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NASZE SPRAWY
CENTRALNE OBCHODY DNI LASU
Ogólnopolskie Święto Lasu
z Prezydentem RP
W dniu 20 kwietnia br. z udziałem prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli leśników z całej Polski, w tym reprezentantów związków zawodowych i wielu innych gości obchodzone były centralne obchody Ogólnopolskiego Święta
Lasu w Puszczy Niepołomickiej.
Po mszy w niepołomickim kościele pod wezwaniem
Dziesięciu Tysięcy Męczenników wszyscy uczestnicy
uroczystości i prezydent Bronisław Komorowski przybyli na polanę w leśnictwie Sitowiec (Nadleśnictwo
Niepołomice) gdzie posadzili kilkadziesiąt sadzonek
buka, a prezydent, dodatkowo – mierzący 3,5 m dąb.

Po posadzeniu drzewka i odsłonięciu tablicy odbyły
się krótkie, sympatyczne rozmowy i wspólne fotografowanie z prezydentem.

Drugą część obchodów wypełniła Krajowa Narada
Leśników na Zamku Królewskim w Niepołomicach,
dawnej rezydencji polskich królów, m.in. Władysława
Jagiełły i królowej Bony. Dyrektor generalny LP Adam
Wasiak przedstawił informację o stanie państwowych
lasów, ogromie zadań wykonywanych przez leśników,
również o znaczeniu lasów dla naszej gospodarki i rynku pracy. Dyrektor generalny podkreślił, że oprócz
wykonywania zadań w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej Lasy Państwowe zasilają budżety państwa
i samorządów setkami milionów złotych z tytułu podatków, finansują liczne projekty naukowe, wspierają parki narodowe. Rocznie inwestują ponad miliard złotych
w przedsięwzięcia służące gospodarce leśnej, z których
korzystają też często lokalne społeczności.
Prezydent Bronisław Komorowski w swym przemówieniu zauważył, że gospodarka leśna w Polsce dobrze
funkcjonuje, a przyjęty i ukształtowany model leśnictwa sprawdził się i cieszy się społecznym zaufaniem.
Na koniec prezydent Bronisław Komorowski odniósł
się do udziału Lasów Państwowych w procesie sprzedaży Polskich Kolei Linowych, oceniając go sceptycznie
i uznając, że leśnicy powinni skoncentrować się przede
wszystkim na działalności podstawowej, czyli gospodarce leśnej.
Podczas uroczystości w niepołomickim zamku sześciu pracownikom Lasów Państwowych wręczono odznaki honorowe ministra środowiska oraz trzy medale
„Za zasługi dla obronności kraju” od resortu obrony narodowej, w tym członkowi naszego Związku Rafałowi
Pajestce z Nadleśnictwa Rokita (RDLP Szczecin) – na
zdjęciu poniżej 3 od prawej.

