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POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ

Rada Krajowa ZLP obradowała w Jantarze

W dniach  9-11.06.2013  członkowie  Rady Krajowej 
pod przewodnictwem Przewodniczącego ZLPwRP Bro-
nisława Sasina  rozwiązywali szereg problemów człon-
ków  związku  w  Jantarze.  Miejsce  obrad  zostało  wy-
brane nieprzypadkowo, ponieważ lwią część spotkania 
poświęcono działalności spółek w Krynicy oraz właśnie 
w Jantarze. W obu spółkach zmieniono składy zarządów 
i  rad  nadzorczych,  uporządkowano  sprawy  finansowe, 
a w trakcie są zmiany organizacyjne i prawne. Sanato-
rium w Krynicy  oraz  ośrodek w  Jantarze  są  pewnego 
rodzaju  spadkiem  po  wcześniejszej  federacji  związ-
ków leśników i drzewiarzy, a umowy dzierżawy, zasa-
dy  funkcjonowania  były  zawierane  w  innych  realiach 
prawnych. To żmudna,  skomplikowana  i czasochłonna 
praca rodząca wiele konfliktów. Wiele wskazuje na  to, 
że niektóre problemy znajdą swój finał w postępowaniu 
sądowym, ale wszystko jest na dobrej drodze ku temu, 
aby  z  obu  urokliwych  miejsc  jak  najlepiej  korzystali 
wszyscy  członkowie  związku.  Sanatorium  w  Krynicy 
ma  szansę  zostać  ośrodkiem nastawionym na  leczenie 
boreliozy, stąd jego dobra organizacja i sprawne zarzą-
dzanie są istotne dla wszystkich leśników. 
W trakcie spotkania omówiono szereg spraw organi-

zacyjno-finansowych związku, w tym zatwierdzono wy-
konanie planu finansowego za 2012  r. Zaakceptowano 
też pomysł organizacji wyjazdu do Rumunii w ramach 
wymiany doświadczeń leśników – związkowców z róż-
nych państw. 
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Gościem obrad był Dyrektor RDLP Gdańsk – mgr inż. 
Zbigniew Kaczmarczyk, który przedstawił w ogólnym 
zarysie nadmorską dyrekcję, dostarczył wiele ciekawych 
informacji  o  wynikach  gospodarczo-ekonomicznych 
oraz  o    organizacji  leśnictwa w Szwecji  i Niemczech. 
Udzielił wielu odpowiedzi na  liczne pytania członków 
RK,  głównie  z  zakresu  polityki mieszkaniowej,  spraw 
płacowych  i  dotyczących  warunków  pracy  leśników. 
Podczas  omawiania  spraw  mieszkaniowych  tempera-
tura dyskusji wyraźnie wzrosła, ale związek cierpliwie 
czeka na stanowisko dyrektora generalnego wobec na-
szego postulatu kompleksowego rozwiązania problemu 
mieszkań w LP. Z racji pionierskiej roli RDLP Gdańsk 
we wprowadzaniu rejestratorów i informatyzacji stano-
wiska  leśniczego,  dyrektor Kaczmarczyk  sporo mówił 
o konieczności rozwoju i samokształcenia leśników oraz 
sprawnym korzystaniu  z  nowych  technologii. Okazuje 
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się, że  tylko ok. 10% leśniczych w kraju loguje się do 
„Stanowiska Leśniczego”, choć według oceny dyrektora 
na terenie RDLP Gdańsk jest to już ok. 60% leśniczych. 
Dyrektor  w  swoim  wystąpieniu  wiele  mówił  o  rynku 
usług w LP oraz o pilnej potrzebie nabycia umiejętności 
dobrego  sprzedawania  swojej  pracy  przez  leśniczych. 
W jego ocenie istnieje też problem dobrej identyfikacji 
ludzi z firmą i przywiązywania znaczenia do budowania 
dobrego wizerunku LP przez każdego pracownika. 
Zbigniew Czeryba – wiceprzewodniczący ZLP i ko-

mandor  jubileuszowego,  XXV Rajdu  Leśników,  który 
odbędzie  się  we  Wrocławiu  i  okolicach,  przedstawił 
szczegóły  jego organizacji oraz  listę zaproszonych go-
ści.  Uzgodniono  też,  że  kolejny  rajd  organizowany 

w  2014  roku  odbędzie  się  na  terenie  RDLP  Gdańsk, 
podobnie  jak  turniej  szachowy, który w 2014  roku  ro-
zegrany zostanie w Nadleśnictwie Lipusz. Pisma w tej 
sprawie wręczono dyrektorowi Kaczmarczykowi, który 
pozytywnie odniósł się do propozycji związku. 
Omówiono też poprawki do statutu ZLP, które zosta-

ną zaproponowane Zjazdowi Krajowemu, szereg spraw 
organizacyjnych, rozpatrzono wnioski o zapomogi oraz 
skargi członków związku.
Część dyskusji poświęcono  też polityce  informacyj-

nej ZLP i nowopowstałej stronie związku, która aby była 
ciekawa i aktualna, wymaga zaangażowania w jej two-
rzenie wielu członków ZLP. Na 28 czerwca wyznaczony 
został termin spotkania kierownictwa ZLP i zespołu ne-
gocjacyjnego z Dyrektorem Generalnym LP. Spotkanie 
będzie poświęcone sprawom zmian w sortach munduro-
wych, planowanym awansom i polityce mieszkaniowej. 
O jego wynikach będziemy informować na bieżąco. Wy-
starczy wpisać: www.zlpwrp.pl. Zachęcam również do 
nadsyłania ciekawych informacji i aktualności z terenu 
poszczególnych okręgów ZLP.

 Jarosław Szałata
 Członek Rady Krajowej ZLP

 jszalata@poczta.onet.pl

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Warszawa 2013-04-29

Panowie Dyrektorzy 
Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Państwowych

NSZZ Solidarność wraz ze Związkiem Leśników Pol-
skich wyszły z inicjatywą przygotowania pakietu zdro-
wotnego dla pracowników Lasów Państwowych. W tym 
celu nawiązaliśmy współpracę z wyspecjalizowaną fir-
mą w tej dziedzinie Mentor S.A.
Pakiet zdrowotny obejmujący swoją ochroną zarów-

no opiekę zdrowotną jak i zwrot kosztów poniesionych 
na leki został podzielony na dwie części.
Część  pierwsza  to  prywatna  opieka  zdrowotna  wraz 

z  medycyną  pracy.  W  celu  uzyskania  atrakcyjnej  oferty  
Mentor  S.A.  przeprowadził  w  naszym  imieniu  konkurs 
ofert, zapraszając do złożenia oferty cztery wiodące firmy 
z  rynku ubezpieczeń zdrowotnych: Lux Med, Medicover, 
Medica i PZU Życie. W wyniku konkursu oraz dalszych ne-
gocjacji najlepszą ofertę pod względem zakresu świadczo-
nych usług oraz składki, zaproponowała firma Medicover.

