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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
pełnych nadziei na lepsze jutro Świąt Wielkiej Nocy.

Nadchodzi świąteczny czas odrodzenia, wiary i miłości.
Wykorzystajmy ten czas tak, aby nowe życie płynące z głębi tych Świąt
stało się dla nas źródłem siły, radości, pozytywnych zmian w nas samych

i otaczającej nas rzeczywistości.

Jarosław Szałata
Przewodniczący

Związku Leśników Polskich w RP
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Uzwiązkowienie - Stan na 31 grudnia 2020 r.

Powstała 4-setna organizacja 
zakładowa ZLP w RP

Krajowy Zjazd Delegatów

Komunikat w sprawie XXVIII 
Międzynarodowych Szachowych 

Mistrzostw Polski Leśników

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2021 r. w Nad-
leśnictwie Złocieniec powstała zakładowa organizacja 
związkowa Związku Leśników Polskich w RP, która po za-
rejestrowaniu będzie naszą 400 organizacją zakładową. 

Na dzień założenia organizacja liczyła 12 członków – 
pracowników Nadleśnictwa. W zebraniu uczestniczyli 
przedstawiciele Rady Regionu Szczecineckiego z jej Prze-

wodniczącym, Wiceprzewodniczącym ZLP w RP Krzysz-
tofem Górskim na czele. Przewodniczącym nowej orga-
nizacji został wybrany kolega Mirosław Sikorski. 

Koleżankom i Kolegom ze Złocieńca życzymy wiele 
satysfakcji z pożytecznej działalności oraz witamy w na-
szym związkowym gronie ludzi lasu. 

Jarosław Szałata

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią 
koronawirusa Zjazd Krajowy Związku Leśników Polskich 
w RP nie odbędzie się w 1 kwartale 2021 roku.

Jak tylko pojawi się możliwość jego bezpiecznego 

zwołania przystąpimy do organizacji Zjazdu i przekaże-
my informację o jego terminie. 

Jarosław Szałata

Jak zapewne wszyscy pamiętamy 
XXVIII Międzynarodowe Szachowe 
Mistrzostwa Polski Leśników o Puchar 
Przewodniczącego Związku Leśników 

Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej 
pod Patronatem Honorowym Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwo-
wych zostały zaplanowane w dniach 
1-4 kwietnia 2020 roku w Ośrodku 
Kultury Leśnej w Gołuchowie.

W marcu 2020 roku, w związku 
z sytuacją związaną z występowa-
niem koronawirusa, Mistrzostwa 
zostały odwołane. Wszystko wtedy 
wskazywało na to, że ich przepro-
wadzenie będzie możliwe w kwiet-
niu 2021 roku i właśnie wtedy 
uczestnicy Mistrzostw oraz sympa-
tycy tej królewskiej gry spotkają się 
w pięknym Gołuchowie.

Niestety, na chwilę obecną, 
w związku z przedłużającymi się ob-
ostrzeniami życia publicznego, ten 
termin również przestaje być realny. 

Nie możemy, niestety, dziś zaplano-
wać i podać konkretnego terminu 
odbycia się Mistrzostw. Ufamy, że 
spotkamy się w Gołuchowie jesienią 
tego roku, ale czas pokaże, czy będzie 
to możliwe. Bardzo wszystkich prosi-
my o cierpliwość i wyrozumiałość.

Międzynarodowe Szachowe Mi-
strzostwa Polski Leśników odbędą 
się z całą pewnością w Gołucho-
wie, ale w terminie, który określimy 
w kolejnym komunikacie, gdy sytua-
cja w kraju pozwoli na w pełni bez-
pieczną organizację zawodów. 

Z wyrazami szacunku
 i leśnym pozdrowieniem,

                    
Darz Bór!

Jarosław Szałata

Zgodnie z informacjami złożonymi przez Przewodniczących Regionów stan osobowy 
Związku Leśników Polskich w RP na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 11816 członków 
(w tym 9963 pracowników i 1853 emerytów) zrzeszonych w 399 jednostkach.

Podziękowania dla wszystkich Przewodniczących, a zwłaszcza Przewodniczących Or-
ganizacji Zakładowych za wkład w rozwój ZLP w RP.

Jarosław Szałata
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Komunikat Rajdowy z dnia 09.02.2021 r. 
- Zmiana terminu Rajdu Leśników 

na 9-11 września 2021 r.

Zielony Ład i polskie lasy

Komitet Organizacyjny XXXII 
Ogólnopolskiego Rajdu Leśników 
z wielką uwagą i odpowiedzialnoś-
cią nieustannie śledzi oraz analizuje 
sytuację w zakresie zagrożenia pan-
demią COVID-19. 

Dlatego mając na uwadze:
• wciąż nieprzewidywalny rozwój sy-

tuacji w najbliższych miesiącach,
• ważną potrzebę wypoczynku pra-

cowników Lasów Państwowych 
i ich rodzin po długotrwałym stre-
sie związanym z okresem samot-
ności, z koniecznością izolowania 
się od ludzi, w poczuciu zagroże-
nia i niepewności 
stwierdził, że niestety nadal nie 

ma możliwości zapewnienia przez 
Organizatorów pełnego bezpieczeń-
stwa podczas Rajdu, zaplanowane-
go w terminie 27-29 maja 2021 r.

W związku z tą decyzją Komitet 
Organizacyjny XXXII Rajdu Leśni-
ków, który odbędzie się w Między-
zdrojach pod hasłem: „Szumi Bał-
tyk, szumi las - Pomorze Zachodnie 
woła Was!”, komunikuje wszyst-
kim związanym z tą tradycyjną im-

prezą leśników i przyjaciół lasu:
XXXII Ogólnopolski Rajd Leś-

ników w Międzyzdrojach nie zo-
staje odwołany, lecz odbędzie się 
w dniach 09-11 września 2021 roku, 
naturalnie przy założeniu braku 
w tym czasie zagrożenia ze strony 
epidemiologicznej.

Wszelkie, dotychczasowe usta-
lenia i decyzje rajdowe pozostają 
w mocy zgodnie z poprzednimi ko-
munikatami rajdowymi, ale z termi-
nem realizacji w dniach 09-11 wrześ-
nia 2021 roku.

