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Zbliża się Nowy Rok. Chwile takie jak
ta skłaniają nas do refleksji i próby chociaż
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przedstawione w niniejszym Biuletynie udowadniają, że potrafimy przygotować interesujące wydarzenia zarówno na poziomie kół,
jak i oddziału. Za tę odwagę i chęć, by dokonywać zmian i wyznaczać sobie nowe cele, przyjazną atmosferę i codzienny uśmiech pragnę
podziękować wszystkim członkom SITLiD- u.
Mam nadzieję, że rok 2018 będzie
stawiał przed nami nowe wyzwania, którym
wspólnie podołamy.
Życzę wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha i spokoju w życiu osobistym i zawodowym.
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zakładowego SITLiD przy Nadleśnictwie Lubaczów

27 Sprawozdawanie z wyjazdu zawodowego członków koła
zakładowego SITLiD przy Nadleśnictwie Lutowiska

28 Sprawozdawanie z wyjazdu zawodowego członków koła
zakładowego SITLiD przy Nadleśnictwie Narol
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ul. Bieszczadzka 2 , 38-400 Krosno
tel. 134373926 fax: 134373902

30 Sprawozdawanie z wyjazdu zawodowego członków koła

Zespół wydawniczy:
Kinga Mazur (Nadleśnictwo Kolbuszowa), Piotr Filipczak
(RDLP Krosno), Teodor Furs (Nadleśnictwo Baligród),
Mariusz Rydzik (Nadleśnictwo Leżajsk).
Fotografie: Marta Ziemniewicz, Robert Sobkowicz, Piotr
Król, Kinga Mazur, Marcin Scelina, Maciej Szpiech,
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Nakład: 850 egz.
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Skład i druk: FSNT NOT Rzeszów
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zakładowego SITLiD przy Nadleśnictwie Oleszyce
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zakładowego SITLiD przy Starostwie Powiatowym w
Lubaczowie
zakładowego SITLiD przy Nadleśnictwie Mielec

zakładowego SITLiD przy Nadleśnictwie Strzyżów

zakładowego SITLiD przy Zespole Szkól Leśnych w
Lesku

34 REGULAMIN dofinansowania kół zakładowych przez
Zarząd Oddziału SITLiD w Krośnie

Zespół wydawniczy nie ponosi odpowiedzialności za
treść dostarczonych materiałów
ISBN 83-88308-03-3
Na okładce: W bieszczadzkim wąwozie
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Informacje z posiedzeń ZO SITLiD w Krośnie
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ORAZ UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU W DNIU 15 LUTEGO 2017 R.
1. Przedstawienie
sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz
omówienie preliminarza
budżetowego na 2017 r.
2. Omówienie planu działania na 2017
r. - organizacja corocznych imprez: turniej
piłki siatkowej, zawody
drwali, zawody wędkarskie, a także konferencja

pszczelarska i zawody
narciarskie. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na 2017 r.
3. Postanowiono
że zarząd jak co roku będzie wspierał inicjatywy
kół zakładowych, w tym
wyjazdy zawodowe.
4. Organizacja turnieju piłki siatkowej –
ustalono termin na 22

kwietnia w Ustrzykach
Dolnych. Gospodarzem
turnieju będzie Koło
STLiD i Nadleśnictwo Lutowiska.
5. Organizacja zawodów wędkarskich przez Koło przy RDLP w
Krośnie wspólnie z Kołem przy Nadleśnictwie
Brzozów i Nadleśnictwem Brzozów.

6. Analiza przesłanych biografii zasłużonych leśników i drzewiarzy.
7. W poczet członków przyjęto 2 osoby do
KZ przy Nadleśnictwie
Lutowiska oraz po 1 osobie do KZ przy Nadl. Mielec i Kolbuszowa.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ORAZ UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU W DNIU 17 MAJA 2017 R.
1. Przedstawienie
informacji z posiedzenia
Zarządu Głównego.
2. Podsumowanie
turnieju piłki siatkowej –
w turnieju uczestniczyło
20 drużyn, Podkreślono
bardzo dobrą organizację turnieju, oraz obniżenie kosztów poprzez bezpłatne wynajęcie Sali.
3. Przedstawienie
informacji o przygoto-

waniach do Regionalnych Zawodów Wędkarskich, które odbędą się
10 czerwca nad Sanem
w Krzemiennej, organizatorem jest Koło SITLiD
przy RDLP w Krośnie we
współpracy z Nadleśnictwem Brzozów
4. Organizacja zawodów drwali – w Kołaczycach, 26 sierpnia,
Ustalono termin posie-

