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Informacje z posiedzeń ZO SITLiD w Krośnie
Najważniejsze informacje oraz
uchwały podjęte na posiedzeniu w
dniu 7 lutego 2007 r.
1. Zatwierdzenie „Regulaminu dofinansowania kół zakładowych przez
Zarząd Oddziału SITLiD w Krośnie”.
2. Organizacja V Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego
Zarządu Oddziału SITLiD w Krośnie.
3. Decyzja o przesłaniu do kół
przypomnienia o działającym przy
Zarządzie Głównym Zespole Rzeczoznawców celem umożliwienia zdobycia uprawnień przez zainteresowane osoby.
4. Uchwała o powierzeniu prowadzenia księgowości ZO SITLiD w
Krośnie Kol. Pawłowi Biernackiemu.
5. Przyznanie zapomogi w wysokości 1000 zł. członkowi KZ przy Nctwie Dukla, w związku z długotrwałą
ciężką chorobą.
6. Uchwała o uczestnictwie w konkursie fotograficznym poprzez przyznanie i wręczenie nagrody – wyróżnienia w kwocie ok. 200 zł.
7. Przyjęcie w poczet członków 4
osób do Koła Zakładowego przy Nctwie Krasiczyn oraz dwóch osób do
KZ Kolbuszowa.
Najważniejsze informacje oraz
uchwały podjęte na posiedzeniu
w dniu 23 maja 2007 r.

i nagrody;
2. Przedstawienie informacji z posiedzenia ZG SITLiD obejmującej:
a) sprawy bieżące LP zaprezentowane przez Z-cę Dyrektora dr R. Kapuścińskiego;
b) stan finansów Zarządów Oddziałów w kraju przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność na zewnątrz i
możliwość uzyskiwania z nich dodatkowych źródeł przychodu;
c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d) sprawy certyfikacji PEFC;
e) powstający „Leksykon działaczy
SITLiD”
f) realizację uchwał zjazdu delegatów;
g) informację o konieczności przelewania składek do ZG SITLiD przynajmniej raz na kwartał;
h) wyrażenie chęci udziału członków ZG SITLiD w spotkaniach organizowanych przez ZO SITLiD.
3. Zatwierdzenie bilansu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
SITLiD w Krośnie.
4. Przedstawienie sprawozdania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2006 do
31.12.2006.
5. Przedstawienie preliminarza wydatków na 2007 rok, który przyjęto

1. Spotkanie z Dyrektorem RDLP
w Krośnie mgr inż. Stanisławem Kowalewskim, na którym przedstawiono
i omówiono:
a) bieżącą działalność ZO SITLiD ze
szczególnym zwróceniem uwagi na
podejmowane inicjatywy;
b) sytuację i plany Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego SITLiD
w Krośnie. Dyrektor poinformował,
że w bieżącym roku większość szkoleń zawodowych organizować będzie
Nadleśnictwo Cisna, a pozostałe szkolenia, między innymi drwali, będą zlecane innym.
c) organizację II zawodów drwali
ustalając zasady finansowania, termin
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uchwałą Zarządu Oddziału SITLiD w
Krośnie.
6. Omówienie działalności ZO SITLiD w Krośnie w 2007 roku.
7. Propozycja zorganizowania
spotkania Przewodniczących Kół Zakładowych z ZO SITLiD w Krośnie.
8. Przypomnienie zgłaszania wniosków na rzeczoznawców SITLiD.
9. Omówienie i przedstawienie organizacji V Turnieju Piłki Siatkowej.
10. Dyskusja na temat działalności
ośrodka-szkoleniowo
wypoczynkowego. Zobowiązano kierownika
ośrodka do zastanowienia się nad
możliwością odprowadzania do ZO
SITLiD określonego procentu od
przychodu, za przeprowadzane szkolenia.
11. Omówienie spraw organizacji
zawodów drwali.
12. Przyjęcie uchwały nt. uzyskania
osobowości prawnej Zarządu Oddziału SITLiD w Krośnie oraz wybór Zenona Szkamruka oraz Tomasza Najbara
do reprezentowania Zarządu.
13. Uchwała o reaktywowaniu
Koła Zakładowego przy Nadleśnictwie Tuszyma – 12 osób i Oleszyce
– 6 osób.
14. Przyjęcie nowych członków:
do KZ Lutowiska – 5 osób, Radymno
– 2 osoby, Sieniawa - 2 osoby, RDLP
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Krosno - 1 osoba.
15. Uchwała o pozytywnym opiniowaniu odznak honorowych według liczby członków:
- w kołach do 30 członków –
maksymalnie 1 wniosek rocznie;
- w kołach powyżej 30 członków
– maksymalnie 2 wnioski rocznie.
16. Uchwała o pozytywnym zaopiniowaniu wniosków o nadanie
honorowych odznaczeń: KZ Kolbuszowa – 1 osoba, RDLP – 1 osoba, Radymno-1 osoba, Strzyżów -1 osoba.
17. Uchwała o nieodpłatnym przekazaniu 30 sztuk śpiewników leśnika
rodakom na obczyźnie (USA).
18. Uchwała nt. zamówienia 30
egz. „Leksykonu działaczy SITLiD”.
19. Omówienie potrzeby weryfikacji instruktorów pilarzy.
Najważniejsze informacje oraz
uchwały podjęte na posiedzeniu
w dniu 30 października 2007 r.
1. Podsumowanie zawodów drwali.
2. Uchwała nt. umieszczenia w Statucie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego dodatkowego punktu,
w „zasadach gospodarki finansowej”
(Paragrafu 12.4) o następującym
brzmieniu: „2 % z przychodu z działalności szkoleniowej Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego SITLiD
jest odprowadzane na konto Zarządu
Oddziału SITLiD w Krośnie w terminie
do 31 stycznia po każdym roku obrachunkowym”. Uchwała wchodzi w
życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.
3. Uchwała o dofinansowaniu Kół
Zakładowych w:
- Baligrodzie – do wystawy filatelistycznej w wysokości 1000 zł,
- Birczy - do wyjazdu zawodowego w wysokości 2 000 zł,
- Narolu - do wyjazdu zawodowego w wysokości 1 400 zł.
4. Przyjęcie nowych członków:
- do KZ przy N-ctwie Cisna – 13
osób;
- do KZ przy N-ctwie Komańcza
- 5 osób;
- do KZ przy N-ctwie Sieniawa i
RDLP Krosno – po 1 osobie.

