśniczy N-ctwa Jędrzejów, Adam Sosnowski – Z-ca Nadleśniczego N-ctwa Radom, Zbigniew Wiącek – Przewodniczący Organizacji Zakładowej ZLP w RP przy
Nadleśnictwie Staszów, Leopold Rutkowski – wieloletni Przewodniczący Organizacji Zakładowej ZLP w RP
przy Nadleśnictwie Zwoleń.
Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP podziękował wszystkim za wspaniałą atmosferę podczas
szachowych rozgrywek. Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji XXVII Mistrzostw i podkreślił znakomitą, pełną profesjonalizmu
pracę sędziów szachowych Marzeny i Arkadiusza Wiśniewskich.
Ostatniego dnia Sędzia Arkadiusz Wiśniewski odczytał wyniki w poszczególnych kategoriach.
Laureaci XXVII Międzynarodowych Szachowych
Mistrzostw Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP – klasyfikacja
drużynowa:
1. Węgry – József Németh i Nándor Papp
2. Rumunia – Dumitruc Viorel-Stelica i Jakab Zsolt
3. RDLP Wrocław – Dariusz Rymaszewski i Piotr Motyl
Drużyna z Węgier otrzymała tytuł i puchar ufundowany dla najlepszej drużyny przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego.
Laureaci XXVII Międzynarodowych Szachowych
Mistrzostw Polski Leśników o Puchar Przewodniczą-

Jakub Janeczko kontra Adam Bednarek. (foto Edyta Nowicka)

Marta Michalska kontra Nándor Papp. (foto Edyta Nowicka)
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Na podium zwycięzcy klasyfikacji drużynowej w szachach szybkich. (foto Dorota Włosowska)

Na podium zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej w szachach
szybkich. (foto Dorota Włosowska)

Na podium Mistrzowie Polski w klasyfikacji indywidualnej w szachach szybkich. (foto Dorota Włosowska)

cego Związku Leśników Polskich w RP – klasyfikacja
indywidualna:
1. Dumitruc Viorel-Stelica
2. József Németh
3. Nándor Papp
Szachowymi Mistrzami Polski Leśników zostali:
1. Dariusz Rymaszewski
2. Tomasz Findysz
3. Piotr Dziadoń
Najlepszą szachistką została Marta Michalska, która otrzymała puchar i upominek.
Pucharem i drobnym upominkiem uhonorowany
został również Janusz Santura jako najwcześniej urodzony szachista biorący udział w Mistrzostwach oraz

Adam Nadolny będący najmłodszym zawodnikiem tej
edycji zawodów.
Andrzej Matysiak – Dyrektor RDLP w Radomiu
podziękował i pogratulował 8 osobowej ekipie szachistów z jego terenu. Najlepszym zawodnikiem z obszaru
RDLP w Radomiu został Sebastian Nowakowski.
Kapitanowie drużyn z Węgier i Rumuni serdecznie
podziękowali za zaproszenie i przekazali pozdrowienia
oraz materiały promocyjne ze swoich krajów.
Kolejne, XXVIII Mistrzostwa, już za rok, odbędą
się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, na terenie RDLP w Poznaniu. Już teraz serdecznie zapraszamy leśników zakochanych w tej królewskiej grze!
Lena Kacperczyk
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XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników – wspomnienia
Za nami XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników, który w tym roku odbył się na terenie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W zmaganiach i imprezach na 17 trasach oraz bazach
wzięło udział 1 200 osób.

Zakończenie Rajdu – Zamek w Ogrodzieńcu.

czący Związku Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego Piotr Chrzęszczyk i Nadleśniczy Nadleśnictwa
Siewierz Grzegorz Cekus oraz burmistrz Ogrodzieńca
Pani Anna Pilarczyk-Sprycha.
Patron Honorowy – Dyrektor Generalny LP – Andrzej Konieczny skierował do organizatorów następujące słowa: Doceniam rolę tej imprezy w integracji i aktywizacji zawodowej licznej grupy leśników, co ma istotne
znaczenie w komunikacji wewnętrznej LP. Z satysfakcją
będę patronował temu wydarzeniu życząc wielu niezapomnianych i miłych wrażeń w trakcie trwania Rajdu.
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, który
także objął patronatem honorowym XXXI Ogólnopolski Rajd Leśników, napisał: Integracja leśników z całej
Polski, ukazanie walorów przyrodniczych, turystycznych
i historycznych Śląska, a przede wszystkim Katowic to
cenna i warta uwagi inicjatywa sprzyjająca promocji
naszego regionu. Doceniam Państwa zaangażowanie
w przygotowanie tego przedsięwzięcia, które z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie wśród uczestników
organizowanego przez Państwa wydarzenia.
Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Venandi” zapewnił oprawę muzyczną całej uroczystości zakończenia. Po
części oficjalnej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów
i uhonorowanie zwycięzców.
• Najstarszy uczestnik to Pan Stanisław Kokoszków
z Nadleśnictwa Maskulińskie. Pan Stanisław powiedział, że chciałby jeszcze mieć okazję uczestniczyć
w następnych rajdach, żeby mu zdrowie i siły dopisywały i tego Panu Stanisławowi życzymy.
• Najmłodszy uczestnik to Hubert Żołna urodzony
w maju 2018. Na scenie pojawił się na rękach mamy,
a przyjechał do nas z rodzicami z Nadleśnictwa Nowogard.
• Najczęstszy bywalec rajdowy to Marek Twardziak
z Nadleśnictwa Korpele. Na pytanie, co stanowi siłę

Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP, zabiera głos podczas
Finału Rajdu Leśników.

Hubert Wiśniewski, Z-ca Dyrektora RDLP w Katowicach, wita
uczestników Rajdu Leśników.

…I będzie wspaniale. Tak!
I niczego nie będzie nam brak!
I tęsknić nie będę wcale!
I tylko czasami, czasami
pomyślę,
że byłoby dobrze,
gdybyście wy
byli z nami...
„Wędrówka” – D. Wawilow
Takimi słowami 15 czerwca prowadzący zakończenie XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Leśników Śląsk nie
taki czarny – kopalnia przygody przywitali wszystkich
rajdowiczów, zaproszonych gości i sponsorów. Serdecznie podziękowali wszystkim za udział w rajdzie, za radość, którą przywieźli, przyjeżdżając z różnych zakątków Polski i za to, że byli z nami.
Gości przywitali: Z-ca Dyrektora RDLP w Katowicach Hubert Wiśniewski, Przewodniczący Związku
Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata, Przewodni-
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Najstarszy uczestnik Rajdu – Pan Stanisław Kokoszków z Nadleśnictwa Maskulińskie.

przyciągającą go na rajdy, odpowiedział Ludzie i związana z nimi ciekawość poznawania.
• Motocyklista z najdalszego zakątka Polski przyjechał
z Nadleśnictwa Strzebielino z RDLP w Gdańsku. Pokonał trasę 654 km, a w jeździe na motocyklu oprócz
adrenaliny, która związana jest z szybkością, ważną
rzeczą jest, według Mirosława Lecha, możliwość poznawania pięknych miejsc, które mija po drodze.
• Najliczniejszą drużyną była ekipa z Nadleśnictwa Maskulińskie, składająca się z 34 rajdowiczów.
• W konkursie Szwarno baba i gryfny chop pierwsze
miejsce zajęła Justyna Stefan z Nadleśnictwa Stare Jabłonki, drugie miejsce Monika Wożniak – Grabowska
i Patryk Piechna z Nadleśnictwa Smardzewice i trzecie miejsce Ludmiła Partyka i Zbigniew Szaszyński
– reprezentacja z Nadleśnictw Podanin i Lublin.
• Najlepszą piosenką rajdową okazał się utwór reprezentacji RDLP w Radomiu, a równorzędne drugie
miejsca zajęły drużyny z Nadleśnictw Kolbudy, Smolarz, Oława i Wyszków.
• Pierwsze miejsce w konkursie totemów przypadło
Nadleśnictwu Elbląg, wyróżniono Nadleśnictwa Korpele, Resko i Jeleśnia.
Zakończenie uroczystości uświetniły pokazy walk rycerskich i tańców dworskich w wykonaniu grupy pracowników Zamku Ogrodzienieckiego. Po przerwie na poczęstunek i regenerację sił na scenie pojawił się zespół Satisfaction
Rock rozpoczynając występ od Hymnu Rajdowego.
Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna poprowadzona przez dj Piotra Łapę.
Dziękujemy sponsorom: PZU, MENTOR, MEDICOVER, TAKMA, TAGART FOREST PROFESSIONAL, MUZEUM ŚLĄSKIE w KATOWICACH oraz
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ SEROWA KRAINA za

Najmłodszy uczestnik Rajdu – Hubert Żołna.