Na wszystkie wątpliwości i py-
tania dotyczące organizacji XXXII 
Ogólnopolskiego Rajdu Leśników 
postara się odpowiedzieć:

Komandor Rajdu – Maciej Gerber 
tel: 609 800 808, email: maciej.ger-
ber@szczecin.lasy.gov.pl.

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy Leśnicy:

Podjęliśmy te trudne decyzje prze-
de wszystkim w trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo wszystkich leśni-
ków oraz przyjaciół lasu związanych 
z naszą wspólną, jedyną w swoim ro-
dzaju imprezą pracowniczą.

Prosimy o wyrozumiałość, cierpli-
wość i zweryfikowanie po raz kolej-
ny swoich planów. Nie poddawajmy 
się i nie rezygnujmy z tradycyjnego, 
rajdowego ogólnopolskiego spotka-
nia. Tylko dzięki takiej postawie zro-
zumienia i współpracy nasze wspól-
ne, doroczne spotkanie, na przekór 
wszelkim przeciwnościom losu, jed-
nak odbędzie się w Międzyzdrojach 
i będzie przez nas wyjątkowo do-
brze zapamiętane.

Komitet Organizacyjny
XXXII Ogólnopolskiego 

Rajdu Leśników

Zielony Ład został przyjęty jako europejska strate-
gia już w grudniu 2019 roku. Zielony Ład (Green Deal) 
to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europej-
skiej, który dotyka bardzo wielu sektorów naszego 
życia: energetyki, sektora wydobywczego, budowni-
ctwa, transportu i mobilności, odpadów i gospodar-
ki cyrkularnej, rolnictwa, zarządzania wodą. Dotyka 
również w istotny sposób polskiego leśnictwa i na-
szą ochronę przyrody. Skoro ma być to spójny dla ca-
łej Europy „deal” to powinien być poprzedzony przy-
jęciem europejskiej strategii leśnej, której jeszcze nie 
ma. To bardzo ważny i zapewne potrzebny projekt, 
ale musi być wprowadzony w odpowiedzialny i prze-
myślany sposób, w procesie poprzedzonym dialogiem 
wszystkich zainteresowanych oraz z uwzględnieniem 
specyfiki poszczególnych krajów. Przecież zdajemy 

sobie (mam nadzieję) sprawę z odmienności lasów 
w różnych częściach Europy. My leśnicy, doskonale 
wiemy, że lasy i gospodarowanie w nich oraz ochro-
na przyrody znacznie różni się w poszczególnych re-
gionach kraju, a nawet zróżnicowane są w obrębie 
jednego nadleśnictwa. Przyjęcie zatem skutecznego 
programu dla całej Europy to wielkie wyzwanie, ale 
oczywiście możliwe do zrealizowania.

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka 
w październiku 2020 r. powiedział m.in.:

Polska podziela stanowisko Komisji Europejskiej, 
że konsekwentne wdrażanie Europejskiego Zielone-
go Ładu, jako nowej strategii rozwoju gospodarcze-
go UE, stanowi obecnie ważne narzędzie w walce 
Unii Europejskiej z kryzysem gospodarczym spowo-
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dowanym przez COVID-19. Zwrócił jednak uwagę, że 
nie można pominąć faktu, że KE przedstawiała zało-
żenia Zielonego Ładu w grudniu 2019 r., kiedy nikt 
na świecie nie spodziewał się z jakim wyzwaniem 
wszyscy będą musieli zmierzyć się w roku 2020. (…) 
Zdaniem szefa resortu klimatu cele w zakresie trans-
formacji muszą być nie tylko ambitne, ale przede 
wszystkim realistyczne i akceptowalne społecznie, 
a skutki reform nie mogą obciążać najbiedniejszych. 
W warunkach obecnego kryzysu jeszcze ważniejszy 
stał się nasz postulat zapewnienia sprawiedliwej 
transformacji.1

Założenia strategii są bardzo ambitne i niestety bar-
dzo mocno skierowane w nasz unikalny model leśni-
ctwa. Niektórzy wręcz uważają, że demolują stuletnią 
pracę leśników dla polskiej przyrody i naszą służbę dla 
kraju oraz Lasów Państwowych. 

Sprawa dotyczy jednak nie tylko leśników, lecz 
wszystkich mieszkańców naszego kraju, którzy są właś-
cicielami i użytkownikami polskich, państwowych (lasy 
państwowe to ponad 80% lasów Polski) lasów, które 
pokrywają ponad 1/3 powierzchni kraju.

Założenia Zielonego Ładu i objęcia 30% powierzch-
ni naszego kraju ochroną bioróżnorodności oraz 10% 
ochroną ścisłą na pozór wydają się racjonalnym i po-
żytecznym dla nas działaniem, ale niosą wiele zagro-
żeń, problemów i bardzo istotnych zmian w wielu 
dziedzinach życia.

Czy zatem dostatecznie wnikliwie pomyślano o skut-
kach jakie może przynieść w kolejnych latach wdroże-
nie strategii dla naszego kraju?

Transformacja zmieni systemy produkcyjne i sektor 
usług, porządek prawny, życie codzienne i polskie, jak-
że bliskie nam, lasy. Będzie miała bardzo istotny wpływ 
na miejsca pracy, bo przecież w wielu regionach nasze-
go kraju, szczególnie tych najbardziej zalesionych, las 
jest jedyną możliwością znalezienia pracy w leśnictwie, 
usługach leśnych, przemyśle drzewnym, transporcie, 
turystyce, przetwórstwie itd. Przykładowo na Podkar-
paciu las i jego otoczenie gwarantuje obecnie ponad 
100 tys. miejsc pracy.

Zyski z wprowadzenia Zielonego Ładu Komisja Euro-
pejska ocenia na 5 do 14 mld euro rocznie. Mają one za-
silić warty 750 mld euro plan ratunkowy dla Europy wy-
chodzącej z kryzysu związanego z epidemią COVID-19.