Uczestnicy narady

Dyrektorowi RDLP Gdańsk Zbigniewowi Kaczmarczykowi dziękuje 
za przybycie Bronisław Sasin
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Najważniejsze elementy oferty Medicover:
•   Nielimitowany dostęp do 56 specjalistów,
•   Pełna diagnostyka 744 rodzaje badań laboratoryjnych,
•   Pełna profilaktyka dotycząca zachorowań na boreliozę,
•   Stała cena za pakiet rodzinny bez względu na liczbę 
członków,

•   Składka za pakiet wraz z medycyną pracy 43 zł mie-
sięcznie za pracownika,

•   Sugerowana składka na medycynę pracy przez Medi-
cover to 35 zł,

•   Gwarancja niezmienności składki na 3 lata.
Drugim  elementem  pakietu  zdrowotnego  jest  ubez-

pieczenie  lekowe,  które ma  na  celu  pokrywać wydatki 
pracowników poniesione w trakcie leczenia na leki na re-
ceptę. Produkt ten został ulokowany w PZU Życie, gdyż 
tylko ten ubezpieczyciel posiada w swojej ofercie produkt 
oparty na bezgotówkowym rozliczeniu wydatków.
Zasada  działania  ubezpieczenia  jest  bardzo  prosta. 

Każdy  ubezpieczony  otrzymuje  imienną  kartę  lekową 
honorowaną w co najmniej 1700 punktach aptecznych 
na  terenie  całej  Polski. W  razie  konieczności  zakupu 
leku na receptę, ubezpieczony udaje się do apteki wraz 
z kartą lekową i ważną receptą wystawioną na swoje na-
zwisko – jeśli lek wskazany na recepcie znajduje się na 
liście 32 tys. leków objętych ubezpieczeniem – wówczas 
ubezpieczony płaci w aptece jedynie 20% ceny leku.
Takie  operacje  ubezpieczony  może  powtarzać  do 

wyczerpania  limitu wydatków,  który w  prezentowanej 
ofercie wynosi 2500 zł. Oznacza to, że rocznie ubezpie-
czyciel pokryje każdej ubezpieczonej osobie wydatki na 
leki na receptę na kwotę 2000 zł.
Pakiet zdrowotny w swoim założeniu ma w pełni za-

bezpieczyć  pracowników,  poczynając  od  diagnostyki 
poprzez  proces  leczenia.  Ponadto ma  zastąpić  dotych-
czasowe wydatki pracodawcy na:
•   Medycynę pracy,
•   Szczepienie  przeciwko  odkleszczowemu  zapaleniu 
mózgu,

•   Szczepienia przeciwko grypie,
•   Badania laboratoryjne diagnozujące boreliozę,
•   oraz  wszelkie  akcje  prewencyjne  prowadzone  przez 
Dyrekcje Regionalne np.: markery nowotworowe.
Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Pań-

stwa akceptacją. W celu szerszego przedstawienia oferty 
oraz przekazania Państwu pełnej dokumentacji konkur-
sowej skontaktują się z Państwem przedstawiciele firmy 
MENTOR S.A.

Z wyrazami szacunku
Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący
Bronisław Sasin

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu  
Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zbigniew Kuszlewicz

* * *

Puszczykowo 2013-04-15

Pan Adam Wasiak 
Dyrektor Generalny LP

Wobec  zakończenia prac  związanych  z wdrożeniem 
kompleksowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych dla 
pracowników PGL LP, przedstawiamy oferty, uwzględ-
niające  oczekiwania,  wynikające  z  przeprowadzonego 
sondażu ankietowego w LP. Należy podkreślić, że zakres 
ofert  odnosi  się  również  do  częściowego  rozwiązania 
problematyki związanej z chorobami odkleszczowymi.
Skorzystanie z niniejszych ofert, pomimo ich niewąt-

pliwej atrakcyjności, jest uwarunkowane przekazaniem 
posiadanej  wiedzy  w  tej  tematyce  beneficjentom,  co 
wiąże się z naszym zamiarem.
Prosimy  zatem  o  odniesienie  się  do  przedstawionej 

tematyki, z prośbą o wsparcie naszych działań, zmierza-
jących do radykalnej poprawy szeroko rozumianej opie-
ki zdrowotnej w Lasach Państwowych.

Związek Leśników Polskich  
w Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący
Bronisław Sasin

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu  
Zasobów Naturalnych 

Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Zbigniew Kuszlewicz

* * *

Warszawa 2012-12-05

Pan Adam Wasiak 
Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych

Uprzejmie informujemy, iż NSZZ Solidarność wspól-
nie ze Związkiem Leśników Polskich podjęły inicjatywę 
przygotowania  ogólnopolskiego  programu  grupowych 
ubezpieczeń na życie dla pracowników Lasów Państwo-
wych. Mając na względzie dobro oraz  interes pracow-
ników  chcielibyśmy  przygotować  jednolity  program 
ubezpieczeniowy  odpowiadający  potrzebom  załogi  ze 
szczególnym uwzględnieniem chorób zawodowych do-
tykających naszą branżę. W  tym celu  zleciliśmy przy-
gotowanie takiego programu wyspecjalizowanej w two-
rzeniu takich programów firmie brokerskiej Mentor SA. 
Aby  program  ubezpieczeniowy  spełniał  oczekiwania 
oraz potrzeby pracowników Lasów Państwowych, two-
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rzenie  programu  rozpoczniemy  od  przeprowadzenia 
anonimowej  ankiety wśród  pracowników dając możli-
wość wypowiedzenia się każdemu z zainteresowanych.
W kontekście uruchomionych prac nad systemem po-

mocowym dla pracowników LP w zakresie chorób od-
kleszczowych, zamierzamy również przeprowadzić an-
kietę, która pozwoli nam przygotować w oparciu o dane 
z ankiety, raport oraz projekt nadzoru medycznego nad 
pracownikami Lasów Państwowych. Będzie  też  doko-
nana  identyfikacja  liczby  chorych  na  boreliozę  i  inne 
choroby odzwierzęce wśród pracowników Lasów Pań-
stwowych,  porównanie  skuteczności  leczenia  standar-
dowego i niestandardowego wśród pracowników Lasów 
Państwowych oraz poddanie analizie sposobów rozpo-
znania choroby. O wynikach ankiet poinformujemy po 
zakończeniu analizy.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o po-

informowanie  podległych  jednostek  organizacyjnych 
o trwających pracach w tej dziedzinie, licząc na włącze-
nie się w kampanię, mającą na celu pomniejszenie skali 
problemów pracowników Lasów Państwowych.

Z poważaniem
Związek Leśników Polskich  
w Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący
Bronisław Sasin

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów 
Naturalnych 

Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Zbigniew Kuszlewicz

* * *

Warszawa, 4.06.2013 r.