Laureaci konkursu na najlepszą piosenkę rajdową – leśnicy z RDLP
w Radomiu.

pomoc w organizacji zakończenia Rajdu i stworzenie
udogodnień na trasach.
Dziękujemy wszystkim koordynatorom i opiekunom tras, Panom Nadleśniczym, którzy dzielnie wspierali swoich pracowników w pracach organizacyjnych
i w czasie dni rajdowych. Szczególne podziękowania
składamy dla załogi Nadleśnictwa Siewierz, na których
spoczywała organizacja dnia zakończenia Rajdu.
Największe podziękowania należą się naszym koleżankom i kolegom, których mogliśmy gościć na naszym terenie. Dziękujemy za atmosferę, którą stworzyli, za wymianę
doświadczeń, za cenne wskazówki i za to, że byli z nami.
Wielką przyjemnością było Was gościć u nas i za to
Wam serdecznie dziękujemy.
W imieniu Zespołu ds. Organizacji Rajdu
MARIA BAJSAROWICZ
Rzecznik prasowy Rajdu
Zdjęcia: Anna Tarkowska
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XIV TURNIEJ KRĘGLARSKI LEŚNIKÓW O PUCHAR
DYREKTORA RDLP W PILE
WRONKI 2019
30.03.2019 r. odbył się we Wronkach czternasty z kolei Turniej Kręglarski Leśników Pilskich.
Organizatorem zawodów był Związek Leśników Polskich w RP przy Nadleśnictwie Wronki.
Na wroniecką kręgielnię dotarły drużyny z Nadleśnictw RDLP w Pile oraz Nadleśnictwa Oborniki (RDLP
w Poznaniu), Połczyn (RDLP w Szczecinku) oraz Oława (RDLP we Wrocławiu). Jak widać impreza przybiera
coraz wyraźniej charakter ponadregionalny.
Otwarcia zawodów dokonał Przewodniczący ZLP
w RP przy Nadleśnictwie Wronki Wiesław Grzywaczewski w asyście Nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki
Grzegorza Kupki. Zawody przebiegały w koleżeńskiej
i serdecznej atmosferze nie pozbawionej jednak sportowej rywalizacji. Szczególnych emocji dostarczyły pojedynki finałowe wśród pań i panów. Równolegle w pobliskiej sali sportowej odbywały się zawody tenisa stołowego, konkurencje rzutów do kosza oraz rzutów lotką.
Podsumowania XIV Turnieju Kręglarskiego oraz
towarzyszących mu konkurencji sportowych dokonał
Przewodniczący ZLP w RP przy Nadleśnictwie Wronki Wiesław Grzywaczewski. Puchary i medale wręczyli: Zastępca Dyrektora RDLP w Pile Marcin Chirrek,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki Grzegorz Kupka,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn Michał Argasiński,
Przewodniczący Regionu Pilskiego ZLP w RP Włodzimierz Wojtczak oraz Przewodniczący Rady Zakładowej
ZLP w RP przy Nadleśnictwie Wronki Wiesław Grzywaczewski.
Zawodnicy wyjechali z Wronek z atrakcyjnymi nagrodami, które zostały przewidziane dla tych, którzy
uplasowali się w zawodach kręglarskich w pierwszej
dziesiątce wśród pań oraz w pierwszej dwudziestce
wśród panów. Ponadto nagrodzeni zostali Król i Królo-
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wa Pudlarzy oraz osoba, która strąciła najwięcej „dziewiątek”.
Nagrodą główną XIV Turnieju Kręglarskiego we
Wronkach była chłodziarko-zamrażarka, którą po zaciętej
walce wygrał Roman Augustyniak z Nadleśnictwa Krucz.
Dodatkowo w konkurencjach: tenisa stołowego,
rzutów do kosza oraz rzutów lotką zostały nagrodzone
pierwsze trzy osoby.
Zawody kręglarskie miały nie tylko charakter sportowy. Służyły integracji środowiska leśników, nawiązaniu
nowych znajomości oraz spotkaniu starych znajomych
ze szkół.
Oto wyniki XIV Turnieju Kręglarskiego:
I KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1 miejsce – Nadleśnictwo Okonek – 725 pkt.
2 miejsce – Nadleśnictwo Połczyn – 724 pkt.
3 miejsce – Nadleśnictwo Durowo – 702 pkt.
II KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
PANIE
1 miejsce – Dorna Małgorzata (Nadleśnictwo Wronki) – 237 pkt.
2 miejsce – Gębala Beata (Nadleśnictwo Krucz) –
226 pkt.
3 miejsce – Kaczmarek Jagoda (Nadleśnictwo Wronki) – 222 pkt.