Czy jest to jednak także dobry plan dla nas, plan dla 
Polski? Jak to odbierze nasze społeczeństwo? Dlacze-
go wmawia się nam, że zagrożeniem jest plastik i be-
ton, a jednocześnie próbuje ograniczać pozyskanie 
drewna? Ekologiczny i odnawialny surowiec jakim jest 
drewno czymś trzeba przecież zastąpić. Podobnie ze 
sposobami ogrzewania naszych domów. W niektórych 
miastach Polski już nie można palić drewnem. Czy to 
dobre rozwiązanie? Do ogrzewania domów mamy nie 
stosować ekologicznego drewna zastępując je pelle-
tem i ekogroszkiem.

Każdy użytkownik ogrzewania zacznie liczyć koszty 
i pewnie zapyta zaraz: co to jest pellet? Sięgnie zapew-
ne do popularnej Wikipedii:

Pellet (pelet) – paliwo stałe w formie granulatu uzyski-
wane z biomasy, przeznaczone głównie do spalania w in-
dywidualnych jak i zbiorowych instalacjach grzewczych, 
może być spalany w kominkach do tego przeznaczonych.

Pellet drzewny produkuje się przez skompresowanie 
trocin drzewnych, które uzyskuje się jako materiał po-
produkcyjny w tartakach i innych miejscach przetwór-
stwa drzewnego.

Zatem każdy mieszkaniec kraju pomyśli: pellet tak, 
a bukowe czy brzozowe szczapy nie?

Padnie też pytanie: co to jest ekogroszek? Czy jest 
bardziej „eko” niż węgiel? Kosztuje podobnie. Znowu 
zaglądamy do Wikipedii:

Ekogroszek – nazwa handlowa określająca paliwo 
stałe produkowane z węgla kamiennego lub brunatne-
go, przeznaczone do produkcji energii cieplnej w kot-
łach retortowych. W handlu spotykane są podróbki 
ekogroszku składające się z miału węglowego niskiej 
jakości i lepiszcza, o znacznie gorszych parametrach 
grzewczych i emisyjnych. Wiele kotłów deklaratywnie 
przeznaczonych do spalania ekogroszku umożliwia rów-
nież spalanie dowolnego innego rodzaju paliwa.

Czyli ekogroszek to węgiel. Ale ekogroszek jest po-
dobno ekologiczny, a „zwykły” węgiel nie…

Węgiel według wszelkich znaków zostanie zastąpio-
ny energią słoneczną. Tylko co z kopalniami, górnika-
mi, ich miejscami pracy i związaną z nimi częścią sfery 
gospodarczej?

Gaz ziemny, nazywany wcześniej błękitnym pali-
wem, to też według urzędników z Brukseli niezbyt po-
żądane i już raczej nie ekologiczne paliwo.

Na stronie energia.rp.pl2 czytamy:
Już niebawem Bruksela może zacząć traktować pali-

wo błękitne jak to czarne. To odebrałoby sens większo-
ści inwestycji związanych z tym surowcem. Gaz może 
być w przyszłości równie toksycznym aktywem w port-
felach inwestycyjnych jak węgiel – podkreśla w roz-
mowie z „Rzeczpospolitą” ekspertka instytutu Wise 
Europa Zofia Wetmańska. – Wiemy, że jest to paliwo 
zdecydowanie mniej emisyjne od węgla, ale jest trakto-
wane w dotychczasowych politykach UE jako przejścio-
we – i tylko przejściowe (…).

Jaką mamy zatem alternatywę w realizacji założeń 
Zielonego Ładu?

Wszyscy mamy pokryć kraj panelami fotowoltaiczny-
mi i wiatrakami? Zamknąć kopalnie i nie palić drewnem 
jednocześnie mocno ograniczając jego pozyskanie dla 
celów zachowania bioróżnorodności?

Przecież jesteśmy w czołówce europejskiej jeśli cho-
dzi o produkcję drewna i przemysł meblarski. Przypo-
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mnijmy sobie też, że zupełnie niedawno rozmawialiśmy 
o w pełni ekologicznych polskich domach drewnianych 
ogrzewanych kominkiem na drewno!

Europa według założeń ma do roku 2050, czyli 
w ciągu trzech dekad, stać się neutralna klimatycznie. 
Co to znaczy neutralna klimatycznie? Trudno znaleźć 
wyjaśnienie i jednoznaczną definicję tego zapisu, a cel 
został postawiony!

Efektem dążenia Unii Europejskiej do osiągnięcia 
w 2050 roku neutralności klimatycznej w ramach Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu może być przeniesienie 
emisji gazów cieplarnianych do innych państw bez 
faktycznej zmiany ogólnoświatowego bilansu. Tak 
uważają eksperci:

W opublikowanym w brytyjskim tygodniku „Nature” 
komentarzu pracownicy naukowi najstarszej niemie-
ckiej politechniki w Karlsruhe wskazali, że znaczne roz-
miary importu żywności, przede wszystkim zbóż i mię-
sa, pozwalają Unii Europejskiej na forsowanie u siebie 
zrównoważonego modelu rolnictwa bez wymagania 
tego od swych handlowych partnerów. Tolerancja dla 
stosowania przez wielu z nich niedozwolonych w Eu-
ropie pestycydów i herbicydów, a także nasion mo-
dyfikowanych genetycznie oznacza outsourcing szkód 
ekologicznych.

Według danych FAO w latach 1990-2014 powierzchnia 
lasów w Europie zwiększyła się o 13 mln hektarów, co od-
powiada mniej więcej obszarowi Grecji. W tym samym 
czasie w innych częściach świata 11 mln hektarów lasu 
musiało ustąpić miejsca użytkom rolnym. Trzy czwar-
te tego wyrębu wiąże się z zakładaniem plantacji roślin 
oleistych w Brazylii i Indonezji, czyli w państwach o nie-
powtarzalnej bioróżnorodności, obejmującej kluczowe 
dla absorbowania globalnej produkcji dwutlenku węgla 
puszcze tropikalne - podkreślają naukowcy z Karlsruhe.3

Przypomnijmy - Główne cele Strategii:
1. Objęcie co najmniej 30% unijnych obszarów lądowych 

i 30% unijnych obszarów morskich ochroną prawną.
2. Ścisła ochrona co najmniej 1/3 unijnych obszarów 

chronionych, w tym wszystkich pozostałych w UE la-
sów pierwotnych i starodrzewów.