Najważniejsze informacje oraz
uchwały podjęte na posiedzeniu
w dniu 11 grudnia 2007 r.
1. Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego, które odbyło się w
dniu 21.11.br.:
a) pożegnanie Kol. A. Gembarzewskiego w związku z zakończeniem pracy Redaktora Naczelnego
„Postępów Techniki w Leśnictwie”.
b) przedstawienie przez Dyrektora
Generalnego LP - Andrzeja Matysiaka
- sytuacji w Lasach Państwowych;
c) przedstawienie przez Przewodniczącego Sekcji Drzewnej ZG - Wojciecha Lisa - sytuacji w przemyśle
drzewnym;
d) omówienie przez Sekretarza
Generalnego SITLiD - Andrzeja Nowakowskiego – propozycji realizacji
dalszych wniosków XX KZD;
e) przedstawienie informacji bieżących:
- o pracach Prezydium między
posiedzeniami ZG SITLiD - przez Sekretarza Generalnego SITLiD - A. Nowakowskiego;
- o Europejskiej Unii Leśników
- przez Wiceprezydenta UEF - Piotra
Grygiera;
- o Platformie Technologicznej- przez Przewodniczącego Sekcji
Drzewnej ZG - Wojciecha Lisa;
- o pracach nad systemem PEFC
- przez Przewodniczącego ZG SITLiD
- Piotra Paschalisa.
f) omówienie spraw organizacyjnych i bieżących przez Sekretarza
Generalnego SITLiD - Andrzeja Nowakowskiego.
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2. Propozycja planu pracy na
2008 rok i preliminarza.
3. Informacja nt. zredagowania
tegorocznego biuletynu informacyjnego.
4. Przedstawienie Informacji o Stowarzyszeniu, która zostanie zamieszczona w „Zarysie Monografii RDLP
Krosno”.
5. Podjęcie decyzji o rozmowie
członków Prezydium z Dyrektorem
RDLP w Krośnie w sprawie akredytacji
szkoleń drwali dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego SITLiD w
Krośnie.
6. Zaopiniowanie pozytywnie
wniosku o nadanie odznaki honorowej SITLiD dla 1 osoby z KZ przy
RDLP w Krośnie.
7. Propozycja umieszczenia na
stronie internetowej dodatkowych
zakładek SITLiD, w których znajdowałyby się władze Kół Zakładowych
oraz pliki do pobrania – wersje PDF
– biuletynu, statutu, regulaminu dofinansowania kół i druków SITLiD).
8. Przedstawienie pomysłu wydania znaczka ZO SITLiD na bazie
odznaczeń honorowych SITLiD. Postanowiono zwrócić się do Zarządu
Głównego z zapytaniem czy możemy użyć logo SITLiD-u.
9. Przekazanie do Kół po 1 egzemplarzu Leksykonu działaczy SITLiD celem zgłaszania ewentualnych
poprawek, uzupełnień oraz dosłania
zdjęć.
10. Przyjęcie nowych członków:
- do KZ Komańcza – 6 osób,
- do KZ Leżajsk i Mielec po 1
osobie.
Tomasz Najbar
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Sprawozdanie opisowe z działalności
Zarządu Oddziału SITLiD w Krośnie
za okres 1.01.2006 - 31.12.2006 r.
1. Zarząd Oddziału w 2006 roku
odbył 3 posiedzenia.
2. Główna tematyka:
- udział w pracach komisji konkursu „I Ty posadź swoje drzewko”;
- organizacja IV Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego
Zarządu Oddziału SITLiD w Krośnie;
- zatwierdzenie bilansu Ośrodka
Szkoleniowo-Wypoczynkowego
„SITLiD”;
- organizacja I Regionalnych Zawodów Drwali o Puchar Przewodniczącego Zarządu Oddziału SITLiD w
Krośnie;
- reaktywowanie działalności 2ch kół zakładowych: przy N-ctwach
Krasiczyn i Mielec.
3. Działalność finansowa:
- wspieranie finansowe Kół Zakładowych SITLiD w zakresie organizo-

wania szkoleń, wyjazdów tematycznych, wycieczek. Ogółem dofinansowano 2 Koła Zakładowe (Bircza i
Strzyżów) - koszt 5 730 zł.;
- organizacja II Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego
Zarządu Oddziału SITLiD w Krośnie
– koszt 5 109 zł;
- organizacja I Regionalnych Zawodów Drwali o Puchar Przewodniczącego Zarządu Oddziału SITLiD w
Krośnie – koszt 2 593 zł.
4. Działalność wydawnicza:
- wydanie czwartego numeru
Biuletynu Informacyjnego SITLiD
– nakład 500 egz. koszt – 1 200 zł
oraz kalendarzyków na 2007 rok
– koszt 366 zł.
5. Działalność oświatowa:
a) spotkania z młodzieżą różnych
typów szkół;
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b) zajęcia w „Zielonych Klasach”
z młodzieżą oraz dziećmi w wieku
szkolnym i przedszkolnym;
c) oprowadzanie po ścieżkach
przyrodniczo - dydaktycznych zorganizowanych grup turystycznych;
d) pisanie artykułów do prasy leśnej i regionalnej;
e) udział w audycjach radiowych
i telewizyjnych o tematyce leśnej i
przyrodniczej;
f) współorganizowanie Akcji
„Sprzątania Świata”;
g) współudział w akcji „Pomóżmy
kasztanowcom”;
h) udział w konkursach, organizowanych w szkołach, z zakresu wiedzy
ekologicznej;
i) udzielanie pomocy studentom
przy zbieraniu materiałów do prac
magisterskich, inżynierskich i kontrolnych;
j) opiekowanie się stażystami;
k) podejmowanie działań przybliżających las i leśników społeczeństwu. Rozsyłanie plakatów, ulotek,
folderów i innych materiałów typu
kalendarze, kalendarzyki, plany lekcji
- do szkół oraz jednostek samorządowych;
l) prowadzenie w biurach nadleśnictw foto – gazetek i ekspozycji o
charakterze edukacyjnym;
m) opracowywanie i uaktualnianie informacji o niektórych nadleśnictwach oraz RDLP w internecie;
n) organizowanie, w niektórych
kołach zakładowych, krajowych i
zagranicznych wyjazdów zawodowych;
o) współpraca z istniejącymi przy
nadleśnictwach Kołami Polskiego
Towarzystwa Leśnego;
p) czynny udział w turniejach i zawodach sportowych;
q) organizowanie, prowadzenie i
uczestniczenie w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
pracowników LP;
r) udzielanie porad rolnikom w zakresie zalesiania gruntów porolnych.
Tomasz Najbar
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Liczba członków oddziału SITliD w Krośnie
stan 31.12.2006
w tym

KZ przy
Lp. N-ctwie

inżynierowie

technicy

ogółem

pozostali

emeryci

studenci i
uczniowie

osoby
w wieku
do lat 40

kobiety

1.

Baligród

6

15

0

21

0

2

0

4

2.

Bircza

6

16

0

22

0

0

0

4

3.

Brzegi Dolne

9

19

4

32

0

0

5

12

4.

Cisna

3

4

0

7

0

0

2

2

5.

Dukla

6

16

0

22

0

0

0

4

6.

Dynów

3

11

0

14

0

0

0

6

7.

Głogów

9

18

0

27

0

0

1

8

8.

Kańczuga

6

12

0

18

0

0

1

3

9.

Kolbuszowa

9

15

0

24

0

0

0

13

10. Komańcza

7

10

0

17

0

0

1

4

11. Krasiczyn

3

3

0

6

0

0

0

3

12. Lesko

4

2

0

6

0

0

1

2

13. Leżajsk

9

14

0

23

0

0

1

5

14. Lubaczów

7

18

0

25

0

0

0

8

15. Lutowiska

13

19

0

32

0

0

2

7

16. Mielec

5

5

0

10

0

0

1

5

17. Narol

10

24

1

35

0

0

0

13

18. Radymno

5

16

0

21

0

0

0

7

19. Rymanów

4

10

0

14

0

0

2

4

20. Sieniawa

4

19

0

23

0

0

0

6

21. Strzyżów

20

12

0

32

0

0

1

10

22. Stuposiany

5

8

4

17

0

0

2

5

23. Wetlina

7

4

1

12

0

0

2

4

21

2

12

35

1

0

12

4

181

292

22

495

1

2

34

143

24. RDLP
Razem

Tomasz Najbar
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Dochody i Wydatki Działalności Statutowej SITLID Odział Krosno za okres od 01 stycznia do 17 grudnia 2007 roku
L.p.
1
2
3
4
5
15
16
17
18
9

Wyszczególnienie

Przychody

Składki członkowskie z Nadleśnictw
Odsetki od lokat
OSW SITLID Krosno - zysk za 2006r.
Wpłata za śpiewniki
Turniej siatkówki - wpłaty
„EWEX” Pietras Andrzej, FK 43/2007, koszulki
- turniej siatkówki
Zakład Gastronomiczny „U Gajdy” FK 33/04/07
- konsumpcja - turniej siatkówki
REKMAL FK 248/07 - turniej siatkówki
LO Kolbuszowa, R-k 30/04/2007 - wynajem sali
- turniej siatkówki
Zawody drwali - wpłaty

45 888.00
916.47
573.65
60.00
3 885.00

ALTA i D Sp. Jawna - udostepnienie powierzchni
10
reklamowej- nagroda w zawodach drwali
ALTA i D Sp. Jawna, FK 869/2007; pilarka
11
spalinowa - zawody drwali
Urząd Skarbowy Krosno, podatek za pierwszą
12
nagrodę w zawodach drwali

Koszty

1 743.38

1 743.38

3 300.00

3 300.00

972.73

972.73

400.00

400.00

2 399.00

2 399.00

240.00

240.00

Razem
przek.skł.