PANOWIE
1 miejsce – Augustyniak Roman (Nadleśnictwo
Krucz) – 251 pkt.
2 miejsce – Łakomy Łukasz (Nadleśnictwo Durowo)
– 249 pkt.
3 miejsce – Argasiński Michał (Nadleśnictwo Połczyn) – 248 pkt.
Wyniki pozostałych konkurencji:
I TENIS STOŁOWY
1 miejsce – Górniak Piotr (Nadleśnictwo Okonek)
2 miejsce – Tkacz Tomasz (Nadleśnictwo Okonek)
3 miejsce – Kus Krzysztof (Nadleśnictwo Zdrojowa
Góra)

II RZUT DO KOSZA
1 miejsce – Stosik Tomasz (Nadleśnictwo Podanin)
2 miejsce – Argasiński Michał (Nadleśnictwo Połczyn)
3 miejsce – Kaczmarek Jakub (Nadleśnictwo Durowo)
III RZUT LOTKĄ
1 miejsce – Gębala Janusz (Nadleśnictwo Krucz)
2 miejsce – Stosik Tomasz (Nadleśnictwo Podanin)
3 miejsce – Misiak Andrzej (Nadleśnictwo Człopa)
Tekst: Wiesław Grzywaczewski
Zdjęcia: Marek Nowak
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IV Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego ZLP
w RP Okręgu Lubelskiego
25 maja br. na terenie zbiornika wodnego „Stary Tartak – Mały Staw” w Nadleśnictwie Lubartów
odbyły się IV Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego ZLP w RP Okręgu Lubelskiego.
Przygotowania zawodów w tym roku podjęli się Koledzy z Organizacji Zakładowej ZLP w RP
w Nadleśnictwie Lubartów.
25 maja br. „wczesnym” rankiem o godzinie 5.30,
w umówionym miejscu, przy kwaterze myśliwskiej „Stary Tartak” na terenie Nadleśnictwa Lubartów, stawiło się
56 wędkarzy z 19 nadleśnictw RDLP w Lublinie. Przywitania uczestników zawodów dokonał Przewodniczący Organizacji Zakładowej ZLP w PR w Nadleśnictwie
Lubartów Piotr Cebula, który przedstawił zawodnikom
Sędziego Głównego zawodów Kol. Rafała Dębickiego.
Sędzia omówił najważniejsze punkty regulaminu i program IV Zawodów, dla wtajemniczonych „spławikowe
na jedną wędkę i na żywej rybie”. Przystąpiono do losowania stanowisk. Organizatorzy przy pomocy Sędziego
tak przeprowadzili losowanie, aby zawodnicy z jednej
drużyny nie zajmowali trzech kolejnych stanowisk. Po
emocjach związanych z losowaniem, wędkarze mogli
przejść nad staw i zająć swoje stanowiska. Zawodnicy
rozpoczęli przygotowywanie sprzętu i zanęt.

Na umówiony znak wszyscy przystąpili do nęcenia
ryb. Gdy wybiła na zegarze smartfonów godzina 8.00 rozpoczęły się zawody. Już po 4 minutach pierwsza płoć była
na brzegu. Po niej pierwszy karp i tak dalej i tak dalej…
Zawodników przyjechały dopingować koleżanki
i koledzy z nadleśnictw, Nadleśniczowie z Chotyłowa,
Sobiboru i Lubartowa oraz fundator Pucharu – Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Lubelskiego Urban Kolman.
I jak to na rybach, jednym czas do końca zawodów
zleciał szybko, innym się trochę dłużył. Wszyscy jednak
byli zadowoleni z uczestnictwa w udanej imprezie. Urokliwe miejsce, dobra pogoda, ryby na wędce, sportowa
i koleżeńska atmosfera oraz spotkanie z kolegami gwarantowały takie odczucia.
Wśród złowionych ryb dominowały karpie i karasie
srebrzyste, ale uczestnikom udało się złowić również
płocie, wzdręgi, liny i okonie.

I Miejsce drużynowo – Nadleśnictwo Janów Lubelski – Robert Pachla, Marcin Dąbrowski, Krzysztof Tomecki.

II Miejsce drużynowo – Nadleśnictwo Włodawa – Robert Neczaj,
Marek Lach, Karol Pachla

I Miejsce indywidualnie – Krzysztof Tomecki (Nadleśnictwo Janów
Lubelski)

II Miejsce – Bartłomiej Krawiec (Nadleśnictwo Radzyń Podlaski)
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III miejsce drużynowo: Nadleśnictwo Puławy – Mikołaj Wesołowski,
Dariusz Prężyk, Aleksander Wasilewski.

III miejsce indywidualnie: Nadleśnictwo Lubartów – Łukasz Pytka.

W oczekiwaniu na wyniki.