Tutaj muszą paść pytania: Co to jest las pierwotny?
Co to jest starodrzew?

Nie ma definicji…
Czy zatem lasem pierwotnym jest zalesiony sosną 

po II wojnie światowej teren porolny? To przecież 
pierwsze pokolenie lasu!

Czy starodrzewiem jest około 80 letni bór w Puszczy 
Noteckiej, największym, ale jednak sztucznie powsta-
łym po gradacji strzygoni choinówki, lesie Polski? 
3. Zaproponowanie w 2021 r. prawnie wiążących celów 

UE w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych, 
które to cele będą objęte oceną skutków. 

4. Przywrócenie do 2030 r. istotnych obszarów zdegra-
dowanych i bogatych w węgiel ekosystemów.

5. Niepogorszenie się tendencji w zakresie ochrony lub 
stanu siedlisk i gatunków oraz osiągnięcie przez co 
najmniej 30% z nich właściwego stanu ochrony lub 
wykazywanie co najmniej pozytywnej tendencji.

6. Odwrócenie spadku liczebności owadów zapylających.
7. Zasadzenie w UE 3 mld nowych drzew.

W Lasach Państwowych co roku sadzimy 500 mln 
drzew i ten komunikat był wielokrotnie przedmiotem 
kpin i żartów…

Niektóre z wymienionych celów będą miały istotny 
wpływ na gospodarkę leśną.

Strategia zakłada objęcie ochroną 30% obszaru UE, 
z czego 1/3 stanowi ochrona ścisła. 

Na obecnym etapie brak jest jednoznacznych wy-
tycznych, co do sposobu kwalifikowania powierzchni 
do objęcia ochroną ścisłą. Jednakże w Strategii zawarto 
doszczegółowienie „zakłada się zdefiniowanie, mapo-
wanie, monitorowanie i ścisłą ochronę wszystkich po-
zostałych w UE lasów pierwotnych i starych lasów (old-
-growth forests)”, a zatem należy rozumieć, że ochroną 
ścisłą zostaną objęte przede wszystkim obszary leśne 
(co oznacza objęcie tą formą ochrony około 27% lasów 
Unii Europejskiej).

Nie ma dotąd, o czym mowa wcześniej, konkret-
nej definicji lasów pierwotnych i nie ma też definicji 
drzew starych.

Ze względów oczywistych, należy stwierdzić, że osiąg-
nięcie ww. celu realizowane będzie głównie w oparciu 
o lasy własności państwowej (jeśli całość obszarów ści-
śle chronionych zostanie zlokalizowana na terenach la-
sów państwowych oznaczać to będzie objęcie ochroną 
ścisłą około 72% lasów państwowych UE). 

Polska i Bułgaria mają najwięcej w Europie, bo po-
nad 80% lasów państwowych.

Wyłączenie z użytkowania znacznych powierzchni 
lasów, oprócz korzystnych skutków przyrodniczych 
wynikających ze starzenia się drzewostanów (wzrost 
mikrosiedlisk, wzrost zasobów martwego drewna) 
niesie za sobą poważne ryzyka. Jednym z najpoważ-
niejszych jest wystąpienie wielkopowierzchniowego 
zamierania lasów wskutek gradacji szkodników (grzy-
by, owady) czy ekstremalnych zdarzeń pogodowych 
i pożarów. Ze względu na tempo postępujących zmian 
klimatycznych lasy samoistnie nie są w stanie się do 
nich dostosować. Z tego powodu wymagają one od-
powiednich działań adaptacyjnych rozumianych jako 
ochrona czynna. Dla leśników i przyrodników to abso-
lutnie oczywiste. 

Ryzyko zamierania drzewostanów rośnie wraz z ich 
wiekiem, co oznacza, że na wystąpienie gradacji szkod-
ników i zamieranie narażone są szczególnie drzewosta-
ny starsze, a więc te które mają zostać objęte ochroną 
ścisłą. Należy również zauważyć, że konsekwencją obję-
cia ochroną ścisłą co najmniej 10% powierzchni lądowej 
UE skutkować będzie znaczącym spadkiem pozyskania 
surowca drzewnego. 
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Konsekwencje wdrożenia tzw. „Zielonego Ładu”, 
w szczególności objęcia 30% lasów strefami ochrony, 
w tym 10% ochroną ścisłą:
• istotne zmniejszenie pozyskania drewna (być może 

nawet o połowę obecnego pozyskania), co przekłada 
się na zburzenie zasady samofinansowania się Lasów 
Państwowych i utratę wielu miejsc pracy w leśni-
ctwie, usługach leśnych i przemyśle drzewnym,

• wielki wpływ na różnorodność biologiczną lasów 
(wydaje się oczywiste, że bioróżnorodność, w imię 
której wdrażany jest Ład, po pozostawieniu lasów sa-
mym sobie ulegnie znacznej zmianie na gorsze),

• wpływ na walory krajobrazowe oraz znaczenie tury-
styczne i rekreacyjne lasów,

• wpływ na pochłanianie CO2 (zdolności chłonne mło-
dych drzew są znacznie większe niż starodrzewów, 
emisja z drzew rozkładających się, pozostawionych 
w ochronie ścisłej),

• wpływ na możliwość wyznaczania infrastruktury 
(dróg, linii kolejowych, osiedli, budynków),

• wpływ całkowitego zakazu gospodarki leśnej na da-
nej części lasu,

• wpływ na niedostępność lasów dla społeczeństwa - 
przy zakazie wstępu związanego z ochroną ścisłą.

Przez blisko 100 lat istnienia Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe z sukcesami reali-
zowaliśmy działania, które najlepiej ilustruje znane 
hasło: „Dla lasu, dla ludzi”. Godne podkreślenia jest 
to, że działamy na zasadzie samofinansowania się, bez 
finansowania działalności przedsiębiorstwa z budżetu 
państwa, a wręcz przeciwnie - wspierając wiele dzie-
dzin życia gospodarczego i społecznego kraju, realizu-
jąc wiele społecznych projektów, wspierając samorzą-
dy i stowarzyszenia oraz płacąc podatki, opłaty i daniny. 
Przez ostatni rok pandemii COVID-19 przekazaliśmy 
jako Lasy Państwowe i leśnicy polskiej służbie zdrowia 
ponad 3 mln złotych. Czynnie chronimy przyrodę nie 

tracąc z krajowej listy gatunków ptaków czy zwierząt 
typowych dla obszarów leśnych. Wręcz przeciwnie, do-
prowadziliśmy do odbudowy populacji np. żubra, łosia, 
bobra, bielika, głuszca, sokoła wędrownego. Zwiększy-
ła się znacznie populacja dużych drapieżników, które 
są wyznacznikiem dobrej gospodarki leśnej - niedźwie-
dzia, rysia, wilka.