Pan Zbigniew Kuszlewicz
Przewodniczący
Krajowego Sekretariatu Zasobów 
Naturalnych, Ochrony Środowiska 
Leśnictwa NSZZ „Solidarność”

Pan Bronisław Sasin
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

W  odpowiedzi  na  pismo  Panów  Przewodniczących 
w  sprawie  wsparcia  działań  Związku  Leśników  Pol-
skich w RP oraz Krajowego Sekretariatu Zasobów Na-
turalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „So-
lidarność” na rzecz wdrożenia kompleksowego systemu 
ubezpieczeń  zdrowotnych  dla  pracowników  Lasów 

Państwowych oraz po zapoznaniu się z ofertą „Program 
ZDROWIE  dla  pracowników  LASÓW  PAŃSTWO-
WYCH”  przygotowaną  przez  Związki  we współpracy 
z firmą Mentor S.A. uprzejmie informuję, jak niżej.
Dyrekcja  Generalna  Lasów  Państwowych  przychylna 

jest wszelkim działaniom  stwarzania  najlepszych warun-
ków  pracy  pracownikom. Niewątpliwie  oferta  programu 
ubezpieczeniowego  –  przedstawiona  także  dyrektorom 
RDLP – wychodzi naprzeciw potrzebom poprawy warun-
ków  opieki  zdrowotnej  pracowników.  Oferta  programu 
ubezpieczeniowego  jest  bardzo  bogata.  Program  oferuje 
pakiet  ochrony  medycznej,  leczenie  oraz  finansowanie 
(w  części)  kosztów poniesionych  na  leki w  ramach  tzw. 
ubezpieczenia  lekowego. Zgodnie z deklaracją, propono-
wany pakiet zdrowotny miałby także zastąpić dotychcza-
sowe wydatki pracodawcy na m.in.: medycynę pracy czy 
szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu.
Brak zapisów w Ponadzakładowym Układzie Zbioro-

wym Pracy dla Pracowników PGL LP odnośnie objęcia 
pracowników dodatkową opieką zdrowotną, nie wyklu-
cza możliwości zawierania takich umów z podmiotami 
świadczącymi  usługi  medyczne,  przy  bezwzględnym 
zachowaniu  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  pu-
blicznych.
Dyrekcja  Generalna  Lasów  Państwowych  nie  ma 

możliwości  organizacyjnych podejmowania działań na 
rzecz objęcia pracowników jednostek Lasów Państwo-
wych proponowanym  systemem ubezpieczeń. Decyzja 
o  skorzystaniu  z  powyższej  oferty  powinna  pozostać 
w rękach ich kierowników, którzy powinni podjąć dzia-
łania w oparciu o możliwości finansowe  jednostek or-
ganizacyjnych, rozpoznanie lokalnego rynku usług me-
dycznych oraz zainteresowanie samych pracowników.
Jednocześnie  Dyrekcja  Generalna  Lasów  Państwo-

wych  zwraca  uwagę,  na  niemożność  finansowania 
środkami Lasów Państwowych kosztów ubezpieczenia 
rodzinnego. Ponadto, w skład wysokości proponowanej 
opłaty nie może wchodzić koszt medycyny pracy, gdyż 
zgodne z art. 229 § 6 Kodeksu pracy, badania okresowe, 
wstępne  i  kontrolne  przeprowadza  się  na  koszt  praco-
dawcy i powinny być wyodrębnione z opieki zdrowotnej 
jako inny tytuł do ponoszenia tych kosztów.

Dyrektor Generalny
Lasów Państwowych

mgr inż. Adam Wasiak
Do wiadomości:
Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych 
– wszyscy –
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WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

Międzynarodowa Konferencja w Słowacji

W dniach 15-17 maja 2013 r. w Starej Lubowni (Sło-
wacja) odbyła się Międzynarodowa Konferencja na te-
mat  „Ochrona  lasów,  wpływ  transformacji  na  rozwój 
gospodarki  leśnej  i  zatrudnienia oraz dialog  społeczny 
w sektorze leśnym”.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele admini-

stracji leśnej oraz związków zawodowych z Czech, Pol-
ski, Słowacji, Węgier, Chorwacji i Serbii. 
Konferencję  prowadził  Przewodniczący  Słowackich 

Związków Zawodowych „Drewno, Las, Woda” Zdenek 
Dlugos. Ponadto ze strony słowackiej, oprócz działaczy 
związkowych, w konferencji  uczestniczyli  przedstawi-
ciele  Ministerstwa  Środowiska,  Dyrekcji  Generalnej 
Lasów  Słowackich,  Tatrzańskiego  Parku  Narodowego 
Słowacji (TANAP) oraz Dyrekcji Lasów Miejskich. 

Polskę reprezentowali tylko przedstawiciele Związku 
Leśników Polskich w RP w składzie: Bronisław Sasin 
– przewodniczący ZLP w RP, Jerzy Miliszewski – wice-
przewodniczący ZLP w RP, Józef Stec i Grzegorz Cekus 
– członkowie Prezydium ZLP w RP. 

Na konferencji poszczególne delegacje przedstawiły 
informacje o organizacji  i  strukturach własnościowych 
lasów w swoich krajach. Poruszano problemy ochrony 
lasów i gospodarki w regionie.
Głównym  tematem  konferencji  był wpływ  transfor-

macji  na  rozwój  gospodarki  leśnej  i  zatrudnienia  oraz 
dialog społeczny w sektorze leśnym.
Informację o lasach państwowych w Polsce przedstawił 

w  formie prezentacji  (udostępnionej przez DGLP) Broni-
sław Sasin, który również zaprezentował stan i osiągnięcia 
Związku Leśników Polskich w RP oraz poinformował o za-
sadach współpracy i dialogu Związku z administracją leśną.

Po zakończeniu obrad, w drugim dniu, w godzinach 
popołudniowych, uczestnicy konferencji zostali podjęci 
uroczystą kolacją w restauracji „Salas u Franka” w Sta-
rej Lubowni. Na wstępie nastąpiło powitanie oraz wy-
stępy regionalnego zespołu góralskiego – foto poniżej.

Prowadzący  Konferencję  Zdenek  Dlugos  (po  środku)  oraz 
przedstawiciele leśnych urzędów Słowacji

Delegacja ZLP w RP (od prawej) Józef Stec, Bronisław Sasin, Jerzy 
Miliszewski, Grzegorz Cekus

Referuje Bronisław Sasin – przewodniczący ZLP w RP
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sji Uchwał i Wniosków.  W wyniku przeprowadzonych 
wyborów na sekretarza ZLP RG wybrano Ewelinę Mu-
niowską, a na skarbnika  ZLP RG Mirosława Cabana.