dzenia prezydium (ostatnia dekada czerwca),
które zajmie się szczegółowym przygotowaniem
zawodów.
5. Podjęto uchwałę
o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na odznaczenia – po jednym
z każdego koła o przyznanie odznaki SITLiD i
również po jednym na
odznakę NOT. Termin

przesyłania wniosków
do Zarządu Głównego to
30.09.2017 r. , w związku
z tym ustalono termin
przesyłania wniosków z
kół do końca sierpnia.
6. O m ó w i o n o
wstępnie sprawy związane z organizacją konferencji.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ORAZ UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU W DNIU 13 LIPCA 2017 R.
1. Organizacja zawodów drwali - miejsce
i termin XII Regionalnych
Zawodów Drwali – Wilcza Wola (Nadleśnictwo
Kolbuszowa) 26 sierpnia.
Omówiono skład komisji sędziowskich, rodzaj
upominków, przygotowania regulaminu. Wpisowe ustalono na 300 zł
od uczestnika, a wpłaty
za kibiców po 30 zł od

osoby. Termin zgłoszeń
i wpłat ustalono na 10
sierpnia 2017 r.
2. Podsumowanie
zawodów wędkarskich VIII Regionalne Zawody
Wędkarskie odbyły się
w dniu 10 czerwca na
zbiorniku w Krzemiennej
(Nadleśnictwo Brzozów).
W imprezie uczestniczyło ponad 100 osób.
Całkowity koszt imprezy

wyniósł 6 200 zł, w tym
koszt poniesiony przez
nasz oddział SITLiD – 3
000 zł. Podjęto uchwałę,
żeby w zawodach uczestniczył przedstawiciel Zarządu i wręczał nagrody.
3. P r z e d s t a w i o no propozycję terminu
i miejsca konferencji
połączonej ze sprawozdawczo wyborczym zjazdem SITLiD – Muczne,
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26-27 października. Postanowiono o rezerwacji miejsc noclegowych,
przygotowaniu
sprawozdania z ostatniej kadencji, mandatów i kart
zgłoszeniowych zawierających opcję uczestnictwa w drugim dniu w
wyjeździe terenowym.
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ORAZ UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU W DNIU 22 WRZEŚNA 2017 R.
1. Podsumowanie
zawodów drwali
- odbyły się w dniu
25 sierpnia (piątek) na
terenie
Nadleśnictwa
Kolbuszowa. Uczestniczyło w nich 23 drwali
z 22 nadleśnictw. Zwyciężył drwal z Komańczy, 2-gie miejsce zajął
zawodnik z Rymanowa,
a trzecie z Głogowa. Nagrody były bardzo cenne. Sponsorem głównym
była firma STIHL (ufundowała pilarkę), innych
sponsorów było wielu, w
tym również Pani Dyrektor RDLP w Krośnie.
2. Podjęto uchwałę

o organizacji konferencji
pn. „Ochrona przyrody
w gospodarce leśnej
- problemy, wyzwania i propozycje rozwiązań” połączonej ze
zjazdem sprawozdawczo-wyborczym
delegatów kół. Omówiono i
przydzielono członkom
zarządu do realizacji zadania związane z organizacją zjazdu.
3. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu
wyjazdów zawodowych
organizowanych przez
KZ przy Nadleśnictwach:
Lutowiska – 3 800 zł,
Kolbuszowa – 2200 zł,

Leżajsk – 2 000 zł, Strzyżów – 800 zł oraz przy
Zespole Szkół Leśnych w
Lesku – 4 875 zł.
4. Przedstawiono
wnioski o dofinansowanie wyjazdów zawodowych członków KZ przy
Nadleśnictwach: Mielec,
Dukla, Lubaczów, Lesko,
Narol, Oleszyce, Strzyżów oraz z Koła Środowiskowego przy Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie.
5. Pozytywnie zaopiniowano wnioski:
- LOP o ufundowanie nagród w konkursie
„Mój Las”

- o współudział w
imprezie „Biegam Bo
Lubię Lasy II Edycja” poprzez ufundowanie nagród.
6. W poczet członków przyjęto 9 osób do
KZ przy Nadleśnictwie
Leżajsk, 4 osoby do KZ
przy Nadleśnictwie Tuszyma, po 2 osoby do
KZ przy Nadl. Lubaczów i
Oleszyce oraz po 1 oso-bie do KZ przy Nadl.
Brzozów i Koła Środowiskowego przy Starostwie
Powiatowym w Lubaczowie.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ORAZ UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
1. Podjęto uchwały:
- o dopisaniu do porządku i regulaminu obrad
głosowania na kandydata, Zenona Szkamruka,
do nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego SITLiD o dopisaniu
do porządku i regulaminu obrad głosowania na
kandydatów do nadania tytułu Honorowego
Członka SITLiD.