Dotacje

2 250.00
2 399.00

13

Zakład Usług Leśnych R. Piętkowski Dybków 10, FK
15/2007, przygotowanie zawodów drwali

957.90

957.90

14

ALTA i D Sp. Jawna, FK 869/2007; wykaszarka
- nagroda w zawodach drwali

759.00

759.00

15

„Zytex” Restauracja VERO, FK 43/07; usługa
gastronomiczna - zawody drwali

580.00

580.00

16

„EWEX” Pietras Andrzej, FK 104/2007;FK
99/2007; koszulki - zawody drwali

1 041.88

1 041.88

17 Składki przekazane do ZG SITLID za XII/2006

2 033.04

2 033.04

12 658.20

12 658.20

5 529.68
1 200.00

5 529.68
1 200.00

250.00

250.00

1 566.00

1 566.00

17.60

17.60

190.00

190.00

25 Kwiaciarnia Stokrotka, FK 79/2007, wieniec

100.00

100.00

26 Nadleśnictwo Cisna - FK 71010351, szkolenie

1 966.50

1 966.50

27 Dotacja do wystawy filatelistycznej - Baligród

1 000.00

1 000.00

28 Dotacja do wyjazdu zawodowego - Bircza

2 000.00

2 000.00

29 Dotacja do wyjazdu zawodowego - Dynów
P.H.U. Jędruś A.Marszałek, posiedzenia ZO SITLID w
30
2007r.
31 Zapomoga losowa - Dukla
32 Usługi Bankowe

1 400.00

1 400.00

153.10

153.10

1 000.00
927.00

1 000.00
927.00

RAZEM

55 972.12 44 385.01

39 985.01

18 Składki przekazane do ZG SITLID za 2007r.
19 Umowy zlecenia
20 Leksykon SITLID - ZG, FA/2007/468
21 Sąd rejonowy Krosno - zaliczka za opinie biegłego
Zakład Poligraficzny Z.Gajek FK 127/2007, biuletyn
informacyjny i kalendarze
STEMPEL-EX Z-d Pieczątkarski, R-k 10/07, wyrób
23
pieczątki
F.H. LIDER B.Stępek FK 4/07, plecak turystyczny
24
- nagroda w konkursie fotograficznym

22

14 691.24

14 691.24

4 400.00

Paweł Biernacki
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Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
Wołosań w Cisnej w dniach
30 i 31 października 2007
roku zorganizowano szkolenie dla Przewodniczących Kół Zakładowych
zrzeszonych przy Zarządzie
Oddziału Stowarzyszenia

mowanych przez Stowarzyszenie. Przewodniczący
Kół Zakładowych wzięli
udział w dyskusji z Panem
Dyrektorem.
Dalszą cześć szkolenia uzupełniły prezentacje
oraz referaty przygotowane przez członków Zarządu
Oddziału SITLiD w Krośnie.

Sprawozdanie ze szkolenia
Przewodniczących Kół Zakładowych
ZO SITLiD w Krośnie
Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa
w Krośnie. Po przywitaniu
zgromadzonych Kolega
Zenon Szkamruk Przewodniczący ZO SITLiD w
Krośnie przedstawił sprawozdanie z działalności w
bieżącej kadencji Zarządu
Oddziału. W swoim referacie zwrócił szczególną
uwagę na realizację uchwał
podjętych na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym,
przybliżył bieżące uchwały,
podjął temat rzeczoznawców SITLiD, przedstawił
system wspierania działalności kół, omówił organizację i przebieg zawodów
drwali oraz turniejów piłki
siatkowej, poinformował
o reaktywowaniu nowych
Kół w Krasiczynie, Mielcu,
Tuszymie i Oleszycach.
Na szkolenie przybył
Dyrektor RDLP w Krośnie
mgr inż. Stanisław Kowalewski, któremu przedstawiono bieżącą działalność,
podziękowano za współpracę oraz pomoc przy
wspieraniu działań podej-

Kolega Tomasz Najbar
przedstawił zgromadzonym planowane zmiany w
statucie Stowarzyszenia.
Kolega Roman Januszczak omówił szkolenie dla
drwali, przebieg oraz wyniki II regionalnych zawodów drwali, sytuację finansową Zarządu Oddziału,
zapisy uaktualnionego regulaminu dofinansowania
Kół Zakładowych.
Kolega Bartłomiej Peret
przybliżył sprawy organizacyjne, działalność stowarzyszenia. ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego
i wydawanie „Biuletynu
Informacyjnego ZO SITLiD
w Krośnie”.

nych przez ZO SITLiD w
Krośnie.
Drugi dzień szkolenia
odbył się na terenie działalności Nadleśnictwa Cisna,
które przygotowało cześć
terenową. Niestety pogoda nas nie rozpieszczała i w
dużych strugach deszczu
mogliśmy zobaczyć wiele
powierzchni i dyskutować
na tematy dotyczące gospodarki leśnej.
Bartłomiej Peret

Pierwszy dzień zakończono dyskusją na temat:
- wydawania kolorowego „Biuletynu Informacyjnego”;
- założenia Koła przy
Technikum Leśnym;
- zawodów w strzelaniu
leśników;
- zmian w regulaminach imprez organizowa-
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II Regionalne zawody drwali

Już po raz drugi, tym
razem w Nadleśnictwie Sieniawa, rozegrane zostały
regionalne zawody drwali
zorganizowane przez Zarząd Oddziału SITLiD w
Krośnie, pod patronatem
Dyrektora Regionalnego
mgr inż. Stanisława Kowalewskiego. Wydarzenie to
miało miejsce w dniu 31
sierpnia 2007 roku, do zawodów przystąpiło 15 zawodników z Nadleśnictw:

Baligród, Brzegi Dolne,
Dynów, Kolbuszowa, Komańcza, Lubaczów, Lutowiska, Mielec, Narol, Oleszyce, Radymno, Sieniawa,
Strzyżów, Stuposiany. Konkurencja ścinki odbywała
się na pozycji rębnej, którą
przygotowano odpowiednio wcześniej poprzez usunięcie wszystkich drzew,
poza drzewami przeznaczonymi do konkurencji,
tak, że nie mógł zawodnik pomóc sobie poprzez
obalenie drzewa wzdłuż
innego. Pozostałe konkurencje przeprowadzone
zostały na terenie leśniczówki „Witoldówka” , w
jednym miejscu. Przebieg
zawodów to już sprawdzona formuła – ścinka,
okrzesywanie, składanie
pilarki, przerzynka. Dodatkowo, dla nudzących się

momentami kibiców organizatorzy przygotowali trzy
konkurencje: przecinanie
cienkiej kłody piłą „twoja – moja” w pojedynkę,
rzut łańcuchem od pilarki
na palik oraz rzut wałkiem.
Te konkurencje wzbudzały
momentami większe emocje niż zawody główne,
a zwyciężyli w nich: kłodę najszybciej przerzynał
Adam Machlarz, najcelniej
łańcuchem rzucał Sasza,
zaproszony gość – leśniczy z Rawy Ruskiej, jego
rzuty były tak precyzyjne,
że wzbudziły ogólny podziw, natomiast najsilniejsi
w rzucie wałkiem (metrówka dębowa) okazali
się Wańczyk Wiesław oraz
drugi – Brewczyński Piotr z
RDLP.
W zawodach drwali faworytem był oczywiście
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Edward Modrak z Radymna – ubiegłoroczny zwycięzca. Niestety dla niego,
w tym dniu nie miał on dobrej passy. Los przydzielił
mu jedno z trudniejszych
drzew, ścinka nie poszła mu
zupełnie i mimo późniejszych dwóch zwycięstw,
zajął dopiero czwarte
miejsce. Rewelacyjną natomiast formę zaprezentował Mirosław Tomański
z Dynowa, który sumą
1127 punktów wygrał całe
zawody. Pan Tomański w
ubiegłym roku zajął drugie
miejsce, w związku z czym
wiadomo było, że i w tym
roku będzie się liczył w
walce o zwycięstwo. Ostatecznie tabela zajętych
miejsc ukształtowała się
następująco:
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Msc.

Nazwisko i imię

N-ctwo

Suma pkt.

I

Suma punktów w konkurencji
II
III
IV

V

1.

Tomański Mirosław

Dynów

1127

557

206

52

103

209

2.

Wójcik Wiesław

Brzegi Dolne

999

421

210

50

78

240

3.

Ślemp Andrzej

Stuposiany

976

331

220

53

137

235

4.

Modrak Edward

Radymno

940

324

168

58

164

226

5.

Kubis Jerzy

Oleszyce

938

508

68

53

66

243

6.

Kłodowski Stanisław

Kolbuszowa

929

439

156

50

155

129

7.