Na zjeździe również powołano skład Komisji Organi-
zacyjnej Rajdu Leśników w roku 2014, który odbędzie 
się na terenie RDLP Gdańsk. W dalszej części spotkania 
zajęto  się  sprawami  różnymi.  O  godzinie  14.00  Prze-
wodniczący Dariusz Kowalewski podziękował delega-
tom za przybycie i zamknął zjazd.

Ewelina Muniowska

KATOWICE

W dniu  13-14  czerwca  br. w Regionalnym Ośrod-
ku Edukacji Ekologicznej w Jaszowcu odbył się Zjazd 
Sprawozdawczy Regionu Górnośląskiego.
Zjazd  rozpoczął się wprowadzeniem Sztandaru przez 

poczet sztandarowy, następnie Przewodniczący Regionu 
Górnośląskiego  ZLP  w  RP  Grzegorz  Cekus  przywitał 
wszystkich  obecnych  na  sali,  szczególnie  Przewodni-
czącego  Rady  Krajowej  ZLP  w  RP  Bronisława  Sasina 
oraz delegatów. Dokonano wyboru komisji skrutacyjnej: 
Grażyna Rychlewska, Marian Mrózek i Marek Cholewa, 
oraz  sekretarza  zjazdu  Jolanta  Mościchowska  i  Marek 
Cholewa. W komisji uchwał  i wniosków, zasiedli: Piotr 
Chrzęszczyk, Krzysztof Boruń i Mirosław Siuda. 

W ostatnim dniu konferencji tj. 17.05.2013 r. po dys-
kusji  nad  referatami  przedstawicieli  z  uczestniczących 
krajów, Przewodniczący Związku Zawodowego „Drew-
no, Las, Woda” podsumował obrady i przedstawił wnio-
ski wynikające z referatów i dyskusji.
Wnioski z Konferencji, po ich dopracowaniu, zostaną 

przesłane do wszystkich uczestników. 

RADY OKRĘGOWE, REGIONALNE

GDAŃSK

Dnia 12 czerwca 2013 roku w siedzibie Regionalnej 
Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  Gdańsku  odbył  się 
Zjazd Sprawozdawczy Delegatów ZLP w RP Regionu 
Gdańskiego.  W  Zjeździe  uczestniczyło  23  delegatów. 
Na spotkanie został zaproszony Dyrektor RDLP Gdańsk 
Zbigniew Kaczmarczyk, który omówił głównie sytuację 
finansową RDLP Gdańsk i realizację zadań rzeczowych 
za miniony  okres  bieżącego  roku  oraz  odpowiadał  na 
pytania  zadawane  przez  delegatów.  Na  Zjeździe  był 
również  Przewodniczący  Związku  Leśników  Polskich 
w RP Bronisław  Sasin. W  dyskusji  zostały  poruszone 
sprawy m.in.  kilometrówek,  sprzedaży mieszkań  służ-
bowych, nagród i płac.

Następnie Przewodniczący ZLP RG przedstawił spra-
wozdanie z działalności Rady Regionu Gdańskiego ZLP 
za  okres  28.04.2011–12.06.2013  r.  Protokół  z  kontroli 
działalności Rady Regionu Gdańskiego ZLP  przedsta-
wił Kolega Jan Klaus. Po wysłuchaniu obu sprawozdań 
udzielono absolutorium Prezydium Regionu Gdańskie-
go ZLP za lata 2011/2012.
W  dalszej  części  zjazdu  przystąpiono  do  wyboru 

Komisji  Skrutacyjnej, w  związku  z wyborami  uzupeł-
niającymi do Rady Regionu Gdańskiego ZLP  i Komi-

Stół prezydialny  –  od lewej: przewodniczący ZLP w RP Bronisław 
Sasin,  dyrektor RDLP Gdańsk Zbigniew Kaczmarczyk, przewod-
niczący Regionu Gdańskiego ZLP w RP Dariusz Kowalewski, z-ca 
przewodniczącego Regionu Gdańskiego Krzysztof Rynkowski

Delegaci  –  na  pierwszym  zdjęciu  od  góry  na  pierwszym planie: 
Andrzej Tomana – członek Rady Krajowej ZLP w RP oraz Ewelina 
Muniowska – sekretarz Regionu Gdańskiego ZLP w RP



7

Kolejnym punktem Zjazdu  było wręczenie  odznaczeń 
związkowych  następującym  osobom:  Marek  Łach  (nie-
obecny) Złota odznaka zasłużonego dla leśników polskich, 
Wojciech Kubica i Marek Cholewa – srebrna odznaka oraz 
Samuel  Śliwa  i  Piotr  Chrzęszczyk  –  brązowa  odznaka. 
Odznaczenia wręczył Bronisław Sasin – Przewodniczący 
Związku Leśników Polskich w RP.

Następnie głos zabrał Przewodniczący ZLP w RP Broni-
sław Sasin, który przekazał delegatom krótki rys historycz-
ny swojej osoby, poinformował,  że ze względu na wiek, 
będzie przewodniczącym tylko jedną kadencję. Uzasadnił 
swoją decyzję, o przyjęciu etatu w lasach zgodnie z usta-
wą o Związkach Zawodowych,  by  całkowicie  oddać  się 
potrzebom Związku. Następnie omówił swoją dotychcza-
sową  działalność  po  objęciu  funkcji  przewodniczącego, 
ze  szczególnym  uwzględnieniem  negocjacji  płacowych 
(awanse,  podniesienia  kwoty  bazowej  na  „punkcie”,  na-

grody).  Poinformował,  że  po  raz  pierwszy w historii LP  
z  inicjatywy  naszego  Związku  doszło  do  spotkania  ro-
boczego  z  Solidarnością  leśników,  celem wypracowania 
wspólnego  stanowiska  Związków  Zawodowych  wobec 
Dyrekcji  Generalnej  Lasów  Państwowych,  co  znacznie 
podnosi skuteczność negocjacyjną z Dyrektorem General-
nym.  Priorytetem wspólnym  jest  wypracowanie  polityki 
mieszkaniowej w PGL LP, celem umożliwienia sprzedaży 
zbędnych leśniczówek, itp. 
Po  wystąpieniu  Przewodniczącego  Sasina,  nastąpiło 

uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę Grażyny 
Rychlewskiej, podkreślono jej dokonania dla Związku Le-
śników Polskich, przypominając, że była ona inicjatorem 
reaktywacji ZLP w Katowicach oraz jego pierwszą prze-
wodniczącą. Przewodniczący Bronisław Sasin w  imieniu 
swoim  oraz  całej  Rady Krajowej  ZLP wręczył  kol.  Ry-
chlewskiej pamiątkowy  list, książkę oraz kwiaty. Kolega 
Cekus wręczył kwiaty oraz prezent pożegnalny. Koleżanka 
Grażyna podziękowała za tak wyjątkowe pożegnanie, krót-
ko podsumowując swoją działalność w ZLP.