- o wniesienie zmiany w
regulaminie polegającej
na zastąpieniu głosowania jawnego tajnym, na
członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców
oraz delegatów do Rady
NOT w Rzeszowie.
- o zakupie dla wszystkich członków SITLiD

leśnych śpiewników rajdowych w liczbie 750 egzemplarzy.
- o dofinansowaniu wyjazdów zawodowych organizowanych przez KZ
przy
Nadleśnictwach:
Lubaczów – 2 400 zł,
Dukla – 2200 zł, Mielec –
2 600 zł oraz Oleszyce - 1
600 zł.
2. Przedstawiono i
pozytywnie zaopiniowa-
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no 2 nowe wnioski z KZ
przy Nadl. Baligród i Bircza.
3. W poczet członków przyjęto 2 osoby do
KZ przy Nadleśnictwie
Kołaczyce 1 osobę do KZ
przy BULiGL w Przemyślu.

Tomasz Najbar
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ORAZ UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU W DNIU 22 LISTOPADA 2017 R.
1. Ukonstytuowanie
się Zarządu Oddziału,
podsumowanie XII Zjazdu Delegatów.
2. Spośród członków
zarządu wybranego na
zjeździe, uchwalono:
- zastępca przewodniczącego – Michał Szczerbicki i Artur Paczkowski,
- skarbnik – Paweł Biernacki,
- sekretarz – Piotr Filipczak, oraz osoby upoważnione do obsługi rachunków bankowych:
- Bartłomiej Peret,
- Paweł Biernacki,
- Piotr Filipczak.
3. Wstępnie ustalono osoby odpowiedzialne za organizację zawodów:
- turniej piłki siatkowej

–Tadeusz Maksymowicz,
wstępne lokalizacje turnieju piłki siatkowej na
terenie Nadleśnictw: Leżajsk, Ustrzyki Dolne lub
Kolbuszowa
- zawody drwali –Zenon
Szkamruk,
- zawody wędkarskie
– Michał Szczerbicki opracowanie propozycji
jednolitego regulaminu.
4. Uchwalono:
- utrzymanie dotychczasowej
formuły
dofinansowania
wyjazdów zawodowych organizowanych przez koła
SITLiD
- wydawanie biuletynu
informacyjnego SITLiD
o/Krosno w dotychczasowej formie
- konieczność przepro-

wadzenia działań w celu
umieszczenia członków
SITLiD-u przy tworzeniu
PZO i PO Natura 2000
dla jednostek RDLP w
Krośnie oraz w Radzie
Ochrony Przyrody przy
RDOŚ w Rzeszowie
- dofinansowanie wyjazdów zawodowych KZ
przy
Nadleśnictwach:
Narol – 2 400 zł i Baligród – 1400 zł.
5. Ustalono organizację cyklicznych konferencji naukowo-terenowych w przypadku
porozumienia z Dyrekcją
RDLP w Krośnie. Omówiono wstępne założenia konferencji pszczelarskiej i możliwości
związania jej z programem „Pszczoły wracają
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do lasu” organizowanym
przez Lasy Państwowe.
6. Omówiono możliwość przyłączenia się
do akcji upamiętnienia
cmentarzy oraz miejsc
pochówku żołnierzy poległych w czasie I Wojny
Światowej.
7. W poczet członków przyjęto (jednogłośnie) 2 osoby do KZ przy
Nadleśnictwie Leżajsk i 1
osobę do KZ przy Nadleśnictwie Kolbuszowa. 2
osoby zmieniły macierzyste KZ przy Nadleśnictwach Lutowiska i Stuposiany.