Burak Mariusz

Narol

906

370

208

54

122

152

8.

Koncewicz Dariusz

Lutowiska

821

362

152

51

0

256

9.

Dyś Andrzej

Lubaczów

810

410

154

32

0

214

10.

Baron Adam

Mielec

773

332

174

42

0

225

11.

Czyrny Mieczysław

Sieniawa

772

387

198

37

0

150

12.

Dopart Zdzisław

Strzyżów

743

465

162

33

0

83

13.

Modrak Sylwester

Sieniawa

589

401

158

30

0

0

14.

Mol Stanisław

Baligród

544

347

92

49

0

56

15.

Karwan Andrzej

Komańcza

525

310

100

49

0

66
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Ośrodek
Szkoleniowo - Wypoczynkowy
„SITLiD”
ul. Bieszczadzka 2
38-400 Krosno

tel/fax: 017 276 29 48
kom. 604 788 015
e-mail:osw.sitlid@poczta.onet.pl
REGON:000671633-00184
EKD:804255
NIP:684-000-98-16

Numer konta bankowego: PKO S.A. O/Strzyżów
4612402672 1111 0000 45199619

W dniu 13 lipca 2007 roku na terenie Nadleśnictwa
Narol, leśnictwo Lubliniec odbyły się zawody drwali. Do
zawodów zgłoszonych zostało 14 uczestników reprezentujących 10 ZUL świadczących usługi na terenie nadleśnictwa. Najlepszym zawodnikiem okazał się Pan Mariusz
Burak, II miejsce zajął Pan Andrzej Czerwonka, miejsce III
- Pan Mieczysław Ważny. Nadleśnictwo Narol wspólnie
z Zakładami Usług Leśnych ufundowało cenne nagrody. Za I miejsce zawodnik otrzymał pilarkę Stihl MS 230,
miejsce II - urządzenie Kartcher firmy Stihl RS 107, natomiast miejsce III - zestaw kluczy firmy PROLINE oraz siekiera leśna firmy Husqwarna. Jak co roku do grona
sponsorów dołączyła firma „Składnica części zamiennych - Teresa Horoń”, ul. Jana III Sobieskiego, 37-600
Lubaczów, która ufundowała nagrody za poszczególne
konkurencje. Przedstawiciele powyższej firmy wręczyli
zwycięzcom poszczególnych konkurencji nagrody w
postaci: 1. pokrowiec na pilarkę firmy Stihl, 2. nauszniki
firmy Stihl, 3. szlifierkę kątową oraz komplet klinów. Zawody z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „SITLiD” w
Krośnie składa serdeczne podziękowania za otrzymanie
w 2007 roku zlecenia szkoleń oraz współpracę przy ich
organizowaniu Regionalnej Dyrekcji lasów państwowych w krośnie, Powiatowym Urzędom Pracy i Zakładom Usług Leśnych, Nadleśnictwom za udostępnianie
powierzchni leśnych, instruktorom oraz wykladowcom
za profesjonalne prowadzenie zajęć.
Mając nadzieję na dalszą współpracę w 2008 roku
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „SITLiD” w
krośnie oferuje następujące szkolenia:
- szkolenie okresowe BHP dla pracodawców,
- szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,
- kurs dla drwali - operatorów pilarek,
- kursy brakarskie,
- kursy z zakresu obsługi pilarek i przerzynki drewna,
- inne szkolenia specjalistyczne.

Marian Kraczowski
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Zapraszamy
do korzystania z naszej oferty szkoleniowej.
Kierownik OSW „SITLiD”
mgr inż. Stanisław Kiełbiński
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V Turniej
siatkówki
P
o dwóch latach w
Lubaczowie,
piąte
spotkanie leśników
z RDLP w Krośnie na turniejowych zmaganiach w
siatkówce, odbyło się znowu w Kolbuszowej. Rolę
gospodarza tegorocznego
turnieju pełniło Nadleśnictwo Głogów Małopolski.
Turniej tradycyjnie odbył
się w sobotę, po Wielkanocy, w tym roku 14 kwietnia.
Do walki stanęło 13 drużyn
z nadleśnictw – Bircza, Dynów, Głogów, Kolbuszowa,
Komańcza, Lesko, Leżajsk,
Lubaczów, Lutowiska, Oleszyce, Radymno, Sieniawa,
Tuszyma, zabrakło niestety
silnej drużyny z Narola.
Jak w poprzednich latach również i w tym roku
wszystko sprzyjało turniejowi, także pogoda - słoneczna i ciepła. Przebieg
zawodów nie odbiegał od

standardu z lat poprzednich: najpierw uroczyste
otwarcie, okolicznościowe
przemówienia Przewodniczącego ZO SITLiD mgr
inż. Zenona Szkamruka,
Nadleśniczego Gospodarza
mgr inż. Jerzego Chłopka
– przed zgromadzonymi
zawodnikami w różnokolorowych strojach, następnie mecze eliminacyjne w
grupach, z tego jedna grupa z czterema drużynami i
trzy grupy po 3 drużyny,
po meczach eliminacyjnych godzina przerwy i
– finały.
Zwycięzcami
tegorocznego turnieju zostali:
I miejsce - Oleszyce, II
– Dynów, III – Bircza i IV
– Lubaczów.
Jak widać po kolejnej
odsłonie turnieju niezmienne od dwóch lat pozostaje
trofeum zwycięzcy, na-

tomiast pozostałe miejsca
są już przechodnie, w tym
roku wicemistrzem została
drużyna z Dynowa stale
trafiająca do silnej grupy, z
której nie mogła się przebić
wyżej, również do grupy
finalistów dołączył po raz
pierwszy Lubaczów, natomiast Bircza mająca długie
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tradycje siatkarskie (gra
w tej drużynie najstarszy
zawodnik) jest także stałym zdobywcą pucharów.
Oczywiście wśród drużyn,
które nie weszły do finałów
były także wielkie emo-
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cje, każdy wygrany set to
wielka radość, a przegrany
– złość i chęć odegrania
się, i tak dalej i tak dalej.
Te wszystkie wydarzenia
dnia są komentowane po
zakończeniu, na spotkaniu
przy ognisku. Tak było i w
tym roku, spotkaliśmy się
na strzelnicy myśliwskiej w
Borze, gdzie Nadleśnictwo
Głogów
przygotowało
wyśmienity poczęstunek,
do którego przygrywała

muzyczka, zafundowana
niespodziewanie przez organizatora.
Nagrody
tegorocznego turnieju otrzymali: najmłodszy zawodnik,
Andrzej Ozimek z Głogowa otrzymał nagrodę od
Związku
Zawodowego
„Solidarność”, wręczoną
przez Marię Głuszek, najstarszy – Stanisław Baczyński z Birczy, statuetkę od
Związku Leśników Polskich,

wręczoną przez Marka
Szczura. Najlepiej grającą
kobietą została Ewelina Banaś z Lubaczowa. Dyrektor RDLP w Krośnie, mgr
inż. Stanisław Kowalewski
ufundował dwie nagrody.
Pierwszą, dla najlepszego zawodnika Turnieju,
otrzymał ją Piotr Rozwud
z Lubaczowa, drugą – Puchar Fair Play przyznano
drużynie z Głogowa Małopolskiego za wspaniale
stworzoną atmosferę gry
i kibicowania, nagrody te
wręczał Nadleśniczy Gospodarz – Jerzy Chłopek.
Na końcu wręczone zostały nagrody główne, indywidualne i drużynowe.
Najlepiej atakującym został
Witold Świerczek z Dynowa, najlepiej broniącym
Wojciech Słaby z Birczy,
najlepiej rozgrywającym
Maciej Dworak z Oleszyc.
Tradycyjnie statuetkę dla
grającego
Nadleśniczego otrzymał Adam Pilch
z Dynowa, a nowym po-
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mysłem było wręczenie
dyplomów dla dwóch
grających Głównych Księgowych – Janusza Magusiaka z Komańczy i Mariusza Zycha z Radymna.
Powyższe nagrody oraz
puchary dla zwycięzców
wręczał Przewodniczący
ZO SITLiD, Zenon Szkamruk przy mocnym dopingu kibiców. W 2007 roku
puchar Przewodniczącego
powędrował po raz trzeci
do Oleszyc.
Na koniec należą się
wielkie brawa i uznanie
dla organizatora, Nadleśnictwa Głogów Małopolski
za perfekcyjną organizację
i wspaniale przygotowane
spotkanie po zakończeniu
zawodów. Czas biegnie
szybko, długie czekanie,
jeden dzień pełen wydarzeń i już pozostają tylko
pamiątki – wspomnienia
emocji, a w tym roku też
ekstra koszulki i … nowe
czekanie na następny rok!
Roman Januszczak
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Konkurs