Ponadto sześciu pracowników otrzymało Kordelasy Leśnika Polskiego. Wręczono również nagrody
zwycięzcom III edycji konkursu fotograficznego „Las
w obiektywach leśników”.
Po zakończeniu narady odbyły się występy zespołu
góralskiego oraz koncert laureatów Konkursu Sygnalistyki Myśliwskiej „O Róg Zbramira”.
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SPOTKANIE CENTRAL
ZWIĄZKOWYCH W SPRAWIE
NOWELIZACJI PUZP
W dniu 15 kwietnia 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym
LP w Puszczykowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Leśników Polskich w RP i NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
Strony zgodnie ustaliły, że prowadzone będą prace
w następujących kierunkach:
I. Tematy do wprowadzenia zmian w PUZP
1. Wynagrodzenie dodatkowe
– wprowadzić dodatkowo w zał. Nr 4 § 4 pkt. 4
zapis:
– c) z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego,
– d) ze zwolnienia chorobowego,
– e) ze świadczenia rehabilitacyjnego.
2. Nagrody jubileuszowe
– wprowadzić zapis w pkt 1 § 33 zaliczający okresy pracy:
– zatrudnienia w parkach narodowych,
– firmach sporządzających Plany Urządzenia
Lasu dla PGL Lasy Państwowe,
– w ramach tzw. „Zielonych miejsc pracy”,
– skierowania do pracy w PGL LP przez PUP na
staż pracy, prace interwencyjne, przyuczenie do
zawodu itp.
3. Pozostałe
– wprowadzić § 14 o treści: pracownikom pracującym na rejestratorach, GPS-ach itp. urządzeniach elektronicznych przysługuje refundacja
kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ze
wskazań lekarskich raz na dwa lata, w wysokości do 30% stawki wyjściowej, na podstawie
okazanej faktury.
– wprowadzić pkt 5 § 15 o treści: deputat opałowy, na wniosek pracownika, może być wydany jednorazowo, w ciągu roku, pod warunkiem
złożenia pisemnej deklaracji o zwrocie wartości
nadebranego deputatu w razie rozwiązania stosunku pracy.
– ustalić interpretację do § 23 pkt 1: Pracownik
może otrzymać urlop dodatkowy na leczenie sanatoryjne, a także urlop na poratowanie zdrowia
pomimo niewykorzystania bieżącego urlopu
wypoczynkowego.
– opracować jednolity tekst PUZP wraz z komentarzami.
– wprowadzić zapis w PUZP w § 17 b: Pracownikom zatrudnionym na stanowisku leśniczego lub osobie odpowiedzialnej za utrzymanie

kancelarii leśnictwa przysługuje zwrot kosztów
w wysokości 30% stawki wyjściowej.
II. Wnioski i propozycje do negocjacji z Dyrektorem
Generalnym Lasów Państwowych, w kolejności:
1. Dodatek transportowy za jazdy terenowe – propozycja 30% zwiększenia w stosunku do maksymalnej stawki zwykłej. Limit kilometrów ustalany
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
2. Pracowniczy program emerytalny – tzw. III filar.
3. Pakiet medyczny (medycyna pracy, pakiet zdrowotny i lekowy) dla wszystkich pracowników PGL LP
obejmujący diagnostykę oraz leczenie boreliozy.
4. Uregulowanie sprawy opuszczenia lokalu niezbędnego z zasobów LP przez pracowników, emerytów
i rencistów LP poprzez wypłacenie ekwiwalentu
pieniężnego albo przyznania lokalu zamiennego.
5. Ustalenie wysokości nagrody jubileuszowej za 45
i więcej lat pracy. Propozycja – 450% podstawy
wymiaru, która powinna być zwiększona do 400%
stawki wyjściowej.
6. Uznanie kosztów udziału w wydarzeniach (zawodach sportowych, kulturalnych itp.), objętych patronatem dyrektora generalnego i regionalnego LP,
w których pracownik reprezentuje jednostkę Lasów
Państwowych – w ramach pełnej delegacji.
7. Przywrócenie umundurowania dla wszystkich pracowników administracyjnych LP – propozycja
40 pkt. na rok dla pozostających poza SL.
8. Znowelizowanie tabeli wynagrodzeń i tabel przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
roboczej – m.in. włączenia siatki płac SL do PUZP.
9. Zwiększenie dodatkowego wynagrodzenia za czas
pełnienia dyżuru w domu do 3% (§ 10 pkt 6 PUZP).
10. Uruchomienie pożyczek bezzwrotnych na zagospodarowanie dla nowoprzyjętych pracowników
(do 5 lat po zakończeniu edukacji) – propozycja 10
krotność stawki wyjściowej.
11. Ograniczenie ilości egzaminów potrzebnych do
podjęcia pracy w PGL LP do egzaminu postażowego tożsamego z egzaminem do SL.
12. Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas pełnienia funkcji związkowych w strukturach regionalnych i krajowych działających w PGL LP – szczegóły do negocjacji.
Przewodniczący ZLP w RP
Bronisław Sasin