Lesistość naszego kraju nieustannie rośnie i została 
zwiększona z 20% w okresie powojennym do ponad 
30% obecnie. Rosną zasoby drzewne, bo pozyskujemy 
z lasów zawsze mniej niż go przyrasta. Wzrasta udział 
gatunków liściastych w naszych lasach, rośnie średni 
wiek osiągając 60 lat, wzrasta ilość ponad 100-let-
nich lasów. Dobrze zajmujemy się polskimi lasami 
i nie jest nam potrzebna reforma bioróżnorodności 
oraz ochrony przyrody fundowana przez specjalistów 
z Unii Europejskiej. Każdy przyrodnik i leśnik, który 
nieustannie podpatruje przyrodę wie, że każdy las 
jest inny i wymaga innej wiedzy oraz działań opartych 
na wiedzy przyrodniczej. Pozostawienie lasu samemu 
sobie nie jest dobrym działaniem dla rozwoju bioróż-
norodności. Lasy są przecież także dla ludzi i spełniają 
wiele funkcji. Każdy Polak wie, że nasza przyroda jest 
unikalna i niezwykle cenna dla nas, ale też dla całej 
Europy. Wywołajmy zatem szeroką dyskusję i wspól-
nie znajdźmy dobre rozwiązanie, dla polskiej przyrody 
ale także dla nas, korzystających z polskich lasów, za-
nim podejmiemy, albo ktoś za nas podejmie, decyzje 
w sprawie Zielonego Ładu.

1źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/minister-
-kurtyka-o-europejskim-zielonym-ladzie

2źródło: https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/
gaz/18861-swiat-ucieka-od-gazu-jak-od-wegla

3źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualno-
sci/ucieczka-emisji-europejski-zielony-lad-9826.html

Jarosław Szałata 

Narodowy Program Szczepień 
– kiedy pracownicy LP?

W związku z licznymi pytaniami od pracowników, 
które dotyczą możliwości zaszczepienia się przeciw CO-
VID-19 informujemy, że jedynym organizatorem szcze-
pień jest Państwo Polskie, które przeprowadza je po-
przez Ministerstwo Zdrowia.

Kierując się naszymi potrzebami, wynikającymi z licz-
nych zapytań Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
Andrzej Konieczny pismem z dnia 22 stycznia 2021 r., 
które zostało skierowane do Ministra Zdrowia Adama 
Niedzielskiego za pośrednictwem Ministra Klimatu 
i Środowiska Michała Kurtyki, złożył prośbę o informa-
cję i udzielenie odpowiedzi na zapytanie: 

Do którego etapu szczepień zostali zakwalifikowa-
ni w Narodowym Programie Szczepień pracownicy LP 
w tym Służby Leśnej i Straży Leśnej?

Anna Goławska - Podsekretarz Stanu Ministerstwa 
Zdrowia pismem z dnia 6 lutego 2021 r. poinformowała, 
że (…) zgodnie z Narodowym Programem Szczepień pro-
ces produkcji i dystrybucji szczepionek będzie stopniowy, 
dlatego też szczepienie poszczególnych grup społecznych 
będzie również przebiegać etapowo. Zgodnie z obecnie 
obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
29 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i za-
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kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do eta-
pu „I” zostali zakwalifikowani, m.in. funkcjonariusze albo 
żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, 
Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywia-
du Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej 
Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Wię-
ziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochro-
ny kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz człon-
kowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy 
i wodni wykonujący działania ratownicze.

Ponadto, zgodnie z Narodowym Programem Szcze-
pień przeciw COVID-19, na etapie drugim obok osób po-
niżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększa-
jącymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, szczepieniu 
podlegać będą także osoby bezpośrednio zwiększający-
mi funkcjonowanie podstawowej działalności państwa 
i narażone na zakażenie ze względu na częste kontak-
ty społeczne, m.in.: pracownicy sektora infrastruktury 
krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinfor-
matycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, 
transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za 

zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawied-
liwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych. Infra-
struktura krytyczna wyznaczana jest na podstawie usta-
wy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).

Pracownicy Lasów Państwowych nie podlegają usta-
wie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), tym samym nie są uprawnieni 
do szczepień na etapach 0-2. Pracownicy Lasów Państwo-
wych są uprawnieni do szczepień na etapie 3. Dodatkowo 
zwracam uwagę na §2 Rozporządzenia: osoby, którym 
przed dniem wejścia w życie tego Rozporządzenia zostało 
wystawione skierowanie na szczepienie ochronne prze-
ciwko COVID-19 są uprawnione, w okresie ważności tego 
skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

Jednocześnie zaznaczam, że termin szczepień zale-
ży przede wszystkim od tempa dostaw szczepionek od 
producentów, niemniej jednak zapewniam, że Minister-
stwo Zdrowia nieustannie podejmuje działania mające 
na celu zaszczepienie jak najszerszej grupy osób w moż-
liwie najkrótszym czasie.

Jarosław Szałata

Lokal zamienny dla leśnika 
- emeryta lub rencisty - zasady prawne

Z racji sukcesywnego przechodzenia na zaopatrzenie 
emerytalne sporej grupy pracowników co jakiś czas po-
jawiają się pytania dotyczące mieszkań leśniczych i nad-
leśniczych. Obecnie obowiązujące zapisy prawne, w tym 
zapisy PUZP, chronią pracownika i nikt nie może doma-
gać się od niego opuszczenia lokalu, w którym dotąd za-
mieszkiwał, jeśli nie ma gdzie się wyprowadzić. Przysłu-
guje mu od pracodawcy - nadleśnictwa lokal zamienny 
lub po upływie 6 miesięcy możliwość  zawarcia umowy 
najmu na dotąd bezpłatnie użytkowany lokal.