„Leśne Fotografie”

T

rudne zadanie miało w tym roku jury
konkursu fotograficznego „LEŚNE FOTOGRAFIE 2006”, które 19
stycznia obradowało w sali
narad Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Krośnie. Konkurs organizowany był już po raz szósty
przez Regionalną Dyrekcję
Lasów Państwowych w
Krośnie przy współpracy
z Tygodnikiem Regionalnym „Nowe Podkarpacie”
i Telewizją Rzeszów. O nagrody główne (dwudniowy pobyt w ośrodku „Wołosań” Nadleśnictwa Cisna
oraz tradycyjne wizerunki
św. Franciszka) rywalizowało 206 fotografików
amatorów, którzy nadesłali
łącznie 603 prace. Jury w
składzie: przewodniczący,
Jacek Szarek (Telewizja
Rzeszów, autor filmów o
tematyce przyrodniczej,
fotografik), oraz członkowie: Jan Grudysz (Telewizja Rzeszów, operator
kamery, fotografik), Andrzej Józefczyk (Tygodnik
„Nowe Podkarpacie”, fotoreporter), Wacław Turek
(Krośnieński Dom Kultury,
poeta, fotografik) .
Przyznano następujące
nagrody i wyróżnienia:
Nagroda I
– Michał Stec z Czechowic-Dziedzic, godło
„VINCE”, za zestaw zdjęć
Nagroda II
- Ryszard Hałgas z Rzeszowa, godło „LUPUS” za
zdjęcie pt. „Las jurajski”

Nagroda III
– Marcin Nawrocki z
Kutna, godło „BAKU” za
zdjęcie pt. „Siłaczka”
Nagroda specjalna od
Marszałka Województwa
Podkarpackiego
Antoni Panek z Krosna, godło „ADAM” za cykl
„Tajemniczość poranków”
Nagroda specjalna
od Telewizji Rzeszów
Janusz Iwaszek z Jarosławia, godło „SYNOPTYK”
za zdjęcie „Zwierciadło”
Nagroda specjalna
Tygodnika „Nowe
Podkarpacie”
Romuald Cichos z Lublińca, godło „AGENT” za
zdjęcie „Jesienne nastroje”
Wyróżnienia
równorzędne:
1. Andrzej Pasieka z
Rudy Śląskiej, godło „SPIDER” za zdjęcie pt. „Rohatyniec”
2. Marcin Sacha z Tarnowa, godło „BORA 11”
za zdjęcie pt. „Leśna impresja”.
3. Małgorzata Gęgotek-Rapak z Brzegu, godło
„GAPA” za zdjęcie pt. „Bo
jak się tak bliżej przyjrzeć”.
4. Marek Jóźków z Koszalina , godło „AGAWA
5491” za zestaw zdjęć pt.
„Faktura kory”
5. Janusz Folta z Krosna,
godło „JULIA” za z zdjęcie
pt. „Srebrne oko na skraju
lasu”
Wyróżnienia specjalne od

Marszałka Województwa
Podkarpackiego:
1. Paweł Bieniewski z
Chotomowa, godło „BENAS” za zdjęcie pt. „Lustro”
2. Paweł Szydłowski z
Główczyc, godło „Paszyd”
za zdjęcie pt. „Pastelami
malowane”.
3. Małgorzata Cholewczuk z Krakowa, godło
„KOKORYCZ 6404” za
zdjęcie pt. „Wiosenne spojrzenie”.
4. Karol Murat z Warcina, godło „HUBERT” za
zdjęcie pt. „Młody tumak”
5. Andrzej Furs z Wetlina, godło „NADIR” za
zdjęcie pt. „Zaskroniec”
Wyróżnienia
specjalne:
1. Ryszard Hałgas z
Rzeszowa, godło „LUPUS”,
za zdjęcie „Leśne spotkania” – wyróżnienie od
Fotoklubu Krośnieńskiego
Domu Kultury.
2. Stanisław Klimek z
Krosna, godło „STAN” za
zdjęcie pt. „Leśne puzzle” wyróżnienie od Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Krośnie.
Był to plecak umożliwiający pomieszczenie całego
sprzętu fotograficznego
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podczas leśnej wędrówki.
3. Tomasz Szostak z
Nowego Żmigrodu, godło „TSZOS” za zdjęcie pt.
„Niezupełnie martwy las”
- wyróżnienie od Polskiego Towarzystwa Leśnego
Oddział w Krośnie
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień
oraz otwarcie wystawy
pokonkursowej odbyły
się 1 lutego o godz. 12.00
w Krośnieńskiej Bibliotece
Publicznej przy ulicy Wojska Polskiego w Krośnie.
Edward Marszałek
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Edukacja ekologiczna
poprzez
znaczek pocztowy

R

ealizujący zadania z
zakresu pozaszkolnej
edukacji ekologicznej
społeczeństwa szukają i stosują różne formy dotarcia do
świadomości ludzkiej. Świadczą o tym różnorakie działania podejmowane przez
przyrodników w parkach
narodowych, nauczycieli
oraz leśników. Wśród nich
wymienić można edukację
na ścieżkach przyrodniczych, prelekcje w szkółkach
i izbach edukacyjnych, filmy
przyrodnicze i wydawnictwa
pisane, które mają na celu nie
tylko nauczyć, ale również
uwrażliwić na przeżywanie
przyrody.
Nadleśnictwo Baligród
wraz z działającym w nim
Kołem Zakładowym SITLiD
oraz z Kołem Filatelistów
w Lesku przy finansowym
wsparciu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych w Krośnie
podjęło temat przybliżenia
przyrody poprzez tematyczną prezentację znaczków pocztowych.
W dniach od 21.IX do
1.X.2007 r. w Bibliotece
Miejskiej w Lesku prezentowana była Wystawa Filatelistyczna „Przyroda Polski
i Świata”. Chęć zaprezentowania swych zbiorów zgłosiło 54 filatelistów, lecz ze
względu na brak powierzchni
wystawowych ilość uczestników zredukowano do 17.
Tak duża ilość zgłoszeń oraz
różnorodność tematyczna
świadczy o wielkiej fascynacji przyrodą w środowisku
filatelistycznym. Fakt ten powinien być szerzej wykorzystywany w podejmowanych
działaniach edukacyjnych
oraz popularyzatorskich.
Tematyka eksponatów
obejmowała zbiory znacz-