Godzina 13.00 – koniec zawodów. Przystąpiono do
komisyjnego ważenia złowionych ryb. Ryby ważono na
stanowiskach wędkarzy. Za każdy gram złowionej ryby
przyznawano 1 punkt. Bezpośrednio po wyjęciu ryb
z siatki i zważeniu zostały one z powrotem wpuszczone
do stawu. Emocje sięgały zenitu. Różnice między sąsiadującymi stanowiskami wynosiły czasami 5 gramów.
Kilku Kolegom udało się osiągnąć identyczne rezultaty.
Zawody były rozgrywane w dwóch klasyfikacjach:
drużynowej (3 osobowe drużyny reprezentujące poszczególne nadleśnictwa) oraz indywidualnej. Ostateczne wyniki IV Zawodów Wędkarskich o Puchar Przewodniczącego ZLP w RP Okręgu Lubelskiego przedstawiają się następująco:
Drużynowo:
I Miejsce – Nadleśnictwo Janów Lubelski – 27485
pkt.
II Miejsce – Nadleśnictwo Włodawa – 20305 pkt.
III Miejsce – Nadleśnictwo Puławy – 17515 pkt.
Indywidualnie:
I Miejsce – Krzysztof Tomecki – 16560 pkt. (Nadleśnictwo Janów Lubelski)

II Miejsce – Bartłomiej Krawiec – 15235 pkt. (Nadleśnictwo Radzyń Podlaski)
III Miejsce – Łukasz Pytka – 11600 pkt. (Nadleśnictwo Lubartów)
Za największą złowioną rybę, karpia o wadze 3,30
kg, puchar otrzymał Mikołaj Wesołowski (Nadleśnictwo
Puławy). Łącznie złowiono 161,97 kg ryb. Umiejętności
wędkarskie i zapewne szczęście przyczyniły się do osiągnięcia takich wyników. Gratulujemy wszystkim!
Puchary wręczyli Przewodniczący ZLP w RP Okręgu
Lubelskiego Urban Kolman i Nadleśniczy Nadleśnictwa
Lubartów Marek Kołtun. Nagrody rzeczowe ufundowali również sponsorzy: Sklep Wędkarski „Mormyszka”
z Lubartowa – kołowrotek wędkarski, Firma „Piscari”
– zanęty wędkarskie, Łowisko Wzory k. Nasutowa – dobowe karnety na łowisko. Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy.
Po rozdaniu nagród przystąpiono do spotkania integracyjnego w kwaterze myśliwskiej „Stary Tartak”.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
Tekst: Piotr Cebula
Zdjęcia: Maciej Barszczyk
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XVIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP
w Olsztynie
1 czerwca w Ostrołęce odbył się XVIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie.
Zorganizowali go: Nadleśnictwo Ostrołęka razem ze Związkiem Leśników Polskich w RP Regionu
Olsztyńskiego przy współudziale RDLP w Olsztynie. Dla uczestników przygotowano puchary,
medale, dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz nagrody.
W tegorocznym turnieju uczestniczyła rekordowa
ilość drużyn i reprezentowanych jednostek. Do rywalizacji zgłosiło się 19 drużyn, reprezentujących 24 nadleśnictwa oraz kierownictwo RDLP. Pięć drużyn było
z połączonych, sąsiednich dwóch jednostek. Uczestnicy turnieju to: Dobrocin z Kudypami, Dwukoły, Iława
z Suszem, Jagiełek ze Starymi Jabłonkami, Korpele,
Lidzbark, Miłomłyn, Młynary z Ornetą, Myszyniec, Nidzica z Przasnyszem, Ostrołęka, Parciaki, Spychowo,
Szczytno, Wichrowo z Górowem, Wielbark, Wipsowo,
Zaporowo oraz drużyna kierownictwa RDLP. Reprezentacja Szczytna uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych turniejach począwszy od roku 2000.
Zebranych zawodników i gości przywitali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka Zdzisław Gadomski oraz
Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego Andrzej Borkowski. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Dyrektor RDLP w Olsztynie Mariusz Orzechowski.
Emocjonujące mecze eliminacyjne przebiegały
w czterech grupach – „każdy z każdym”. Losy awan-

Otwarcie turnieju.
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sów do półfinałów ważyły się do ostatnich kolejek
rozgrywek. Do półfinałów ostatecznie awansowały
drużyny Szczytna, Lidzbarka, Zaporowa i Jagiełka ze
Starymi Jabłonkami. Losowanie sprawiło, że w półfinałach spotkały się drużyny Szczytna z Lidzbarkiem
oraz Jagiełek – Stare Jabłonki z Zaporowem. Szczytno
wygrało 2:0, a Jagiełek – St. Jabłonki 2:1 i awansowali
do finału.
W przerwie przed meczem o III miejsce odbył się
pokaz, a następnie konkurs „Strongman”. Wyłoniono
najsilniejszego człowieka imprezy. Został nim kolega
Stefan Podsiadłowski, piłkarz z Jagiełka.
Przed wielkim finałem odbył się mecz o III miejsce.
Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem 3:0 Lidzbarka
nad Zaporowem.
Mecz finałowy w XVIII Turnieju w piłce nożnej
o Puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie rozegrały drużyna Szczytna z drużyną Jagiełek – Stare Jabłonki. Szczytno strzeliło bramkę z rzutu wolnego i wygrało 1:0. Tym
sposobem powtórzyło sukces z ubiegłego roku.