Zgodnie z postanowieniem § 21 ust. 6 i 7 Ponadza-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy dla PGL Lasy 
Państwowe:

6. Jeżeli ustanie stosunku pracy jest związane z przej-
ściem na emeryturę lub rentę pracownika Służby 
Leśnej, uprawnionego do bezpłatnego mieszkania, 
nadleśnictwo – z zastrzeżeniem ust. 7 - ma obowią-
zek wskazać pracownikowi lokal zamienny oraz po-
kryć koszty przeprowadzki do tego lokalu - w ciągu 6 
miesięcy od dnia ustania stosunku pracy pracownika.

7. Lokal zamienny nie przysługuje, jeśli były pracownik 
uprawniony do bezpłatnego mieszkania:
1) posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego,
2) zakupił lokal mieszkalny z zasobów Lasów Pań-

stwowych, na podstawie art. 40a ustawy.

PUZP nie precyzuje jednak co dokładnie stanowi 
tytuł prawny do lokalu. Pojęcie tytułu prawnego do 
zajmowanego lokalu mieszkalnego definiowane jest 
w doktrynie jako istnienie stosunku prawnego, który 
uprawnia do korzystania w imieniu własnym z określo-
nego lokalu mieszkalnego. Tytuł prawny do lokalu może 
powstać na podstawie pisemnego lub ustnego oświad-
czenia woli, jednostronnego lub w formie umowy stron, 
albo orzeczenia lub decyzji właściwego sądu lub organu, 
z którego wynika dla danej osoby możliwość korzysta-
nia z lokalu, czy też rozporządzania nim. Nie istnieje 
ogólna forma w jakiej powinien być potwierdzony czy 
wydany tytuł prawny do lokalu. Przykładowo może to 
być umowa kupna, umowa darowizny, umowa dożywo-
cia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, 
notarialne stwierdzenie nabycia spadku, przydział loka-
lu. Tytuł do lokalu może powstać także wskutek umowy 
najmu, umowy dzierżawy, umowy użyczenia.

Zatem nikogo nie można zmuszać do opuszczenia 
mieszkania bez porozumienia się stron i uzgodnienia wa-
runków dalszego zamieszkiwania lub czasu przeprowadzki 
do uzgodnionego lokalu mieszkalnego. Jednym z rozwią-
zań może być także wskazanie lokalu zamiennego wyna-
jętego przez Nadleśnictwo w przypadku, gdy brak jest 
mieszkań zamiennych w zasobach Lasów Państwowych.

Jarosław Szałata
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Gazele Biznesu
Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny 

oraz najpopularniejszy ranking małych i średnich firm 
w Polsce. „Puls Biznesu” organizuje go nieprzerwanie 
od 2000 r. realizując misję wspierania przedsiębiorczo-
ści. Ranking bazuje na najbardziej obiektywnych kryte-
riach – wynikach finansowych, a udział w nim jest bez-
płatny. Obecność w rankingu oznacza, że firma należy 
do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie 
się rozwija, ale jest także transparentna.

GAZELA BIZNESU TO FIRMA, KTÓRA SZYBKO SIĘ ROZ-
WIJA, MA UZNANĄ MARKĘ I MOŻNA JEJ ZAUFAĆ!

KRYTERIA RANKINGU GAZELE BIZNESU 2020
W każdej edycji rankingu badane są wyniki kandyda-

ta za pełne trzy poprzedzające lata. W edycji 2020 prze-
analizowane zostały wyniki za lata 2017-2018-2019. 
O tytuł Gazeli Biznesu 2020 mogła ubiegać się firma, 
która spełniła wszystkie poniższe kryteria:
1. rozpoczęła działalność przed rokiem 2017 i prowadzi 

ją nieprzerwanie do dziś,
2. w roku bazowym 2017 przychody ze sprzedaży mieś-

ciły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
3. w latach 2017-2019 z roku na rok notowała wzrost 

przychodów ze sprzedaży,
4. w latach 2017-2019 ani razu nie odnotowała straty,

5.  umożliwiła analizę swoich wyników finansowych 
przynajmniej z trzech badanych lat (składając spra-
wozdania finansowe do sądów albo przekazując 
dane do Coface, albo udostępniając je poprzez wy-
pełnienie formularza zgłoszeniowego).

O miejscu firmy na liście rankingowej decydował 
wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty 
w ciągu trzech badanych lat (2019 vs. 2017).

W rankingu nie mogły brać udziału firmy oferujące 
usługi finansowe i powiązane z nimi, takie jak: banki, 
firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy lea-
singowe i firmy windykacyjne. W rankingu nie uwzględ-
niono wyników grup kapitałowych. W rankingu nie mo-
gły się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały 
chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.

Autorem Rankingu jest spółka Coface Poland Cre-
dit Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie, Al. Jerozolimskie 142 a, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warsza-
wy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022937.

Coface od 2001 roku jest autorem zestawienia naj-
bardziej dynamicznie rozwijających się małych i śred-
nich polskich przedsiębiorstw przygotowywanego dla 
dziennika Puls Biznesu. Jako jedna z największych pol-

Stypendia ZLP w RP dla uczniów
 14 szkół leśnych

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rze-
czypospolitej Polskiej podjęła kolejny już raz decyzję 
o ufundowaniu stypendiów naukowych dla wyróżnia-
jących się uczniów średnich szkół leśnych (dotyczy to 
jedenastu szkół, których organem prowadzącym jest 
Minister Środowiska oraz szkoły w Tułowicach, Ru-
cianem-Nidzie oraz Starym Sączu) za najlepsze wyniki 
w nauce z przedmiotów zawodowych za okres czterech 
lat kształcenia.

Łącznie na ten cel przeznaczono 21.000,00 zł. Każda 
ze szkół otrzyma 1.500,00 zł brutto bezpośrednio na 
wskazane przez nią konto. 

Zwróciliśmy się do się do dyrektorów szkół leśnych 
z pełną informacją o stypendiach i zasadach ich fun-
dowania z prośbą o możliwość uczestniczenia w uro-
czystości przekazania stypendiów uczniom, naturalnie 
jeżeli sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju na to 
pozwoli. 