Przewodniczący Bronisław Sasin  i  od  lewej  odznaczeni  koledzy: 
Wojciech Kubica, Marek Cholewa, Piotr Chrzęszczyk, Samuel Śliwa

Kwiaty Grażynie Rychlewskiej wręcza Grzegorz Cekus

Przewodniczący B. Sasin  składa G. Rychlewskiej  podziękowanie  
w imieniu Rady Krajowej 

Głos  zabiera Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin,  dalej 
siedzą – Przewodniczący Regionu Górnośląskiego Grzegorz Cekus 
i jego Zastępcy – Mirosław Cudak i Andrzej Gajda
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Przewodniczący  Grzegorz  Cekus  przedstawił  zebra-
nym  sprawozdanie  z  działalności  Prezydium Rady  Re-
gionu Górnośląskiego omawiając szczegółowo realizacje 
uchwał  poprzedniego  zjazdu oraz  inne  działania Prezy-
dium  w  roku  sprawozdawczym.  Po  pierwsze  omówił 
założenie i prowadzenie strony internetowej www.zlpka-
towice.pl, co skutkowało na poziomie kraju założeniem 
podobnej  strony www.zlpwrp.pl  prowadzonej  przez  ka-
towickiego sekretarza Marka Łacha. Omówił swój udział 
w  spotkaniach  z  ministrem  Korolcem,  dyrektorem  LP 
Adamem Wasiakiem – w sprawie zmian ustawy o lasach, 
płacowych, III filarze ubezpieczeń i innych (kłodowanie 
drewna,  szacunki  brakarskie,  masy  ładunkowe  drewna, 
długi opał S4), działanie w sprawie funkcjonowania sana-
torium w Krynicy oraz ośrodka w Jantarze.
Następnie skarbnik Marek Cholewa przedstawił spra-

wozdanie  finansowe  związku.  Poinformował  wszyst-
kich obecnych, że ZLP w Nadleśnictwie Siewierz liczy 
66  członków  i  jest  to  chyba  najliczniejsza  organizacja 
związkowa w  kraju,  zasugerował  by  brać  z  niej  przy-
kład.  Przewodniczący  Sasin  złożył  deklarację,  że  jeśli 
otrzyma  zaproszenie  na  zebranie  do  Siewierza  to  je 
z chęcią przyjmie.
Po  sprawozdaniu  Skarbnika,  Przewodniczący  Ko-

misji  Rewizyjnej  Jan  Górecki  przedstawił  informację 
z działalności Komisji Rewizyjnej. Po zakończeniu re-
feratu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawniosko-
wał o udzielenie absolutorium Prezydium ZLP w Kato-
wicach za okres 2012 r.
Pierwszym punktem drugiego dnia  zjazdu było wy-

stąpienie delegata z Nadleśnictwa Świerklaniec Roberta 
Węgrzyna, Prezesa Stowarzyszenia Borrelia, założone-
go  przez  pracowników Nadleśnictwa Świerklaniec  ce-
lem propagowania profilaktyki przeciwkleszczowej oraz 
pomocy osobom chorym na boreliozę. Kolega Węgrzyn 
zachęcił wszystkich zainteresowanych tematem borelio-
za do odwiedzania strony internetowej Stowarzyszania ( 
http://borrelia.pl.tl/). 
Przystąpiono  do wyborów  uzupełniających  delegata 

na Zjazd Krajowy Związku. Zgłoszeni kandydaci: Beata 
Miedzińska (Złoty Potok), Wojciech Kubica (Świerkla-
niec), Samuel Śliwa (Rudy). Delegatem wybrany został 
kolega Wojciech Kubica.
W wyborach na  członka Rrady Krajowej  zgłoszono 

kandydatów: Piotr Chrzęszczyk (Kobiór), Mirosław Cu-
dak (Gidle) i Krzysztof Seweryn (Siewierz). Członkiem 
Rady Krajowej wybrany został kolega Piotr Chrzęszczyk.
Gościem  drugiego  dnia  zjazdu  był  Dyrektor  RDLP 

w Katowicach dr inż. Kazimierz Szabla w towarzystwie 
Naczelnika BHP mgr.  inż. Wojciecha  Jaronia. Dyrektor 
opisał obecną sytuację w lasach jako wyjątkowo spokoj-
ną, bez wyraźnych niebezpieczeństw, lecz podkreślił, że 
sytuacja wokół lasów jest dynamicznie zmienna. Projekty 

ochrony  lasów,  zwiększenie  rozmiarów  cięć w  nowych 
rewizjach PUL, prace nad Strategią Lasów Państwowych  
– w tym polityki kadrowej i polityki mieszkaniowej. 

Po  zakończeniu  wystąpienia  dyrektora,  doszło  do 
miłej  uroczystości,  mianowicie,  przewodniczący  Sto-
warzyszenia Borrelia, podkreślając zasługi w tworzeniu 
Stowarzyszenia, wręczył dyrektorowi symboliczny tytuł 
honorowego członka stowarzyszenia.

Następnie oddano głos naczelnikowi Jaroniowi, który 
zreferował  postęp  prac  nad  dodatkowym  ubezpiecze-
niem zdrowotnym, podkreślił, że przed podjęciem osta-
tecznej decyzji należy bardzo dokładnie obliczyć koszty 
tego przedsięwzięcia. Zadeklarował, że do końca roku, 
będą  zarekomendowane  jakieś  rozwiązania wszystkim 
nadleśniczym. 
W następnej części zjazdu przyjęto uchwały, które zo-

stały przekazane prezydium do realizacji.
Reasumując, zjazd należy uznać za udany. 

Sporządził
Marek Cholewa

Przemawia Dyrektor RDLP Katowice Kazimierz Szabla

Delegaci Na Zjazd Regionu
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WROCŁAW

Wybory w ZOZ ZLP 
w Nadleśnictwie Świeradów

W  dniu  13.05.2013  r.  w  Nadleśnictwie  Świeradów 
(RDLP Wrocław) odbyło się zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze związku zawodowego pracowników Nadle-
śnictwa Świeradów.
Zebranie rozpoczęto od przywitania gości przez Prze-

wodniczącego Bogusława Kortę. 
W  zebraniu  uczestniczył  Przewodniczący  Związku 

Leśników  Polskich  w  RP  Bronisław  Sasin,  Przewod-
niczący ZLP w RP Regionu Wrocławskiego Zbigniew 
Czeryba  oraz  Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Świeradów 
Wiesław Krzywina.
Organizacja  zakładowa  Nadleśnictwa  Świeradów 

liczy  53  członków  +  4  emerytów  i  prawdopodobnie 
jest  najliczniejszą  organizacją  zakładową  zrzeszoną 
w Związku Leśników Polskich w RP.
W zebraniu uczestniczyło 39 członków związku. 