Puchar za I miejsce.

Dekoracji i nagradzania zwycięzców dokonali: Dyrektor RDLP w Olsztynie Mariusz Orzechowski, Nadleśniczy N-ctwa Ostrołęka Zdzisław Gadomski oraz Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego Andrzej
Borkowski. Towarzyszył im przybyły na naszą imprezę
Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik.
Dekoracje rozpoczęto od wyróżnień indywidualnych. Statuetki otrzymali:
• Jakub Piersa z Ostrołęki – „Najmłodszy zawodnik”,
• Maciej Pietrzak z Miłomłyna – „Najstarszy zawodnik”,
• Sylwia Kozłowska z Dobrocina, Ilona Czuż i Marta
Drężek z Myszyńca, Katarzyna Babiarz z Wichrowa,
Izabela Czaplicka i Katarzyna Jurczak z Wielbarka,
Aleksandra Ramczykowska ze St. Jabłonek oraz Monika Pogorzelska ze Szczytna – „Miła, sympatyczna,
odważna i bojowa uczestniczka XVIII Turnieju ….”,
• Adrian Gąsior ze Szczytna – „Najlepszy zawodnik”,
• Arkadiusz Kocoń z Jagiełek-St. Jabłonki – „Najlepszy
bramkarz”,
• Michał Krzaczek z Miłomłyna – „Król strzelców”
(zdobywca 10 bramek).
Drużynowy Puchar „Fair Play” wręczono drużynie
Wichrowa.
Ostatnim akordem była dekoracja trzech najlepszych
drużyn turnieju. Jako pierwsza puchar za III miejsce,
brązowe medale, dyplom oraz nagrodę otrzymała drużyna Lidzbarka. Następnie srebrne medale, puchar za II
miejsce, dyplom oraz nagrodę odebrała drużyna Jagiełek-Stare Jabłonki.
Najważniejsze trofeum, Puchar Dyrektora RDLP
w Olsztynie za zajęcie I miejsca, złote medale, dyplom
oraz najwyższą nagrodę otrzymała drużyna reprezentująca Nadleśnictwo Szczytno.
Nagrody za pierwsze trzy miejsca z przeznaczeniem
na zakup sprzętu sportowego ufundował Związek Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego.
Nadleśnictwo Ostrołęka przygotowało dla wszystkich uczestników pamiątkowe, drewniane medale.
Na zakończenie głos zabrał Dyrektor RDLP, Mariusz
Orzechowski. Pogratulował zwycięzcom, podziękował

Dekoracja II miejsce.

Dekoracja III miejsce.

Puchar Fair Play.

wszystkim za udział w turnieju, a organizatorom za jego
przygotowanie. Poinformował, że organizatorem następnego, XIX turnieju będzie Nadleśnictwo Wichrowo.
Pan Dyrektor dokonał zamknięcia XVIII turnieju
w Ostrołęce.
Tekst: Andrzej Borkowski
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego
Zdjęcia: Nadleśnictwo Ostrołęka
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XXII Regionalne Zawody Strzeleckie Leśników
XXII Regionalne Zawody Strzeleckie Leśników odbyły się 8 czerwca na strzelnicy im. Władysława
Komorowskiego w Olsztynie. Organizatorami zawodów byli: Klub Strzelectwa Myśliwskiego
„Leśnik”, który w tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności i Związek Leśniów Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego – Rada Regionu. Główne trofeum to Puchar Przechodni Dyrektora RDLP
w Olsztynie dla najlepszej drużyny.
Zebranych gości, sędziów oraz zawodników przywitali: Prezes KSM „Leśnik” Paweł Artych oraz Przewodniczący Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP Andrzej Borkowski. Życzyli bezpiecznej rywalizacji w sportowym
duchu. Głos zabrał również Arkadiusz Ciecierski z firmy „TAMED GROUP”, głównego sponsora zawodów.
Po powitaniu zgromadzonych otwarcia zawodów dokonał Dyrektor RDLP w Olsztynie Mariusz Orzechowski.