ków i walorów filatelistycznych (np., kartki pocztowe)
z zakresu świata roślin i zwierząt, parków narodowych
zjawisk
geologicznych,
form korzystania z przyrody
– (wędkarstwo, jeździectwo).
Były również eksponaty
ukazujące zagrożenia dla
środowiska przyrodniczego
i potrzebę jego ochrony. Z
analizy wieku zgłaszających
eksponaty wynikało, że zainteresowanie tą tematyką
przejawiają wszystkie grupy
wiekowe. Cieszył fakt licznych zgłoszeń młodzieży.
Karty wystawowe prezentowane w oszklonych gablotach oprócz znaczków
zawierały „pigułkę” wiedzy
o temacie przedstawionym
na znaczkach.
Taka nowa forma edukacji zdała w pełni swój egzamin, o czym świadczyło
zainteresowanie – głównie
dzieci i młodzieży.
Prezentowane znaczki
z całego świata stworzyły
możliwości porównań przyrody różnych stref klimatycznych, związków między
światem roślin i zwierząt a ich
środowiskiem przyrodniczym. Wystawa ukazała również, że świat prezentowany
przez znaczek jest formą artystyczną. Przyroda jest głęboką inspiracją artystów-grafików – autorów znaczków.
Była też świetną formą promocji Lasów Państwowych,
które nie zawężają swego
pola działania do produkcyjnych i poza produkcyjnych
form korzystania z lasu, ale
również edukują – w formie
tak niekonwencjonalnej jak
filatelistyka.
Wszyscy
wystawcy
otrzymali od organizatorów
upominki (albumy o treści
przyrodniczej) a powołany Sąd Konkursowy przez
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Zarząd Okręgu PZF w Rzeszowie przyznał dyplomy
w randze medalu kilku wystawcom, wysoko oceniając
poziom reprezentowanych
eksponatów. Najwyżej oceniony zbiór otrzymał dyplom w randze medalu „Dużego Złotego” stanowiący
własność Józefa Bednarza z
Tychów.
Wystawie filatelistycznej
towarzyszyło wydanie „Katalogu”, w którym zawarto
rozdział informujący o historii miasta Leska oraz opracowanie dotyczące tematyki
bieszczadzkiej w filatelistyce.
Były w nim informacje o
prezentowanej na znaczkach
przyrodzie Bieszczad, sławnych ludziach związanych z
tą ziemią; Władysław Jagiełło,
Karol Wojtyła – Jan Paweł II,
Stefan Wyszyński, Aleksander Fredro, Zygmunt Berling,
Jarosław Hašek.
Osobny rozdział w „Katalogu” stanowiło opracowanie na temat bieszczadzkich lasów, w którym
Edward Marszałek przedstawił ich historię wraz z losami
leśników, którzy oddali swe
życie w obronie Ojczyzny.
Zaprezentował ogromną
bioróżnorodność przyrodniczą lasów Podkarpacia oraz
różnorodność form ochrony przyrody na terenie Lasów Państwowych. Wydawnictwo to może posłużyć
jako interesujący materiał
edukacyjny z zakresu historii
i przyrody.
Leśnicy podkarpaccy
otworzyli nowy rozdział w
stosowanych formach edukacji przyrodniczej. Zachęcamy innych by skorzystali
z przykładu – filatelistyka to
wdzięczny temat a przyroda
na znaczku to klejnot filatelistyki.
Ryszard Paszkiewicz
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Edukacja leśna w Lutowiskach

dukacja leśna stanowi specyficzną gałąź
edukacji ekologicznej
i jest jednym z ważnych
zadań realizowanych przez
Nadleśnictwo
Lutowiska.
Wszystkie działania prowadzone są w ścisłej współpracy ze szkołami w Lutowiskach, Czarnej i Polanie oraz
z lokalnymi samorządami,
a także Bieszczadzkim Parkiem Narodowym.
Leśnicy i myśliwi są częstymi gośćmi w szkołach,
prowadząc konkursy i pogadanki na tematy związane z lasem i środowiskiem
przyrodniczym. Organizowane są także: „Zielone
lekcje”, lekcje terenowe
na ścieżkach edukacyjnej
oraz prelekcje na obozach
harcerskichi zimowiskach.
Wspólnie ze szkołami Nadleśnictwo przygotowuje i
wspiera liczne akcje ekologiczne.
Proces edukacji jest
prowadzony również na 4
ścieżkach przyrodniczoedukacyjnych:
„Szkółki
leśne”, „Rezerwat Hulskie”, „Dwernik-Kamień”,
„Dwernik-Otryt-Chmiel”
oraz ścieżce historycznoprzyrodnicznej
„Wokół
Lutowisk”. Podczas zajęć
terenowych pracownicy
Nadleśnictwa przeprowadzają przez nie około 300
osób rocznie. Ścieżki są
również licznie odwiedzane
przez turystów indywidualnych. W ofercie edukacyjnej znajdują się także rezerwaty: „Śnieżyca wiosenna
w Dwerniczku”, „Hulskie”
i „Krywe”. Na ścieżkach
dydaktycznych oraz w rezerwatach umieszczono
tematyczne tablice infor-

macyjne, które przybliżają
odwiedzane miejsca.
Niewątpliwą atrakcją jest
„Żywy zielnik”, znajdujący
się obok siedziby Nadleśnictwa Lutowiska, prezentujący najważniejsze zbiorowiska roślinne Bieszczadów.
Stworzone zostało także
alpinarium, zawierające w
swym składzie gatunkowym rośliny występujące w
zasięgu krajowym, a także
rośliny egzotyczne, jak np.
sosna himalajska. Przy oczku wodnym zgromadzona
została roślinność zbiorników wodnych. Ogólnie
zaprezentowanych
jest
około 250 gatunków roślin.
Obiekt wyposażony jest w
wiatę edukacyjną.
W 2007 r. z 91 różnych form edukacji leśnej
skorzystało łącznie 1520
uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Prowadzenie edukacji wiąże
się z koniecznością poniesienia pewnych nakładów
finansowych. W latach
2005-2007 pochodziły
one częściowo ze środków
własnych
Nadleśnictwa
(77%) oraz dotacji budżetowych (23%). W 2008 r.
udział środków finansowych będzie następujący: 88% - nakłady własne,
12% - budżet państwa.
Dzięki prawidłowo prowadzonej edukacji można
nie tylko zrodzić w społeczeństwie poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy,
ale też kształtować świadomość ekologiczną, co
ma niewątpliwie największe
znaczenie w odniesieniu do
młodych pokoleń – dzieci i
młodzieży.
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Sprawozdanie z wyjazdu zawodowego
leśników Nadleśnictwa Narol

w dniach 26 – 30.09.2007 roku
do Czech, Austrii oraz Słowacji

W

dniu 26. 09.
2007
roku
zwiedzanie
Czech rozpoczęliśmy od
Strachowskiego klasztoru.
Klasztor ten został założony w 1140 roku przy drodze wiodącej na Zamek
Praski. Jego założycielem
był książę Władysław II.
Książę i jego żona tutaj
też zostali pochowani. Na
teren klasztoru prowadzi
barokowa brama z rzeźbą
przedstawiającą św. Norberta, założyciela zakonu
bernardynów. W następnej
kolejności uczestnicy wycieczki udali się zwiedzać
Zamek Praski. W drodze do
zamku można było podziwiać najpiękniejszy pałac
w Pradze – Pałac Schwarzenbergów. Pałac ten położony jest w niezwykłym

miejscu – na skalnym występie rampy zamkowej.
Wzniesiony został w miejscu strawionych pożarem
czterech domów w latach
1545 – 1563. Do Zamku
Praskiego główne wejście
wiedzie z placu Hradczańskiego. Został on założony w drugiej połowie IX
wieku przez księcia Czechów Borzywoja. Wkrótce potem stał się siedzibą
kolejnych książąt z rodu
przemyślidów. Następnie
zwiedziliśmy Katedrę św.
Wita, która jest nie tylko
główną świątynią zamku,
ale również duchowym
centrum i klejnotem architektonicznym w skali całego kraju. Katedra ma 124
m długości, jej największa szerokość w osi nawy
poprzecznej wynosi 60

m a wysokość do głównego sklepienia 33 m. To
tutaj znajduje się największy dzwon w Czechach
– dzwon Zygmunt odlany w 1549 roku. W drodze do Małej Strany grupa
zatrzymała się przy Złotej
Uliczce, która zawdzięcza
swą sławę malutkim domkom, w których mieszkali strzelcy zamkowi. Domki te dobudowane były
pod koniec XVI wieku do
wnęk zamkowych murów
obronnych.
Miejscami
szerokość uliczki nie przekraczała 1 m. W XX wieku
w domu pod numerem 22
miał swą pracownię Franz
Kafka. Na zakończenie
zwiedzający udali się do
Małej Strany – dzielnicy
kupców niemieckich położonej na zboczu wzgó-
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rza zamkowego, która
obfituje w bogato zdobione barokowe pałace i
kamienice.
27.09.2007 r. – zwiedzanie rozpoczęliśmy od
Placu Wacława – jednego
z trzech centralnych placów Nowego Miasta, które w 1348 r. założył Karol
IV, który był zarazem łącznikiem Nowego Miasta
ze Starym. Dawniej nosił
nazwę Targu Końskiego.
Plac ma 750 metrów długości i 60 metrów szerokości. Jego nazwa pochodzi od konnego pomnika
św. Wacława, u którego
stóp znajdują się figury
czterech patronów Czech:
św. Ludmiły, św. Prokopa,
św. Agnieszki i św. Wojciecha. Górną część placu
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zamyka gmach Muzeum
Narodowego, wzniesiony
w latach 1885 – 1890 wg
projektu J. Schultza. Następnie zwiedzający udali
się na Most Karola, który
imię swego fundatora nosi
dopiero od 1870 roku.
Przedtem nazywany był
Mostem Kamiennym lub
Mostem Praskim. Budowę mostu rozpoczęto w
1357 roku, a ukończono
w początkach XV wieku.
Most ma 520 m długości oraz 9.5 m szerokości.
Początkowo most był
przyozdobiony jedynie
prostym krucyfiksem, natomiast istniejące rzeźby
dekorują most dopiero
od XVII wieku. Następnymi w kolejności obiektami
do zwiedzania był Rynek
Starego Miasta oraz Ratusz
Staromiejski. Ratusz Staromiejski jest budowlą, którą