Po przywitaniu gości przystąpiono do części sprawoz-
dawczo-wyborczej. Sprawozdanie ustępującej Rady Za-
kładowej przedstawił Przewodniczący Bogusław Korta. 
Następnie odbyła się dyskusja w przedmiocie informacji 
przedstawionych w sprawozdaniach, po czym udzielone 
zostało absolutorium dla Rady Zakładowej.
W  dalszej  części  zjazdu  przeprowadzono  wybory 

w głosowaniu  tajnym w wyniku, których na nową ka-
dencję wybrano na przewodniczącego Bogusława Kortę.
Do Rady Zakładowej weszli: Mirosław Bock, Elżbieta 

Balcewicz, Grzegorz Schubert, Waldemar Romanowicz. 
Przewodniczącym komisji rewizyjnej został: Piotr Sa-

lawa,  a  członkami: Zygmunt Czajka  i Stanisław Babik. 
Delegatami na zjazd  regionu wybrani zostali: Zbigniew 
Grambowski,  Grzegorz  Schubert,  Waldemar  Romano-
wicz, Mirosław Kulik, Bogdan Salawa, Zygmunt Czajka.

Pomiędzy poszczególnymi głosowaniami miało miejsce 
wystąpienie  Przewodniczącego  Bronisława  Sasina, 
który  przedstawił  plan  pracy  na  najbliższy  okres 
działalności w tym między innymi: działanie w kierunku 
sprzedaży mieszkań,  rekompensat  za  opuszczenie 
mieszkania funkcyjnego, zmiany w sposobie zatrudniania 
z  powoływania  na  zatrudniania  na  podstawie  umowy 
o pracę w odniesieniu do niektórych stanowisk w  tym 
między  innymi  leśniczego,  zmian w  PUZP  i  innych 
tematów dotyczących spraw pracowniczych.
Po wystąpieniu Przewodniczącego Bronisława Sasina 

głos zabrał nadleśniczy Wiesław Krzywina, który przed-
stawił wyniki gospodarczo-finansowe za I kwartał oraz 
określił kierunki polityki mieszkaniowej po wprowadze-
niu nowego podziału na mieszkania niezbędne i zbędne. 
W czasie dyskusji poruszono wiele problemów nur-

tujących pracowników, w tym sprawy mieszkań zastęp-
czych dla członków rodzin po zmarłych pracownikach.

Sala obrad walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Głosowanie

Przemawia Nadleśniczy Wiesław Krzywina, po jego lewej stronie: 
Bogusław Korta – przewodniczący organizacji zakładowej, Zbigniew 
Czeryba – przewodniczący Regionu Wrocławskiego, Bronisław Sasin 
– przewodniczący ZLP w RP
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WARSZAWA

POŻEGNANIE EMERYTÓW

12  kwietnia  2013  r.  w  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów 
Państwowych w Warszawie odbyła się uroczystość poże-
gnania 3 pracowników RDLP odchodzących na emerytu-
rę tj. Jerzego Przybylskiego Głównego Specjalisty Zespo-
łu Ochrony Ppoż., Doroty Walczak Głównego Specjalisty 
Zespołu Informatyki i Kazimiery Wronikowskiej pracow-
nika Wydziału Infrastruktury Leśnej i Logistyki.
W  uroczystości  wzięli  udział  pracownicy  RDLP 

w Warszawie, Przewodniczący Związku Leśników Pol-
skich w RP Bronisław  Sasin  i  pracownice  Biura  ZLP 
w RP Maria Andrzejczyk i Hanna Krych.
Zastępca Dyrektora RDLP Robert Jaśkiewicz podzię-

kował odchodzącym pracownikom za wieloletnią pracę 
dla Lasów Państwowych, przedstawił historię ich pracy 
zawodowej. 
Wszyscy otrzymali kwiaty i drobne upominki.
Kol.  Jerzy  Przybylski  (wieloletni  Przewodniczący 

ZLP w RP) przepracował w Lasach Państwowych ponad 
40 lat, zajmując się głównie sprawami ochrony przeciw-
pożarowej. 

Tytuł mgra inż. leśnictwa uzyskał w 1970 r. na Wydziale 
Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracę 
zawodową rozpoczął w Instytucie Badawczym Leśnictwa, 
a od 1.04.1971 r. do 30.04.2013 r. pracował w Lasach Pań-
stwowych,  początkowo  w  Nadleśnictwie  Lubartów  jako 
adiunkt a następnie Warszawskim Zespole Leśnym.
Od maja  1984  r.  rozpoczął  pracę  w  Okręgowym  Za-

rządzie Lasów Państwowych w Warszawie na stanowisku 
głównego specjalisty ds. ochrony ppoż. i po zmianach orga-
nizacyjnych pełnił tę funkcje do 30.04.2013 r.
Przez wiele lat był i nadal jest czołową postacią w kraju 

na niwie działalności związkowej. W latach 1987–1990 był 
wiceprzewodniczącym Federacji Zakładowych Organiza-
cji Związkowych Pracowników Lasów Państwowych. Był 
członkiem Komitetu  Założycielskiego  Związku  –  konty-
nuatora Związku Leśników Polskich powstałego w 1918 
roku. W Związku Leśników Polskich w RP działał od po-
czątku jego istnienia w obecnym kształcie.
We wrześniu 1992 r. na Zjeździe Założycielskim zo-

stał wybrany wiceprzewodniczącym ZLP w RP, a na-
stępnie w listopadzie 1993 r. został wybrany przewod-
niczącym Związku Leśników Polskich w RP. Funkcję 
przewodniczącego  pełnił  przez  cztery  kadencje,  do 
23.11.2012 r. 
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Kolega  Jerzy  Przybylski  był  inicjatorem  powsta-
nia  Ponadzakładowego  Układu  Zbiorowego  Pracy  dla 
wszystkich pracowników Lasów Państwowych. Działał 
aktywnie w obronie polskich lasów przed prywatyzacją 
i reprywatyzacją. Był współzałożycielem Ruchu Obrony 
Lasów Polskich. W 2010 r. zainicjował akcję zbierania 
podpisów  oraz  był  głównym  organizatorem  protestu 
przeciwko  włączeniu  Lasów  Państwowych  do  Sekto-
ra  Finansów  Publicznych. Wspólnie  z  kierownictwem 
LP czynnie uczestniczył w negocjacjach z Rządem RP 
w sprawie kształtu struktury organizacyjnej lasów.
Pod  kierownictwem  Kolegi  Jerzego  Przybylskiego 

Związek  aktywnie  uczestniczył  w  działalności  rekre-
acyjnej  adresowanej  dla wszystkich  leśników. Organi-
zował turnieje sportowe, Mistrzostwa Szachowe Polski 
Leśników oraz ogólnopolskie Rajdy Leśników, w któ-
rych uczestniczyło ostatnio ponad 2000 osób.
Związek Leśników Polskich w RP za zasługi związ-

kowe  przyznał  Koledze  Jerzemu  Przybylskiemu  tytuł 
Honorowego Członka Związku.