Otwarcie zawodów.

Klasyfikacja drużynowa Powszechna.
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Do tegorocznych zawodów zgłosiło się 90 uczestników: 23 drużyny oraz 1 zawodnik indywidualnie. Reprezentowane były: 20 nadleśnictw, biuro RDLP, Klub
Strzelectwa Myśliwskiego „Leśnik” oraz BULiGL
w Olsztynie. W tegorocznych zawodach strzelała jedna
„Diana”.
Zawody odbyły się w pełnym wieloboju myśliwskim.
Najlepszą drużyną, zdobywcą Pucharu Przechodniego Dyrektora RDLP w Olsztynie okazała się reprezentacja Nadleśnictwa Miłomłyn, w składzie: Grzegorz
Jankowski, Jerzy Neugebauer i Maciej Jankowski uzyskując wynik 1355 pkt. Miłomłyn powtórzył sukces
z zeszłego roku.
Drugie miejsce zajęła drużyna Nadleśnictwa Srokowo w składzie: Mariusz Żygadło, Łukasz Bieniek i Sebastian Trapik z wynikiem 1203 pkt., a trzecie miejsce
drużyna Nadleśnictwa Olsztynek w składzie: Jarosław
Pawszyk, Waldemar Burandt i Albin Soboczyński - 1151
pkt.
W tym roku wprowadzono nową klasyfikację – drużynową powszechną. Tutaj najlepszą okazała się drużyna
z Nadleśnictwa Dobrocin w składzie: Marcin Maślanka,
Arkadiusz Pielak i Michał Zega, zdobywając 1148 pkt.

Wyprzedzili zespół z Nadleśnictwa Górowo – Waldemar Ostrowski, Hubert Znamierowski i Damian Proszek
1141 pkt. oraz zespół KSM „Leśnik” – Maciej Gałązka,
Sławomir Szabelski i Jan Neugebauer – 1138 pkt.
W klasyfikacji indywidualnej mistrzowskiej zwyciężył Grzegorz Jankowski (N-ctwo Miłomłyn - 473 pkt.)
przed Jerzym Neugebauerem (N-ctwo Miłołyn – 457
pkt.) i Grzegorzem Żygadło (N-ctwo Srokowo – 446
pkt.).
Indywidualnie w klasie powszechnej wygrał Waldemar Burandt (N-ctwo Olsztynek – 420 pkt.) przed
Waldemarem Ostrowskim (N-ctwo Górowo – 419 pkt.)
i Maciejem Gałązką (N-ctwo Strzałowo - 411 pkt.).
W klasyfikacji „Szefów” pierwsze miejsce zajął Waldemar Ostrowski (Nadleśniczy N-ctwa Górowo - 419
pkt.) przed Pawłem Artychem (Nadleśniczy N-ctwa
Olsztyn – 391 pkt.) oraz Markiem Trędowskim (Nadleśniczy N-ctwa Jedwabno - 380 pkt.).
Odział SITLiD w Ostrołęce ufundował Puchar dla
najlepszej drużyny i najlepszego strzelca Kurpiowszczyzny. Zdobyli je odpowiednio drużyna N-ctwa Myszyniec oraz Zdzisław Kobus.
Zwycięzców wszystkich klasyfikacjach udekorowano medalami. Otrzymali również pamiątkowe puchary
i dyplomy. Drużyny i zawodnicy indywidualni zajmujący miejsca od 4 do 6 otrzymali dyplomy. Fundatorem
była Rada Regionu ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego.
Aktu dekoracji dokonali: Dyrektor RDLP w Olsztynie Mariusz Orzechowski, Prezes KSM „Leśnik” Paweł
Artych oraz Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego Andrzej Borkowski w towarzystwie sędziego
głównego zawodów Adama Szczerbuka i sponsora Arkadiusza Ciecierskiego.
Z okazji jubileuszu XX-lecia KSM „Leśnik” każdy
zawodnik otrzymał pamiątkowy kubek.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali drobne upominki. Firma „TAMED” ufundowała specjalne nagrody
między innymi dla najmłodszego zawodnika, najsłabszej drużyny, a także trzy cenne nagrody rozlosowane
wśród wszystkich uczestników.
Po zakończeniu strzelania w ramach zawodów, odbył się POKER Strzelecki. Strzelano w konkurencji Oś
z utrudnieniami. Zebrało się sporo chętnych, by wspomóc szczytny cel. Zebrana kwota, ponad 1000 zł., została przekazana jednej z drużyn harcerskich. Zwycięzca
pokera, Marek Trędowski, podzielił się ze wszystkimi
wygraną beczką piwa.
Uroczystego zamknięcia zawodów z życzeniem spotkania się za rok dokonał Dyrektor RDLP w Olsztynie
Mariusz Orzechowski.
Tekst: Andrzej Borkowski
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
Regionu Olsztyńskiego
Zdjęcia: Krzysztof Kamiński

Klasyfikacja indywidualna Mistrzowska.