JUBILEUSZOWY
XXV OGÓLNOPOLSKI RAJD
LEŚNIKÓW

Związek Leśników Polskich w RP oraz RDLP we
Wrocławiu zapraszają na Dolny Śląsk do udziału
w Jubileuszowym XXV Rajdzie Leśników. Spotkajmy się „Na prastarej Piastów ziemi, wśród wulkanów, zamków, kniei…”
Termin rajdu: Tegoroczny Rajd Leśników odbędzie
się w dniach 08–10 sierpnia.
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają cztery noclegi we Wrocławiu. W dniach 7 i 11 sierpnia można zaplanować indywidualny pobyt na terenie Wrocławia i okolic.
Baza rajdu: Po raz pierwszy od zamierzchłych czasów wszyscy uczestnicy spotykają się w jednej bazie
przez cały czas trwania imprezy. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu otwiera dla nas swoje gościnne podwoje. WSOWL
przygotuje nam 960 miejsc noclegowych w akademikach i koszarach szkoły. Chcąc zadowolić wyrafinowanych amatorów turystyki stworzymy miasteczko namiotów wojskowych dla 1000 osób. Amatorzy namiotów
muszą zabrać ze sobą śpiwory.
Będzie się działo: Przewidujemy solidne wypełnienie
czasu od rana do późnych godzin nocnych. W ramach
działań estradowych przeprowadzimy kanon rajdowych
konkursów: Miss, Mister, Totem, Piosenka Rajdowa,
Najmłodszy i Najstarszy Uczestnik oraz kilka innych
konkursów, m.in. konkurs wabienia. Będzie muzyka do
tańca – do późnej nocy. Będzie miejsce z ogniskiem –
dla wielbicieli piosenki turystycznej. Będzie program
estradowo-rozrywkowy – z gwiazdą wieczoru…
Trasy: Przygotowaliśmy 24 trasy rajdowe, w tym
dwie trasy specjalne – jedna dla osób niepełnosprawnych, druga – motocyklowa.
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Wrocław: Po terenie miasta będziemy poruszać się
pieszo lub na pokładzie statków wycieczkowych pływających po Odrze. Trasy wrocławskie będą podobne do
siebie i dadzą możliwość poznania następujących, żelaznych punktów atrakcji turystycznych stolicy Dolnego
Śląska:
 Panoramy Racławickiej,
 Rynku, Ratusza i jego okolic z licznymi muzeami
(Architektury, Archeologicznym, Sztuki Medalierskiej, Farmacji, Sztuki Współczesnej, Poczty
i Telekomunikacji),

 Uniwersytetu Wrocławskiego z Aulą Leopoldyńską, Oratorium Marianum i Wieżą Matematyczną
oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
 Ostrowa Tumskiego i Piaskowego z Katedrą i Muzeum Archidiecezjalnym oraz Ogrodem Botanicznym i Muzeum Przyrodniczym,
 Parku Szczytnickiego (jednego z pierwszych europejskich parków założonych w stylu angielskim) z Halą Stulecia i przepięknym Ogrodem
Japońskim.

Dolny Śląsk: Proponujemy następujące kierunki i rodzaje tras:

4

Nr trasy

Nazwa trasy

Nadleśnictwo opiekun

Rodzaj trasy

1A-1B

Kopalnia Złota

Bardo Śląskie

autokarowo-piesza

2A-2B

Pontonem po Nysie Kłodzkiej

Bardo Śląskie

autokarowo-pontonowa

3A-3B

Miasto Królewskie

Bystrzyca Kłodzka

autokarowo-piesza

4A-4B

Tajemnice Gór Sowich

Jugów

autokarowa

5A-5B

Głazy Krasnoludków

Kamienna Góra

piesza

6A-6B

Czarna Góra

Lądek Zdrój

autokarowo-piesza

7A-7B

Jaskinia Niedźwiedzia

Lądek Zdrój

autokarowo-piesza

8A-8B

Kajakowy spływ Bobrem

Lwówek Śl.

kajakowo-piesza

9A-9B

Atrakcje Międzygórza i Śnieżnik

Międzylesie

pieszo-offroadowa

10A-10B

Skarby, wino i cystersi – 4 razy naj…

Miękinia

autokarowa

11A-11B

Stawy Milickie

Milicz

autokarowo-zaprzęgowo-piesza

12A-12B

Wysoki Kamień

Szklarska Poręba

piesza

13A-13B

Szrenica

Szklarska Poręba

piesza

14A-14B

Karkonosze

Śnieżka

piesza

15A-15B

Rudawy Janowickie

Śnieżka

piesza

16A-16B

Od piastowskiej Świdnicy do Sowich Gór
tajemnicy.