Piotr Filipczak

Liczba członków oddziału SITLiD w Krośnie
wg stanu na dzień 31.12.2016 r
prac. w wieku do lat 40

studenci i
uczniowie

BULiGL Przemyśl
RDLP Krosno
Starostwo Lubacz.
ZSL w Lesku
Razem

pracownicy
w wieku powyżej 40 lat

27.
28.
29.
30.

emeryci

Kołaczyce
Komańcza
Krasiczyn
Lesko
Leżajsk
Lubaczów
Lutowiska
Mielec
Narol
Oleszyce
Rymanów
Sieniawa
Strzyżów
Stuposiany
Tuszyma
Ustrzyki Dolne

mężczyźni

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

kobiety

Baligród
Bircza
Brzozów
Cisna
Dukla
Dynów
Głogów Młp.
Jarosław
Kańczuga
Kolbuszowa

ogółem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pozostali

Koło SITLiD

technicy

Lp.

inżynierowie
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20
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11
14
15
7
13
13
8
13
8
27
3
13
13
16
27
11
23
14
5
15
15
9
3

10
16
12
16
2
5
10
9
10
18
17
9
7
4
11
11
16
11
16
14
7
14
7
6
7

0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0

30
33
23
34
18
12
23
22
18
31
25
36
10
17
24
27
43
23
39
28
12
29
22
20
10

6
1
2
10
4
0
1
0
0
3
0
5
0
2
1
4
3
4
2
2
2
1
0
4
0

24
32
21
24
14
12
22
22
18
28
25
31
10
15
23
23
40
19
37
26
10
28
22
16
10

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
27
21
25
6
9
22
13
13
21
19
17
7
14
17
20
25
17
24
20
12
24
19
16
9

10
6
2
8
12
3
1
9
5
9
6
19
3
3
4
7
18
6
15
8
0
5
3
4
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17

13

0

30

1

29

0

23

7

0

5
1
0
25 0
5
12 3
0
4
0 36
396 282 52

6
30
15
40
730

0
9
2
11
80

6
21
13
29
650

0
0
0
0
5

6
24
8
3
501

0
6
7
5
192

0
0
0
32
32
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XII Zwyczajny Zjazd Delegatów Kół Oddziału
Krośnieńskiego
W dniu 26 października 2017 r. w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem odbył się XII Zwyczajny
Zjazd Delegatów Kół naszego oddziału. W obradach uczestniczyli delegaci z poszczególnych kół, jak również
zaproszeni goście, m. in. Anna Staniszewska – Sekretarz Zarządu Głównego SITLiD, Paweł Staniszewski –
Członek Prezydium Zarządu Głównego SITLiD, Artur Królicki – Zastępca Dyrektora RDLP w Krośnie, Janusz
Dobrzański – Prezes NOT w Rzeszowie, Bogdan Szupernak – Dyrektor NOT w Rzeszowie, a także Jadwiga
Szylak – Dyrektor ZSL w Lesku.
Najbardziej zasłużonym działaczom zostały wręczone odznaczenia:
Odznaka honorowa NOT
Nazwisko