zaczęto wznosić w 1338
roku, na mocy przywileju wydanego przez króla
Jana
Luksemburskiego.
Zalążkiem ratusza był dom
Volfina z Kamen, zakupiony przez miasto w 1338
roku. Od 1896 roku integralną częścią ratusza
jest – wysunięty w stronę
rynku – dom Pod Minutą.
Ratusz jest zespołem pięciu budynków, które były
dokupywane w kolejnych
latach. Na południowej fasadzie wieży ratusza znajduje się zegar Orloj wykonany w 1410 roku. Pokazuje on lata, miesiące, dni i
godziny, wschód i zachód
Słońca oraz Księżyca w
znakach zodiaku. Uczestnicy wycieczki mogli też
obejrzeć Uniwersytet Karola oraz Wieżę Prochową.
Ta ostatnia pierwotnie była
nazywana Nową Wieżą,

która została zbudowana
w 1475 roku na koszt miasta. Budowy bramy jednak
nie dokończono, została
ona tylko prowizorycznie
zadaszona. W 1757 roku,
gdy Pragę oblegały wojska pruskie wieża ta stała
się składem prochu strzelniczego. Od tego czasu
została nazwana Wieżą
Prochową.
Zwiedzanie
Pragi zostało zakończone
udziałem w spektaklu na
Kriżikowych Fontannach.
Pałac Przemysłowy, w
którym wystawiono spektakl został zbudowany w
1891 roku, natomiast całkowicie zrekonstruowany
w 1991 roku.
28.09.2007
roku
– przyjazd do Wiednia.
Zwiedzanie wzgórza Kahlenberg (oglądanie panoramy miasta, kościółek
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św. Józefa z pamiątkami
związanymi z królem Sobieskim). Wzgórze to jest
symbolem
zwycięstwa
trzech narodów – Austrii,
Niemiec i Polski nad potężną armią turecką dowodzoną przez Kara Mustafę.
To tutaj noc z 11 na 12
września 1683 roku spędził zgodnie z zawartym
porozumieniem, sprawujący naczelne dowództwo
nad wojskami, monarcha
Polski – Jan III Sobieski.
Następnie udaliśmy się
pod dom Hundertwasser
Village. W drodze powrotnej do hotelu odbył się
objazd Ringiem.
29.09.2007
rok
– przyjazd pod kompleks
pałacowo – ogrodowy
Schonbrunn. Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od Pałacu
Schonbrunn. Historia pa-
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łacu sięga średniowiecza.
Od początku XIV wieku
całą posiadłość, należącą wówczas do opactwa
Klosternneuburg, określano mianem „Katterburg”.
W kolejnych stuleciach
dokumenty wymieniają
licznych dzierżawców, w
tym w 1548 roku burmistrza Wiednia Hermanna
Bayera, który polecił ją
rozbudować i nadał jej
charakter siedziby wielkopańskiej. W 1569 roku posiadłość, do której zgodnie
z umową sprzedaży zaliczał się budynek mieszkalny, młyn, stajnia oraz
park i sad, zakupił cesarz
Maksymilian II. Przeszła
ona tym samym w ręce
Habsburgów, stając się
fundamentem reprezentacyjnej siedziby, a także
zaczątkiem parku i zwierzyńca. Jak głosi legenda,
na tych terenach cesarz
Maciej urządzał polowania

i to on przy tej okazji w
1612 roku odkrył piękne
źródło – Schoner Brunnen, od którego pochodzi
późniejsza nazwa całego
areału. Około 1642 roku
cesarzowa Eleonora zleciła budowę letniego zamku i zmieniła nazwę posiadłości na Schonbrunn.
W ostatnich latach życia
cesarzowej Marii Teresy
(lata siedemdziesiąte XVII
wieku) zmieniono wygląd
pałacowych
ogrodów
wkomponowując architektoniczne akcenty: Gloriettę, fontannę Neptuna,
Rzymską Ruiną i obelisk.
Po zwiedzeniu pałacu grupa udała się pod fontannę
Neptuna oraz wzgórze
Gloriette. W dalszej części zwiedziliśmy Muzeum
Przyrodnicze, Stare Miasto
z Ratuszem, Parlamentem,
zimową rezydencją Habsburgów (Hofburg), Operę
i Katedrę św. Stefana. Na

zakończenie zwiedzania
Wiednia uczestnicy wycieczki udali się na Prater
(park o charakterze sportowo – wypoczynkowym
i rozrywkowym).
30.09.2007
rok
– zwiedzanie Bratysławy
rozpoczęliśmy od Katedry
św. Marcina. Na wzniesieniu można było także dostrzec Hrad – Bratysławski
Zamek, przypominający
odwrócony stół. Następnie
grupa udała się do Frantiskanski Namestie, Pałacu
Mirachova, Starego Ratu-
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sza oraz Hviezdoslovovo
Namestie. W drodze powrotnej można było podziwiać przepiękne widoki
gór słowackich, strukturę
panujących
gatunków,
sposoby zmieszania oraz
piętrowy układ roślinności
w górach. Zostały omówione także sposoby gospodarki leśnej stosowane
na Słowacji, sposoby usuwania skutków „halnego”,
zagospodarowania powierzchni po usuniętych
drzewostanach.
Marian Kraczowski
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Wyjazd zawodowo-szkoleniowy
„Góry Izerskie 2007”
27.06.2007 -01.07.2007

Wybrane informacje:
1. Nadleśnictwo Szklarska Poręba:
a. Charakterystyka gospodarki leśnej;
b. Na tym obszarze nadal „odtwarza się prawidłową” strukturę
drzewostanów w reglu dolnym po wycięciu jodły i buka ( na
potrzeby hutnictwa), które zastąpiono świerkiem.
c. Szkody powodowane przez wiatr i śnieg oraz metody ich
zapobiegania i usuwania skutków.
2. Nadleśnictwo Świeradów
a. Mogliśmy zapoznać się z nowoczesnym wyposażeniem
sali dydaktycznej LKP „Sudety Zachodnie” oraz nowoczesnym sprzętem z wykorzystaniem ortofomapy wykorzystywanej w przyszłości do celów gospodarki leśnej i ochrony
przyrody.
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3. Przejście na Stog Izerski.
4. Wizyta w rezerwacie „Torfowiska doliny Izerki”;
5. Kopalnia kwarcu „Stanisław”
6. Przedstawienie strefy ochrony cietrzewia w górach Izerskich
7. Karkonoski Park Narodowy
a. prezentacja centrum edukacji przyrodniczej
Karkonoskiego Parku Narodowego;
8. Leśny Bank Genów w Kostrzycy
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REGULAMIN
dofinansowania kół zakładowych
przez Zarząd Oddziału SITLiD w Krośnie
Zarząd Oddziału SITLiD w Krośnie
może przyznać dotacje do działalności statutowej kół zakładowych. Dotacje przyznaje się na wniosek koła.
I. Rodzaje działalności, na które
można przyznać dotacje:
1. Działalność szkoleniowa.
2. Wyjazdy zawodowe, szkoleniowe.
3. Wydawnictwa związane z tematyką zawodową – leśną, propagującą
działalność leśników, LP,
SITLiD,
biografie osób tworzących SITLiD
(przede wszystkim na Podkarpaciu).
4. Działalność sportowa dotycząca członków SITLiD i ich rodzin.
5. Popularyzacja wiedzy o lesie,
konkursy dla młodzieży, imprezy
kulturalne.
6. Zapomogi losowe.
II. Ogólne zasady przyznawania
dotacji.
Celem otrzymania dotacji koło
zwraca się z pisemnym wnioskiem
do Zarządu Oddziału SITLiD w Krośnie, co najmniej na jeden miesiąc
przed planowanym przedsięwzięciem, Zarząd Oddziału informuje
Koło o przyznaniu (lub nie) dotacji.
Dotacje przyznaje się na podstawie
wykonanych kosztów (lub innych
– pkt. III). Po zakończeniu przedsięwzięcia Koło przesyła do ZO SITLiD w Krośnie, wraz z wymaganym
sprawozdaniem, kopie dokumentów
potwierdzających wydatki (rachunek,
faktura) – szczegóły podane w punkcie III.
Dotacja może pokryć maksymalnie 50 % kosztów ogólnych przedsięwzięcia i uzależnia się ją od liczby
członków Koła Zakładowego SITLiD
w sposób następujący:
- koło o liczbie członków do 10
- maksymalnie 30 % kosztów
- koło o liczbie członków od l l do