Świdnica

piesza

17A-17B

Singletrek pod Smrekem

Świeradów

rowerowa

18A-18B

Torfowiska Doliny Izery

Świeradów

piesza

19A-19B

Leśne podziemie

Wałbrzych

autokarowa

20A-20B

Góry Stołowe „DLA KAŻDEGO COŚ”…

Zdroje

autokarowo-piesza

21A-21B

Agat – Grodziec

Złotoryja

autokarowo-piesza

22A-22B

Klub miłośników KARPIA

Żmigród

autokarowo-zaprzęgowo-kajakowopiesza
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Złotym szlakiem na dwóch kołach

Bystrzyca Kłodzka

motocyklowa

24

Na grobli Milickich Stawów

Żmigród

piesza dla osób niepełnosprawnych

RADY OKRĘGOWE/REGIONALNE
ZLP

Szczegóły organizacyjne:
Lokalizacja bazy rajdu: Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław,
ul. Czajkowskiego 109 (WGS: 51.143844, 17.052927)

OLSZTYN
Zjazd Sprawozdawczy Regionu
Olsztyńskiego ZLP w RP

Regulamin rajdu i opisy tras rajdowych do pobrania ze strony http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/
Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja drużyn:
1. Zgłoszenia grup rajdowych przyjmowane są od
dnia 17.04.2013 r.
2. Zgłoszenia grup rajdowych przyjmowane są tylko
w formie elektronicznej. Zgłaszając swój udział w rajdzie należy przesłać na adres mailowy: rejestracjanarajd@wroclaw.lasy.gov.pl plik Karta Zgłoszeniowa.xls
lub Karta Zgłoszeniowa – Motocykliści.xls lub Karta
Zgłoszeniowa – Osoby niepełnosprawne.xls. W pobranym pliku wypełnić należy zakładkę „lista uczestników”
oraz pola jasnozielone w zakładce „Zgłoszenie”.
3. Wszelkich informacji dotyczących systemu rejestracji, warunków w bazie rajdu i przebiegu spotkania
udzielamy Kierownikom Drużyn pod numerem telefonu: +48 71 377 17 78, dla IP Cisco 1371701, 1371702,
1371703.

9 kwietnia 2013 roku odbył się w Olsztynie V Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego.
Po wprowadzeniu Sztandaru Regionu otwarcia Zjazdu dokonał Andrzej Borkowski – Przewodniczący Regionu. Przywitał przybyłych na obrady gości w osobach:
Zastępcy Dyrektora RDLP w Olsztynie Pana Pawła Artycha oraz Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP Bronisława Sasina.
Dokonano wyboru przewodniczącego Zjazdu. Delegaci powierzyli tę funkcje koledze Mirosławowi Chorosiowi. Następnie wręczono zasłużonym członkom przyznane odznaczenia związkowe. Był to jeden Złoty Znak
Związku, pięć srebrnych i trzynaście brązowych odznak
„Zasłużony dla Leśników Polskich:
Odznaczenia otrzymali:
 Złoty Znak Związku – Kolega Henryk Kaźmierczak



4. Wszelkich informacji dotyczących poszczególnych
tras rajdowych poza Wrocławiem udzielą osoby wymienione w pozycji: Kontakt danej trasy w Opisie tras rajdowych.
5. Po otrzymaniu rezerwacji wpisowe w ciągu pięciu
dni należy wpłacić na konto Związku Zawodowego Leśników Polskich RDLP we Wrocławiu
nr 58 1750 0012 0000 0000 2158 6797
w Raiffeisen Bank Polska.
W tytule przelewu należy wpisać: Drużyna nazwa drużyny.