KRAJOWE ZAWODY STRZELECKIE

Zawody w Strzelectwie Myśliwskim 
o Puchar 

 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych

W dniu 5 czerwca br. na strzelnicy na terenie Nadle-
śnictwa Nowogard odbyły się Krajowe Zawody w Strze-
lectwie Myśliwskim  o  Puchar  Dyrektora  Generalnego 
Lasów Państwowych. 
W zawodach udział wzięło 16 trzyosobowych zespo-

łów reprezentujących poszczególne Regionalne Dy-
rekcje Lasów Państwowych. 
W rywalizacji drużynowej bezkonkurencyjna okaza-

ła się drużyna RDLP w Lublinie z wynikiem 1402 pkt. 
Kolejne  miejsca  zajęły  drużyny  RDLP  w  Łodzi  (1379 

Zwycięzcy na podium oraz wręczający nagrody i dyplomy od prawej: 
Witold Koss Dyrektor RDLP w Szczecinie, Jan Błaszczyk Główny 
Specjalista ds. Łowiectwa w DGLP, Bronisław Sasin Przewodniczący 
Związku leśników Polskich w RP

Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej oraz organizatorzy 
zawodów i fundatorzy nagród

Zbiórka drużyn z poszczególnych RDLP
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pkt.) i RDLP w Olsztynie (1371 pkt.). W klasyfikacji in-
dywidualnej  dwa  pierwsze  miejsca  również  przypadły 
zawodnikom z Lublina: Krzysztofowi Szczęchowi  (479 
pkt.) i Henrykowi Górskiemu (474 pkt.). Trzecie miejsce 
indywidualnie  zajął  reprezentant  RDLP  w  Pile  Marcin 
Senger  (471  pkt).  W  konkurencjach  kulowych  najlep-
szym  strzelcem  został  Tomasz  Grocholski  z  RDLP we 
Wrocławiu (194 pkt.); w konkurencjach śrutowych zwy-
ciężył zaś Krzysztof Szczęch (290 pkt.). 
Puchary,  nagrody  i  dyplomy  wręczali:  Dyrektor 

RDLP Szczecin Witold Kos, Główny Specjalista ds. Ło-
wiectwa w DGLP Jan Błaszczyk oraz Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Nowogard Tadeusz Piotrowski. 
Przewodniczący  Związku  Leśników  Polskich w RP 

Bronisław Sasin ufundował i wręczył nagrody dla zwy-
cięzców drużynowych.
Zawodnikom startującym w reaktywowanych po latach 

zawodach towarzyszyła piękna pogoda i duże emocje.

SZCZECIN 

Zawody w Strzelectwie Myśliwskim  
o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Szczecinie 

W ostatnią  sobotę  kwietnia  na  strzelnicy  na  terenie 
Nadleśnictwa Bogdaniec odbyły się Zawody w Strzelec-
twie Myśliwskim o Puchar Dyrektora Regionalnej Dy-

rekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. W zawodach 
udział wzięło 29 drużyn, 82 zawodników. 
Najlepszymi  okazały  się  (wg  kolejności  zajętych 

miejsc)  drużyny  reprezentujące  nadleśnictwa  Strzelce 
Krajeńskie,  Mieszkowice  i  Międzyrzecz.  Indywidual-
nie zwyciężył Waldemar Szpila z Nadleśnictwa Strzel-
ce Krajeńskie (przewodniczący organizacji zakładowej 
ZLP w RP), kolejne miejsca zajęli Piotr Muth z Nadle-
śnictwa Rokita i Michał Czuliński z Nadleśnictwa Trze-
bież. 
Puchary  i  dyplomy wręczali: Witold Koss Dyrektor 

RDLP  w  Szczecinie  oraz  Piotr  Pietkun  Nadleśniczy 
Nadleśnictwa  Bogdaniec.  Nagrody  dla  zwycięzców 
w kategorii „Najlepsza kula” i „Najlepszy śrut” ufundo-
wał i wręczył Przewodniczący Związku Leśników Pol-
skich w RP Bronisław Sasin.

Zwycięzca zawodów Waldemar Szpila – w środku, z lewej Witold 
Koss – Dyrektor RDLP, z prawej Bronisław Sasin – przewodniczący 
ZLP w RP   Foto: Daniel Janas z Nadleśnictwa Bogdaniec
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OLSZTYN

„22 czerwca 2013 r. odbyły się w Olsztynie XVI Regio-
nalne Zawody Strzeleckie Leśników zorganizowane przez 
Klub Strzelectwa Myśliwskiego „Leśnik” przy współudzia-
le Związku Leśniów Polskich Regionu Olsztyńskiego.
Wystartowało 86 zawodników w 23 drużynach. Re-

prezentowane były: 20 nadleśnictw, biuro RDLP, Klub 
Strzelectwa  Myśliwskiego  „Leśnik”  oraz  BUL  i  GL 
w Olsztynie.  Zawody  odbyły  się w  pełnym wieloboju 
myśliwskim.  Rywalizacja  przebiegała  w  sportowej  at-
mosferze, przy sprzyjającej do strzelania pogodzie.
Mistrzowską  drużyną,  zdobywcą  Pucharu  Prze-

chodniego Dyrektora RDLP w Olsztynie  okazała  się 
reprezentacja  Nadleśnictwa  Miłomłyn  w  składzie: 
Jerzy Neugebauer, Mariusz Łakomy i Sławomir Sza-
belski  uzyskując  1291  pkt.  Drużyna  z  Miłomłyna 
zdobywając  puchar  trzeci  raz  z  rzędu  zatrzymała  go 
na  własność.  Drugie  miejsce  zajęła  drużyna  Nadle-
śnictwa Dwukoły w  składzie: Wiesław Hajczuk, Mi-
rosław  Szechalewicz  i  Waldemar  Kisielewski  (1242 
pkt.) a trzecie miejsce drużyna Nadleśnictwa Kudypy 
w  składzie: Wojciech Łakomy, Piotr Sambor i Michał 
Rutkowski (1232 pkt.).
W  klasyfikacji  indywidualnej  zwyciężył  Wojciech 

Łakomy  (N-ctwo Kudypy – 473 pkt.) przed Leszkiem 

Chełstowskim  (N-ctwo Wielbark  –  466  pkt.)  i  Jerzym 
Neugebauerem (N-ctwo Miłomłyn – 461 pkt.).
Indywidualnie w klasie  powszechnej  zwyciężył Wal-

demar Ostrowski (N-ctwo Orneta – 428 pkt.) przed Ma-
riuszem Łakomym (N-ctwo Miłomłyn – 423 pkt.) i Miro-
sławem Szechalewiczem (N-ctwo Dwukoły – 419 pkt.).
W  klasyfikacji  „Szefów”  najlepszym  okazał  się 