Z ramienia Rady Krajowej ZLP w RP sprawy stypen-
dium koordynuje Krystian Wójcik – Przewodniczący ZLP 
w RP Zakładowej Organizacji Związkowej w Zespole 
Szkół Leśnych w Lesku.

Mamy nadzieję, że stypendia ufundowane przez 
Związek Leśników Polskich w RP będą nie tylko nagro-
dą za najlepsze wyniki w nauce, ale przede wszystkim 
motywacją do podejmowania pracy po zakończonej 
edukacji w jednostkach organizacyjnych LP, Parków 
Narodowych czy Biur Urządzania Lasu. Stypendia to 
także szczególna zachęta do zdobywania szerokiej wie-
dzy z zakresu leśnictwa i zainteresowania przedmiota-
mi zawodowymi. Jest to szczególny i wymierny wyraz 
troski o jakość kształcenia przyszłych leśników finanso-
wany ze składek naszych członków.

Współpracujemy ze szkołami leśnymi również na 
innych polach i utrzymujemy stały kontakt za pośred-
nictwem naszych przedstawicieli oddelegowanych 
do poszczególnych szkół. Uczestniczymy w życiu szkół 
i skupionych wokół nich społeczności oraz wspieramy, 
na miarę swoich możliwości, w różnych formach ich 
działalność.

 Pozdrawiamy społeczności szkolne leśnym,
Darz Bór!

Jarosław Szałata
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skich wywiadowni gospodarczych dysponuje bogatą 
i stale aktualizowaną bazą informacji o polskich fir-
mach, która jest podstawą do przygotowania rankingu. 
Ponadto, każdego roku weryfikowane są wyniki firm 
kandydujących do tego zestawienia, które nadesłały 
swoje aplikacje przez elektroniczny formularz zgłosze-
niowy. Przygotowując ranking Coface corocznie doko-
nuje analizy statystycznej i jakościowej tysięcy polskich 
przedsiębiorstw, aby w zestawieniu znalazły się firmy 
nie tylko spełniające twarde kryteria rankingu, ale tak-
że wiarygodne. Najnowszy raport jest już dziewiętna-
stym zestawieniem przygotowanym przez Coface.

Publikacja:
Po raz pierwszy pełna lista publikowana jest wyłącz-

nie w Internecie. Po raz pierwszy również zrezygnowa-
no z wydawania oddzielnego katalogu z listą i opisami 
jej liderów na rzecz dodatków do codziennych wydań 
drukowanych „Pulsu Biznesu”.

Wobec zmian zachodzących na rynku mediów 
w roku 2020 ostatecznie postawiono na realizację 
strategii określanej hasłem „online first”. Zakłada ona, 
że podstawowym i najszybciej docierającym do od-
biorcy nośnikiem informacji jest Internet, a publikacje 
drukowane, w tym codzienne wydania „Pulsu Bizne-
su”, stanowią rozwinięcie i uzupełnienie treści serwo-
wanych online. 

Pełny ranking i towarzyszące mu teksty redakcyjne  
- w tym wizytówki firm, które zajęły miejsca na podium 
w poszczególnych województwach – publikowany jest 
na stronie www.pb.pl/gazele. W wydaniu papierowym 
przedstawione są jedynie mini rankingi wojewódzkie 
i portrety zwycięzców z poszczególnych regionów. Na 
początku przyszłego roku wydrukowane będą cykle 
dodatków regionalnych, w których przybliżone zostaną 
sylwetki pozostałych liderów wojewódzkich.

Jarosław Szałata
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Z żałobnej karty

Foto: Archiwum ZLP w RP

W nocy z 26/27 grudnia 2020 roku odszedł do wiecz-
ności nasz Kolega Andrzej Borkowski – zasłużony leśnik, 
Przewodniczący Regionu Olsztyńskiego Związku Leśni-
ków Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Niedawno, latem zeszłego roku, przeszedł na emery-
turę po przepracowaniu 42 lat w Lasach Państwowych. 
Z charakterystyczną dla siebie pasją, dokładnością i su-
miennością pracował w Wydziale Informatyki wcześ-
niej Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych, a na-
stępnie Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie. Przez wiele 
lat był zastępcą Naczelnika Wydziału, w którym wdro-
żył wiele unikalnych rozwiązań. W latach 90 XX wieku 
brał aktywny udział w pracach zespołu tworzącego SILP 

– System Informatyczny Lasów Państwowych. Stwo-
rzył kilka programów komputerowych wdrożonych do 
użytkowania w Lasach Państwowych i wprowadził wie-
le innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez 
RDLP w Olsztynie. Za sumienną pracę i osiągnięcia był 
wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Był człowiekiem 
cichym, skromnym i powszechnie lubianym. Sumiennie 
i aktywnie pracował zawodowo, ale też społecznie na 
rzecz polskich lasów, ludzi lasów i lokalnej społeczno-
ści. Z tego powodu, ale także z racji wielkiego doświad-
czenia w pracy w Lasach Państwowych, zawsze chętnie 
służył radą i pomocą młodszym leśnikom. 

Od początku pracy zawodowej należał do związ-
ków zawodowych. Szybko został bardzo aktywnym 

działaczem Związku Leśników Polskich w Rzeczypo-
spolitej Polskiej. W latach 2000-2005 pełnił funkcję 
Wiceprzewodniczącego Organizacji Zakładowej ZLP 
w RP w RDLP w Olsztynie, a od 2005 r. do chwili odej-
ścia był jej Przewodniczącym. W 2006 roku został Wi-
ceprzewodniczącym Okręgu Olsztyńskiego ZLP w RP, 
a w 2009 roku jego jakże aktywnym Przewodniczącym. 
Andrzej Borkowski był wieloletnim członkiem Rady 
Krajowej oraz delegatem na Zjazdy Krajowe ZLP w RP.

Posiadał wiele zdolności, w tym znakomicie potra-
fił organizować życie społeczne. Przez blisko 50 lat był 
aktywnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. 
Przez 37 lat działał we władzach Koła (20 lat pełnił 
funkcję Sekretarza, a przez 15 lat Łowczego). Był 
członkiem Zarządu Klubu Strzelectwa Myśliwskiego 

„Leśnik” w Olsztynie i ogromnie angażował się w tę 
działalność, znakomicie łącząc środowiska leśników, 
myśliwych i sportowców.