 Srebrne Odznaki – Koleżanka i Koledzy; Regina
Abramczyk, Lech Kilanowski, Stanisław Majewski, Grzegorz Szwagrzak i Jarosław Świgoń



Zapraszamy na XXV Jubileuszowy Rajd Leśników.
Zapraszamy do Wrocławia, Zapraszamy na Dolny Śląsk,
Zapraszamy do RDLP we Wrocławiu.
Komitet organizacyjny
XXV Rajdu Leśników
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 Brązowe Odznaki – Kol.Kol. Leszek Bejgier, Jan
Błocki, Roman Doroszko, Bogusław Gołębiewski,
Danuta Gonczarenko, Małgorzata Gruca, Czesław
Ławrynian, Aleksander Pepłowski, Marian Petryga, Stefan Podsiadłowski, Kazimierz Sobiech, Teresa Stachowska, Krystyna Tonkowicz.



Aktu dekoracji dokonał kolega Przewodniczący
Związku Bronisław Sasin w towarzystwie Dyrektora
Pawła Artycha i Przewodniczącego Regionu Andrzeja
Borkowskiego.

Uczestnicy Zjazdu
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Po tej uroczystej części Zjazdu przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku dziennego. Dokonano wyborów Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał
i Wniosków.
Przewodniczący Regionu kol. A. Borkowski przedstawił Zjazdowi sprawozdanie Rady Regionu za okres
od poprzedniego Zjazdu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu za miniony okres przedstawił jej przewodniczący kol. B. Cybulski. Sprawozdanie zakończył
zgłoszeniem wniosku o udzielenie absolutorium dla
Rady Regionu.
Sprawozdania złożyli również członek Rady Krajowej – kol. M. Choroś i kol. A. Borkowski – członek
Rady Krajowej oraz jej Prezydium. Dotyczyły one pracy
w tych organach Związku.
Postawiony przez Komisję Rewizyjną wniosek
o udzielenie absolutorium dla Rady Regionu został
przyjęty jednogłośnie.
W dalszej części Zjazdu głos zabrał Przewodniczący
ZLP w RP Bronisław Sasin. Podziękował za zaproszenie na Zjazd oraz możliwość spotkania z reprezentacją
związkowców regionu olsztyńskiego i wysłuchania ich
stanowiska. Kolega Przewodniczący mówił o zadaniach
związku na najbliższy okres, jak również celach stawianych na całą kadencję nowo wybranych władz Związku.
Przedstawił priorytety jakie stawia w działaniu – kompleksowe rozwiązanie kwestii mieszkaniowych, wysokość zwracanych kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych, sprawy płacowe. Oczywiście nie są to jedyne problemy czekające na załatwienie.
Wystąpienie kolegi Przewodniczącego (na jego prośbę)
przerywane było pytaniami od delegatów. Na wszystkie
zapytania była udzielona odpowiedź.
Obecny na Zjeździe zastępca Dyrektora RDLP Pan
Paweł Artych przedstawił wyniki jakimi Regionalna

Dyrekcja zakończyła rok ubiegły, elementy planu na rok
2013 oraz bieżącą sytuację ekonomiczną i gospodarczą.
Przedstawił zagadnienia związane z zatrudnieniem i płacami.
W dyskusji poruszano sprawy związane z:
 sprzedażą mieszkań dla pracowników
 rekompensatami dla osób opuszczających mieszkania funkcyjne
 pożyczek na zakup samochodów prywatnych używanych do celów służbowych
 opracowania nowej siatki płac i zasad w niej obowiązujących
 koniecznością uporządkowania norm prawnych
związanych z zapisami zarządzenia nr 90 DG LP
z XII 2012 r.
Po dyskusji, komisja Uchwał i Wniosków przedłożyła
Zjazdowi projekty Uchwał, który je przyjął.
Uchwała nr 1
Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Olsztyn
upoważnia Radę Regionu do zwoływania Zjazdu Sprawozdawczego do dnia 30 kwietnia po zakończeniu roku
sprawozdawczego.
Uchwała nr 2
W związku z zarządzeniem nr 90 DGLP z dnia
12.12.12 – 5 pkt. 1 dotyczącym zobligowania leśniczych do „ochrony przed szkodnictwem leśnym i jego
zwalczanie” Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu
Olsztyn zobowiązuje członków Rady Regionu Krajowej do podjęcia działań mających na celu unormowanie
spraw zgodności ustawowych przepisów dotyczących
tego zagadnienia oraz spowodowanie nowelizacji zgodnie z prawem, przepisów zabezpieczających pracowników wykonujących tego typu zadania ze szczególnym
uwzględnieniem obsady jednoosobowej leśnictw.
Uchwała nr 3
Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Olsztyn
zobowiązuje Radę Regionu do podjęcia działań w celu
zdjęcia odpowiedzialności za masę wydawanych ładunków drewna z pracowników LP.
Podsumowania obrad Zjazdu dokonał przewodniczący Regionu. Po wyprowadzeniu Sztandaru zamknięto
Zjazd.
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski

PIŁA
VIII TURNIEJ KRĘGLARSKI
LEŚNIKÓW PILSKICH
O PUCHAR DYREKTORA RDLP W PILE
WRONKI 2013
Dnia 23 marca odbył się we Wronkach ósmy z kolei turniej kręglarski leśników pilskich. Organizatorem
zawodów był Związek Leśników Polskich w RP przy
Nadleśnictwie Wronki przy współudziale Nadleśnictwa
Wronki.
Rankiem do Wronek na Kręgielnię dotarły wszystkie zgłoszone drużyny z Nadleśnictw RDLP Piła oraz
zaproszone gościnnie drużyny z Nadleśnictwa Pniewy
i Gryfice.
Oficjalne otwarcie zawodów odbyło się około godziny 900. W imieniu gospodarzy zawodników i gości przywitał Nadleśniczy Zbigniew Gzyl oraz Przewodniczący
ZLP w RP przy Nadleśnictwie Wronki – Wiesław Grzywaczewski. Zawody przebiegały w ciepłej i serdecznej
atmosferze. Równolegle, w pobliskiej sali sportowej odbywały się zawody tenisa stołowego, konkurencje rzutów do kosza oraz rzutów lotką.
Atrakcją VIII Turnieju Kręglarskiego we Wronkach
była nagroda specjalna: lodówko-zamrażarka firmy
„Amica”, którą po dodatkowej rywalizacji wygrał kolega Damian Turuk z Nadleśnictwa Jastrowie.
Organizatorzy pomyśleli również o uhonorowaniu
najlepiej dopingującego zawodnika, którym został Artur
Majewski z Mirosławca.
Ponadto każdy z uczestników turnieju mógł zakupić
dla siebie prace wykonane przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy M-GOPS we Wronkach.
Podsumowania VIII Turnieju Kręglarskiego oraz
towarzyszących mu konkurencji sportowych dokonał
Przewodniczący ZLP w RP przy Nadleśnictwie Wronki
– Wiesław Grzywaczewski. Puchary i medale wręczyli:
Główny Księgowy RDLP w Pile Teofil Stępień, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki Zbigniew Gzyl, Przewodniczący Regionu ZLP w RP Włodzimierz Wojtczak oraz
Przewodniczący Rady Zakładowej ZLP w RP przy Nadleśnictwie Wronki Wiesław Grzywaczewski. Nagrody
wręczali również nadleśniczowie z Krucza, Tuczna i Jastrowia.
Zawodnicy wyjechali z Wronek z atrakcyjnymi nagrodami, które zostały przewidziane dla tych, którzy
uplasowali się w zawodach kręglarskich na pierwszych
jedenastu miejscach wśród Pań oraz na pierwszych
dwudziestu jeden miejscach wśród Panów. Nagrodzono
również osobę, która zbiła najwięcej „dziewiątek” oraz
królową i króla pudlarzy.
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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 pilskich leśników,
nawiązaniu nowych znajomości oraz spotkaniu starych
znajomych z ławki szkolnej.
Wierzymy, że w przyszłym roku spotkamy się po raz
kolejny.
Gwarantujemy dobrą zabawę!
Do zobaczenia za rok!
Oto wyniki VIII Turnieju Kręglarskiego:
I KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1 miejsce – Nadleśnictwo Wronki – 700 pkt.
2 miejsce – Nadleśnictwo Wałcz – 667 pkt.
3 miejsce – Nadleśnictwo Durowo – 657 pkt.
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II KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
PANIE:
1 miejsce – 	Westerska Paulina (Nadleśnictwo Zdrojowa Góra) – 224 pkt.
2 miejsce – 	Dorna Małgorzata (Nadleśnictwo
Wronki) – 223 pkt.
3 miejsce – 	Szczepańska Elżbieta (Nadleśnictwo
Wałcz) – 218 pkt.
PANOWIE:
1 miejsce – 	Kujawa Dariusz (Nadleśnictwo Wronki) – 240 pkt.
2 miejsce – 	Łakomy Łukasz (Nadleśnictwo Durowo) – 238 pkt.
3 miejsce – 	Lewicki Dawid (Nadleśnictwo Wronki)
– 237 pkt.
Tekst: Adam Woźniak
Fotogaleria: Marek Nowak