Klasyfikacja indywidulana, klasyfikacja Powszechna.

Klasyfikacja szefowska.

Najlepsze drużyny Open.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
15 maja 2019 roku zmarł kolega Jan Grzesiak.
Urodził się 18.10.1944 r. w Namysłowie. Był absolwentem Technikum Leśnego w Mojej Woli (1958–1963) oraz Wydziału Leśnego na Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu (1963–1968). Pracował w WSR Poznań w Katedrze
Hodowli (do 28.02.1969), Nadleśnictwie Skorzęcin (gdzie był Adiunktem do
1.10.1972), Nadleśnictwie Gniezno (również Adiunkt do 1.10.1977), Nadleśnictwie Turek (pełnił funkcję Nadleśniczego do 1.04.1981), Nadleśnictwie
Syców (był Nadleśniczym Terenowym, Inżynierem Nadzoru do 31.03.2005).
W latach 1997–2002 był Przewodniczącym ZLP w RP Regionu Wielkopolskiego.
Był członkiem honorowym ZLP w RP.
Wyrazy współczucia rodzinie
Składa
Rada Regionu
ZLP w RP Regionu Wiekopolskiego
15 maja 2019 roku zmarł kolega Jan Grzesiak.
Urodził się 18.10.1944 w Namysłowie. Był absolwentem Technikum Leśnego w Mojej
Woli (1958 – 1963) oraz Wydziału Leśnego na Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu
(1963 – 1968). Pracował w WSR Poznań w Katedrze Hodowli (do 28.02.1969),
Nadleśnictwie Skorzęcin (gdzie był Adiunktem do 1.10.1972), Nadleśnictwie Gniezno
(również Adiunkt do 1.10.1977), Nadleśnictwie Turek (pełnił funkcję Nadleśniczego
do 1.04.1981), Nadleśnictwie Syców (był Nadleśniczym Terenowym, Inżynierem
Nadzoru do 31.03.2005).

26 maja 2019 r. w wieku 51 lat
zmarł nasz Kolega Dariusz Żarczyński
W latach 1997 – 2002 był Przewodniczącym ZLP w RP Regionu Wielkopolskiego.
drugą kadencję był delegatem Regionu na Zjazd Krajowy,
Był członkiem honorowym ZLP w RP.
były Przewodniczący organizacji zakładowej ZLP w RP
Wyrazy współczucia rodzinie
w Nadleśnictwie Spychowo,
Składa
były członek Rady Regionu Olsztyńskiego i jej Prezydium
Wyrazy współczucia rodzinie
Rada Regionu
Składa
ZLP w RP Regionu Wiekopolskiego
Rada Regionu
ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego

4 czerwca 2019 roku zmarł kolega Marek Przybylski.
Urodził się 20.08.1958 r. w Poznaniu. Od listopada 1980 roku zatrudniony
Urodził
20.08.1958Techniki
w Poznaniu.Leśnej
Od
w się
Ośrodku
w Jarocinie w dziale produkcji jako operator wypalarki
listopada 1980 roku zatrudniony w Ośrodku
gazowo-plazmowej. Od 2004 roku był przewodniczącym ZLP w RP Regionu WielTechniki Leśnej w Jarocinie w dziale
kopolskiego Organizacji Zakładowej przy OTL Jarocin. W tym czasie był delegatem
produkcji jako operator wypalarki gazowoRegionu
Wielkopolskiego
na Zjazdy Krajowe ZLP w RP. Był żonaty, miał dwoje
plazmowej.
Od 2004
roku był
przewodniczącym
ZLP wi RP
Regionu
dzieci (córkę
syna).
Wielkopolskiego Organizacji Zakładowej przy Wyrazy współczucia rodzinie
OTL Jarocin. W tym czasie był delegatem
Składa
Regionu Wielkopolskiego na Zjazdy Krajowe
Rada
Regionu
ZLP w RP. Był żonaty miał dwoje dzieci
ZLP w RP Regionu Wiekopolskiego
(córkę i syna).
4 czerwca 2019 roku zmarł kolega Marek
Przybylski.

Wyrazy współczucia rodzinie
Składa
Rada Regionu
ZLP
w RP Regionu
Wiekopolskiego
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