Od 22 lat wspólnie z zespołem organizował dla pra-
cowników RDLP w Olsztynie m. in. Regionalne Mistrzo-
stwa Leśników w Strzelectwie, a od 19 lat coroczne 
turnieje w piłce nożnej o Puchar Dyrektora RDLP. 

Dzięki jego wszechstronnej działalności i pod jego 
przewodnictwem Związek Leśników Polskich w RP 
Regionu Olsztyńskiego znacznie zwiększył swoje 
szeregi. Również z Jego inicjatywy, w uznaniu zasług 
całej społeczności związkowej, w 2010 roku Region 
otrzymał sztandar. 

Andrzej za swoją działalność społeczną był odzna-
czony Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Leśni-
ków Polskich” i Złotym Znakiem Związku. To najwyż-
sze odznaczenie w ZLP w RP zostało Jemu wręczone 
w obecności Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Ge-
neralnego LP podczas uroczystości 100-lecia ZLP w RP 
w Gołuchowie, w październiku 2018 roku.

Dziś sztandar Regionu Olsztyńskiego i sztandary 
ZLP w RP pokryją się kirem w obliczu śmierci Andrze-
ja… Często mówimy, że nie ma ludzi niezastąpionych, 
jednak Andrzeja trudno będzie zastąpić. Jego odejście 
jest dla nas wielka stratą i napełniło smutkiem wszyst-
kich tych, którzy mieli wielkie szczęście Go poznać. 

Żonie Andrzeja i Jego Rodzinie w imieniu całej Bra-
ci Leśnej, Rady Krajowej, Rady Regionu Olsztyńskiego 
i blisko 12 tysięcy członków ZLP w RP składamy kon-
dolencje i wyrazy żalu oraz duchowej łączności 
w tych trudnych chwilach. 

Andrzeju – odpoczywaj w pokoju,
Darz Bór!

Jarosław Szałata

Żegnamy Andrzeja 
Borkowskiego
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30 grudnia 2020 r. na cmentarzu w Olsztynku po-
żegnaliśmy zmarłego w dniu 27 grudnia 2020 r. na-
szego Kolegę Przewodniczącego Rady Regionu Ol-
sztyńskiego ZLP w RP Andrzeja Borkowskiego.

W pogrzebie wzięła udział Rodzina, przedstawi-
ciele RDLP w Olsztynie na czele z Panem Dyrektorem 
Adamem Roczniakiem, przedstawiciele PZŁ, Rada Re-
gionu Olsztyńskiego ZLP w RP, Delegacje Nadleśnictw 
RDLP w Olsztynie i ZOZ ZLP w RP, Członkowie Związ-
ku oraz licznie zgromadzeni Koledzy i Przyjaciele.

W obecności zgromadzonych Pan Dyrektor Adam 
Roczniak przypomniał drogę zawodową Andrzeja, 
który w RDLP w Olsztynie przepracował 42 lata.

Kolega Wiceprzewodniczący Rady Regionu Ol-
sztyńskiego ZLP w RP i jednocześnie Członek Rady 
Krajowej Związku Mirosław Choroś odczytał list po-
żegnalny Przewodniczącego Rady Krajowej ZLP w RP 
Jarosława Szałaty skierowany do zgromadzonych 
oraz kondolencje przesłane przez Honorowego Prze-
wodniczącego ZLP w RP Parków Narodowych kol. 
Piotra Kozłowskiego.

W pogrzebie w związku z zaleceniami GIS uczest-
niczyły tylko poczty sztandarowe reprezentujące 
RDLP w Olsztynie, ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego 

oraz PZŁ.
Pożegnaliśmy w tym dniu przede wszystkim 

kolegę, związkowca, a dla wielu przyjaciela.
Niech spoczywa w spokoju!

Mirosław Choroś

Żegnamy Andrzeja 
Borkowskiego

Marcinowi Kowalskiemu
Z POWODU ŚMIERCI

OJCA

składa Rada Regionu Szczecineckiego
oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

SERDECZNE WYRAZY 
WSPÓŁCZUCIA

Piotrowi Kozakowskiemu
Z POWODU ŚMIERCI

OJCA

składa Rada Regionu Szczecineckiego
oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

SERDECZNE WYRAZY 
WSPÓŁCZUCIA

Janinie i Józefowi Sobczakom
Z POWODU ŚMIERCI

MATKI

składa Rada Regionu Zachodniego
oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

SERDECZNE WYRAZY 
WSPÓŁCZUCIA

Rodzinie i bliskim
JANA MASŁOWSKIEGO

aktywnego członka ZLP w RP,
byłego Przewodniczącego OZ 
w Nadleśnictwie Nowogard

składa Rada Regionu Zachodniego
oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

SERDECZNE WYRAZY 
WSPÓŁCZUCIA
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Na początku września 2020 roku, przy okazji jakże ważnej rocznicy 
Porozumień Sierpniowych przedstawialiśmy braci – bliźniaków Olgierda 
i Ryszarda Popielów i ich dokonania dla kraju. 

Niedawno dotarła do nas jakże smutna wiadomość, że odszedł od 
nas Olgierd Popiel – długoletni i aktywny członek naszego Związku, 
strażnik leśny z Nadleśnictwa Bogdaniec (RDLP w  Szczecinie).

Wcześniej, w listopadzie 2020 r. zmarł Ryszard Popiel, a w Boże Naro-
dzenie odeszła ich Mama…

Wciąż jakże aktualne pozostaje zatem znane przesłanie Ks. Jana Twar-
dowskiego:

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy

tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego. 

Jarosław Szałata

Śpieszmy się kochać ludzi – 
odszedł Olgierd Popiel

Foto: Jarosław Szałata

Wydawca: Związek Leśników Polskich w RP, 02-124 Warszawa, ul Grójecka 127, 
tel (0-22) 589-83-80, e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl

Realizacja: Drukarnia Standruk, 20-150 Lublin, ul. Rapackiego 25