Prezydium Regionu Zachodniego ZLP w RP
w Nadleśnictwie Bolewice
19 kwietnia 2013 roku w świetlicy Nadleśnictwa Bolewice odbyło się Prezydium Regionu Zachodniego ZLP
w RP.
Członków, przewodniczącego komisji rewizyjnej Henryka Naumuka i przewodniczącego ZLP w RP Bronisława
Sasina, powitał nadleśniczy Tadeusz Szymański. Naradę poświęcono zagadnieniom dotyczącym ustaleń z ostatnich
negocjacji Prezydium RK z Dyrektorem Generalnym LP, ocenie realizacji uchwał Zjazdu Krajowego i Zjazdu Regionu oraz podsumowano politykę mieszkaniową na terenie RDLP Szczecin.

Miłym akcentem spotkania Prezydium Regionu Zachodniego była uroczystość zakończenia pracy zawodowej
przez jej członka, inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Bolewice, Michała Tybiszewskiego. Po 48 latach pracy w Lasach Państwowych na różnych stanowiskach (z tego blisko 40 lat w Nadleśnictwie Bolewice) kolega Michał zakończył aktywną pracę zawodową na rzecz polskich lasów. Jest wieloletnim, zasłużonym członkiem ZLP. Wiele lat był
członkiem Rady Krajowej, pozostaje wciąż delegatem na Zjazd Krajowy i Regionu, członkiem Prezydium Regionu
i przewodniczącym organizacji zakładowej w Nadleśnictwie Bolewice. Nieustannie tryska dobrym humorem, jest
pełen pozytywnej energii, a jego doświadczenie i mądrość życiowa sprawia, że jest dla wszystkich wzorem do naśladowania.
Po posiedzeniu Prezydium Regionu Michał Tybiszewski zaprosił jego członków oraz współpracowników z Nadleśnictwa Bolewice na spotkanie w wigwamie nadleśnictwa, wszyscy stawili się w komplecie.
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Koledze Michałowi za pracę zawodową dziękował emerytowany wieloletni dyrektor szczecińskiej dyrekcji Henryk Klimek oraz nadleśniczy Tadeusz Szymański. Przewodniczący Bronisław Sasin, reprezentując Radę Krajową
serdecznie podziękował za dotychczasowe lata aktywnej działalności związkowej i wręczył sympatyczny upominek.
W imieniu Prezydium Regionu Zachodniego życzenia czynnego korzystania z przywilejów wolnego czasu złożył
wiceprzewodniczący Regionu Jarosław Szałata, a upominek świeżo upieczonemu emerytowi wręczył wiceprzewodniczący Regionu Waldemar Jedynak.

Gromkie „Sto lat” odśpiewali wzruszonemu koledze związkowcy, leśniczowie i pozostali pracownicy nadleśnictwa Bolewice. Każdy z nas obecnych na tej miłej uroczystości chciałby w tak doskonałej kondycji świętować zakończenie pracy zawodowej. Michał obiecał, że oprócz ulubionych zajęć wokół domu i pracy w ogródku, nadal będzie
służył naszemu związkowi radą i swoją wielką wiedzą. Wszystkiego najlepszego Michale!
Tekst i foto: Jarosław Szałata
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