Edward Studziński (Nadleśniczy N-ctwa Wielbark – 409 
pkt.)  przed Krzysztofem Krasulą  (Nadleśniczy N-ctwa 
Spychowo  –  374  pkt.)  oraz  Grzegorzem  Tarkowskim  
(Z-ca Nadleśniczego N-ctwa Przasnysz – 360 pkt.).
Wyróżniono najstarszą i najmłodszą drużynę. 
Zwycięzców we wszystkich klasyfikacjach uhonoro-

wano pamiątkowymi pucharami oraz medalami ufundo-
wanymi przez Radę Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP. 
Aktu dekoracji dokonali: Dyrektor RDLP w Olsztynie 

Jan Karetko,  Prezes KSM  „Leśnik” Wojciech Abram-
czyk oraz Przewodniczący Rady Regionu Olsztyńskiego 
ZLP w RP Andrzej Borkowski.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali drobne upo-

minki ufundowane przez sponsorów, wśród których nie 
zabrakło również Związku Leśników Polskich.
Po zakończeniu konkurencji w ramach zawodów, odbył 

się POKER Strzelecki. Chętni strzelali w konkurencji Oś. 
Z wpłat wpisowego uzbierała się kwota 910 zł, która zosta-
ła przekazana na rzecz Domu Dziecka w Olsztynie.

Zbiórka zawodników

Wciąganie flagi na maszt Otwarcie zawodów
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Wręczenie pucharu

Zwycięzcy indywidualni

Dekoracja w klasyfikacji drużynowej

Najstarszy zespół

Na koniec wszyscy mogli poczęstować się pieczonym 
dzikiem.
Zawodom  towarzyszyły  sygnały myśliwskie  w wy-

konaniu  Zespołu  Sygnalistów Myśliwskich  „BIELIK” 
z Nadleśnictwa Spychowo. ”

Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP

Regionu Olsztyńskiego
Andrzej Borkowski

ImPREZY  
REKREACYJNO-ROZRYWKOWE

Szczecin

Spływ kajakowy po rzece Paklica

W dniach 22–23czerwca br. Związek Leśników Pol-
skich w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie zorgani-
zował, podobnie jak w ubiegłym roku, spływ kajakowy 
po rzece Paklica koło Świebodzina oraz spotkanie rekre-
acyjno-sportowe dla pracowników i ich rodzin. 
W imprezie wzięło udział 95 osób – pracownicy z ro-

dzinami  z  Nadleśnictw  Dobrzany,  Bolewice,  Między-
chód, Karwin oraz biura RDLP Szczecin.
Najliczniejsze drużyny przybyły z Nadleśnictwa Bo-

lewice oraz RDLP Szczecin. 
Najmłodsi  uczestnicy  to  4  latki  – Marysia  i  Kasia. 

Uczestnicy  spływu  od  wczesnych  godzin  porannych 
kwaterowali się w Ośrodku Wypoczynkowym MARTI-
NEZ w Lubrzy.

Spływ kajakowy rozpoczął się z przystani w miejsco-
wości Lubrza  i  zakończył  się w Gościkowie. Odcinek 
Lubrza – Gościkowo o długości ok. 15 km uczestnicy 
pokonali  w  ciągu  ok.  5  godzin.  Humory  dopisywały 
a  najmłodsi  uczestnicy  dzielnie  pokonywali  trasę  pod 
opieką rodziców.

Uczestnicy spływu w drodze do przystani kajakowej
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Wyścig na nartach wygrali, podobnie jak w roku ubie-
głym, pracownicy RDLP Szczecin.

Drużyna  z Nadleśnictwa Miedzychód  też  spisywała 
się dzielnie.

Impreza została sfinansowana częściowo przez uczest-
ników oraz z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych 
nadleśnictw i RDLP. Związek Leśników Polskich w RP Re-
gionu Zachodniego w Szczecinie zafundował nagrody oraz 
sfinansował koszty napojów i oprawy muzycznej.
Za organizację spływu oraz oprawę rozrywkową odpo-

wiadała Janina Sobczak, która wywiązała się z obowiązków 
doskonale,  a  swoje  zdolności  oratorskie wykorzystała  do 
rozbawienia wszystkich uczestników i  tych najmłodszych 
i  tych  starszych.  Serdecznie  dziękuję Koleżance    Janinie 
Sobczak za wspaniale zorganizowaną imprezę i zapraszam 
na podobną imprezę w przyszłym roku w Ińsku.

Bronisław Sasin

W połowie  trasy  uczestnikom  spływu  zaserwowano 
grochówkę – była pyszna. 

Podczas  posiłku  wizytę  złożył  Zastępca  Dyrektora 
RDLP Szczecin Leszek Ankudo. 

W  godzinach  popołudniowych  odbyła  się  impreza  re-
kreacyjno-sportowa  dla uczestników spływu. Pogoda oraz 
humory dopisały, a zabawa trwała do godzin porannych.
W czasie imprezy wręczono dla najmłodszych uczest-

ników  dyplomy  oraz  nagrody.  Zorganizowano  wiele 
konkursów indywidualnych oraz drużynowy wyścig na 
nartach po  trawie. Zwycięscy otrzymali    nagrody oraz 
dyplomy.

Początek spływu i przeprawa przez jezioro Paklicko Wielkie

Warto było stać w kolejce aby odebrać swoją porcję
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Z ŻAŁObNEJ KARTY

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o nagłej śmierci naszego Kolegi

KRZYSZTOFA KRYSTY 
Pracownika Bieszczadzkiego Parku Narodowego,  

Komendanta Straży Parku, Wiceprzewodniczącego Związku  
Leśników Polskich Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Rodzinie i Przyjaciołom wyrazy szczerego współczucia  
składają  

Przewodniczący Piotr Kozłowski Rada Krajowa Związku 
Leśników Polskich Parków Narodowych, Koleżanki  

i Koledzy Członkowie Organizacji Zakładowej Związku.

W dniu 10 lutego 2013 roku  
w wieku 54 lat zmarł nasz Kolega 

ADAm mAguLewSKi
członek ZOZ ZLP w RP Nadleśnictwa Bolesławiec,

specjalista SL ds. ochrony lasu w Nadleśnictwie Bolesławiec.

Głębokie wyrazy współczucia  
Rodzinie Zmarłego

składa
Rada Okręgowa ZLP w RP RDLP we Wrocławiu

oraz Prezydium ZOZ ZLP w RP Nadleśnictwa Bolesławiec.

Koledze 
MIROSŁAWOWI CHOROSIOWI

członkowi Rady Krajowej Związku Leśników Polskich  
w Rzeczypospolitej Polskiej,

wiceprzewodniczącemu Rady Regionu ZLP w RP  
Regionu Olsztyńskiego

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

mATKi 

składają 
Koleżanki i Koledzy z Rady Krajowej ZLP w RP  

oraz Rady Regionu ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego.