20 - maksymalnie 40 % kosztów
- koło o liczbie członków powyżej 20 - maksymalnie 50 % kosztów
Koło może otrzymać dotacje jeden raz w ciągu roku. Zasada ta może
być zmieniona na zebraniu członków
ZO SITLiD w Krośnie.
III. Warunki jakie musi spełniać
dotowana działalność.
1. Działalność szkoleniowa
a. We wniosku należy podać rodzaj szkolenia, program, nazwiska
osób przeprowadzających szkolenie,
przewidywany koszt ogólny.
b. Po zakończeniu Koło przesyła
informację o wykonaniu szkolenia
wraz z kopiami faktur, podając numer konta, na które należy przelać
dotację.
2. Wyjazdy zawodowe, szkoleniowe.
a. We wniosku należy podać cel
wyjazdu, program, przewidywany
koszt, liczbę członków SITLiD biorących udział w wyjeździe.
b. Po zakończeniu Koło przesyła
sprawozdanie z wyjazdu w formie
opisowej i elektronicznej, załącza kopie dokumentów potwierdzających
wydatki. Podać należy również: nazwiska członków SITLiD, którzy wzięli
udział w wyjeździe, numer konta, na
które należy przesłać dotację.
Dotacja do wyjazdu przyznawana
przez ZO (oprócz zasad ogólnych),
nie może przekroczyć kwoty maksymalnej dla jednego członka SITLiD, ustalonej przez Zarząd w danym
roku.
3. Wydawnictwa
a. Wniosek winien zawierać tytuły
zamawianych wydawnictw, przedstawienie treści, planowany koszt.
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b. Po wydaniu Koło przesyła kopie faktur za wydawnictwa oraz jeden
egzemplarz w załączeniu.
4. Działalność sportowa.
a. We wniosku należy ująć: rodzaj
działalności, ilość pracowników Nadleśnictwa zaangażowanych w tą działalność, nazwiska członków SITLiD,
cel planowanych wydatków, planowany koszt.
b. Po wykonaniu kosztów przesłać należy dokumenty potwierdzające wydatki. Dotacja do działalności
sportowej, przyznawana przez ZO
(oprócz zasad ogólnych), nie może
przekroczyć kwoty maksymalnej dla
jednego członka SITLiD, ustalonej
przez Zarząd w danym roku.
5. Popularyzacja wiedzy
a. We wniosku podać należy rodzaj imprezy (konkursy, występy),
planowany koszt.
b. Po zakończeniu imprezy należy
przesłać sprawozdanie do ZO SITLiD
w Krośnie w formie pisemnej i elektronicznej, podać ilość uczestników
oraz kopie dokumentów potwierdzających wydatki i numer konta, na
które należy przesłać dotację.
6. Zapomogi
Dotację przyznaje się na podstawie wniosku, w którym należy podać: nazwisko pracownika, z jakiego
tytułu chce dostać zapomogę i kwotę zapomogi oraz załączyć informację przewodniczącego koła SITLiD o
nie zaleganiu ze składkami. Dotacji
udziela się tylko dla członków SITLiD,
którzy na bieżąco opłacają składki
członkowskie. Koło podaje również
numer konta, na które należy przesłać dotację.
Zarząd Oddziału SITLiD w Krośnie
Krosno 2007
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Wiesław
Kazimierz

KRAWCZYŃSKI
(1884–1962)
– zasłużony leśnik
z Leska
(wspomnienie w 45 rocznicę śmierci)

K

rawczyński Wiesław – ur. 25. IV.
1884 r. w Lesku,
był synem Kazimierza – z
zawodu leśnika, a zarazem
urzędnika skarbowego
oraz Olgi z Nawratilów. Po
ukończeniu gimnazjum w
Sanoku w latach 1902 06 studiował leśnictwo w
wiedeńskiej Hochschule
für Bodenkultur. Po studiach od 1906 do 1913
r. był adiunktem leśnym
dóbr Potockich w Łańcucie, a następnie w okresie
1913-18 nadleśniczym w
dobrach Potockich w Pomorzanach, pow. Zborów.
Po I wojnie światowej został nadleśniczym w Zielonce, pow. Oborniki, a
jednocześnie od 1921 r.
także wykładowcą hodowli lasu i łowiectwa na
Wydziale Rolno-Leśnym
Uniwersytetu
Poznańskiego. Od 1924 r. do
wybuchu wojny w 1939
r. pełnił funkcję dyrektora lasów ordynacji Potockich w Łańcucie. Lata
wojny spędził we Lwowie.
Tu w latach 1940-46 był
adiunktem i wykładowcą

hodowli lasu i łowiectwa
na Oddziale Lasowym
Politechniki
Lwowskiej
(pod władzą radziecką
1940-41 i 1944-46) oraz
na Forstliche Fachkurse
(pod okupacją niemiecką
1942-44). W lipcu 1946
r. przeniósł się do Polski w nowych granicach,
gdzie w latach 1946-51
pracował jako adiunkt w
Zakładzie Lasów Górskich
w Krakowie, będącego filią Instytutu Badawczego
Leśnictwa, a zarazem od
1947 r. wykładowcą encyklopedii leśnictwa oraz
gospodarki łowieckiej na
Wydziale Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1951 r. pracował
jako adiunkt w Zakładzie
Ochrony Lasu i Entomologii Leśnej UJ. Wobec
zmian organizacyjnych i
likwidacji Wydziału Leśnego, w latach 1953-58
pracował jako asystent
techniczny w katedrze
ekonomiki socjalistycznych
przedsiębiorstw
rolnych Wyższej Szkoły
Rolniczej w Krakowie.
Z dniem 1 października

1958 roku przeszedł na
zasłużoną emeryturę.
Wiesław Krawczyński
był autorem obszernego
podręcznika „Łowiectwo”
(Kraków 1924, Warszawa
1947) i kilku innych prac,
m. in. „Instrukcji służbowej dla urzędników leśnych i łowieckich” (Rzeszów 1934), „Pamiętnika
łowieckiego” (Rzeszów
1938), książki „Poszumy lasu” (Kraków 1947),
działu” „Gospodarstwo
łowieckie”
w pracy
zbiorowej
„Przewodnik techniczno - Leśny”
(Kraków 1950). Był również współautorem pracy
„Polska bibliografia leśna
za lata 1934-1939 i 19451947” (Warszawa 1949).
Szereg prac z dziedziny
łowiectwa i leśnictwa pozostawił w maszynopisie,
m. in.: „Gwara myśliwska”,
„O polskiej zwierzynie
łownej już wygasłej lub
wygasającej”, „Uprawa i
pielęgnowanie lasu”, „Łowiectwo a gospodarstwo
przerębowe”, „Las i człowiek”, „ Las i łowiectwo”.
Krawczyński był człon-
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kiem Małopolskiego Towarzystwa Leśnego oraz
członkiem władz stowarzyszeń łowieckich, m. in.
prezesem koła łowieckiego „Diana” w Łańcucie.
Polski Związek Łowiecki
odznaczył go złotym
medalem za zasługi na
polu literatury łowieckiej,
a także najwyższą odznaką łowiecką – „Złom”.
Dyplom uznania przesłał
mu Polski Instytut Etnograficzno-Przyrodniczy
im. S. Staszica w Nowym
Jorku.
W małżeństwie z Jadwigą Kowalską pozostawił syna Wiesława – muzyka i poetę, długoletniego więźnia łagrów na
Syberii.
Wiesław Krawczyński
zmarł 17 kwietnia 1962
roku, został pochowany
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Edward Orłowski
Stowarzyszenie
Inżynierów, Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

członków SITLiD