Imię

Jednostka organizacyjna

Rodzaj odznaki

Borsuk

Józef

Nadleśnictwo Kołaczyce

srebrna

Orłowski

Edward

Nadleśnictwo Komańcza

srebrna

Szczur

Marek

Nadleśnictwo Głogów

srebrna

Odznaka honorowa SITLiD
Nazwisko

Imię

Jednostka organizacyjna

Rodzaj odznaki

Sobkiewicz

Jerzy

Nadleśnictwo Narol

złota

Pięta

Bogusław

Nadleśnictwo Kołaczyce

złota

Gołębiowski

Dawid

ZSL w Lesku

złota

Łański

Piotr

Nadleśnictwo Komańcza

złota

Kosiba

Józef

Nadleśnictwo Lesko

złota

Gałka

Jerzy

Nadleśnictwo Narol

srebrna

Czech

Józef

Nadleśnictwo Strzyżów

srebrna

Sęk

Beata

Nadleśnictwo Mielec

srebrna

Traska

Piotr

Nadleśnictwo Komańcza

srebrna

Fara

Gracjan

ZSL w Lesku

srebrna

Łaski

Tomasz

Nadleśnictwo Bircza

srebrna

Szajdecki

Tomasz

Starostwo Lubaczowskie

srebrna

Uszkowski

Krzysztof

Starostwo Lubaczowskie

srebrna

Dąbek

Zbigniew

Nadleśnictwo Kańczuga

srebrna

Papież

Robert

Nadleśnictwo Kańczuga

srebrna

Święch

Artur

Nadleśnictwo Tuszyma

srebrna

Kurzawa

Jerzy

Nadleśnictwo Tuszyma

srebrna

Gazda

Stanisław

Nadleśnictwo Dukla

srebrna

Żywiec

Wiesława

Nadleśnictwo Dukla

srebrna

Dziuba

Grzegorz

Nadleśnictwo Brzozów

srebrna

Wrzask

Witold

Nadleśnictwo Kolbuszowa

srebrna

Furs

Teodor

Nadleśnictwo Baligród

srebrna

Ćwieluch

Grzegorz

Nadleśnictwo Lutowiska

srebrna

Kapuściński

Ryszard

Nadleśnictwo Bircza

srebrna

Brożyna

Marcin

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

srebrna
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Główną częścią zjazdu były wybory nowych
władz. Wybrano piętnastu członków zarządu, a Przewodniczącym Zarządu Oddziału został wybrany Bartłomiej Peret. Dodatkowo wybrano Honorowego
Przewodniczącego ZO SITLiD, którym został Zenon
Szkamruk.
Zastępcami Członka Zarządu Oddziału zostali: Zbigniew Dyrda oraz Dawid Gołębiowski.
Wybrano delegatów na XXIII KZD w składzie:
Imię i nazwisko
Bartłomiej Peret
Zenon Szkamruk
Michał Szczerbicki
Beata Okoczuk
Paweł Biernacki

Koło SITLiD
Kolbuszowa
Leżajsk
Lutowiska
RDLP Krosno
Brzozów

Wybrano również delegatów do Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Rzeszowie w składzie:
Imię i nazwisko
Bartłomiej Peret
Zenon Szkamruk
Marek Szczur
Robert Sobkowicz

Koło SITLiD
Kolbuszowa
Leżajsk
Głogów
Dynów

Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:
Jacek Gałuszka – Koło SITLiD RDLP Krosno,
Wojciech Cieślik – Koło SITLiD Mielec,
Stanisław Gazda – Koło SITLiD Dukla,
Janusz Stankiewicz – Koło SITLiD Narol,
Edward Orłowski – Koło SITLiD Komańcza

Bogusław Krzanowski - Koło SITLiD RDLP Krosno
Rzecznikiem Dyscyplinarnym została wybrana:
Beata Okoczuk z Koła SITLiD RDLP Krosno
Zastępcami Rzecznika Dyscyplinarnego zostali:
Marek Bajda - Koło SITLiD Lutowiska
Paweł Panaś - Koło SITLiD Rymanów
Uchwały XII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Kół:
1. Kontynuować współorganizowanie imprez o
charakterze szkoleniowym i integracyjnym w formie
organizacji zawodów:
- turnieju piłki siatkowej,
- zawodów drwali,
- zawodów wędkarskich,
i fundowania nagród w imprezach o tematyce
przyrodniczo-leśnej.
2. Kontynuować dofinansowanie do wyjazdów
zawodowych organizowanych przez koła SITLiD.
3. Kontynuować wydawanie biuletynu Zarządu
Oddziału SITLiD w Krośnie.
4. Brać czynny udział przy tworzeniu Planów
Zadań Ochronnych i Planów Ochrony dla obszarów
Natura 2000, na terenie działania poszczególnych
jednostek.
5. Organizować cykliczne konferencje naukowo-terenowe z zakresu gospodarki leśnej, ochrony
środowiska, dotyczące przede wszystkim Podkarpacia.
6. Zainicjować akcję upamiętnienia na terenach leśnych miejsc pochówku żołnierzy poległych
w okresie I Wojny Światowej, a w szczególności poległych leśników.
7. Wspierać inicjatywy dotyczące promocji
produktów pochodzących z lasu.

Sąd Koleżeński został wybrany w składzie:
Tomasz Najbar - Koło SITLiD RDLP Krosno
Tomasz Makarowski – Koło SITLiD Jarosław

Tekst: Kinga Mazur
Zdjęcia: Robert Sobkowicz
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Bartłomiej Peret
przewodniczący

Michał Szczerbicki
z-ca przewodniczącego
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Aktualni Członkowie Zarządu

Artur Paczkowski
z-ca przewodniczącego

Piotr Filipczak sekretarz

Bogumił Dąbek

Michał Hipner

Kinga Mazur

Mariusz Rydzik

Teodor Furs

Paweł Biernacki

Bernard Dworak

Piotr Łański

Robert Sobkowicz

Tadeusz Maksymowicz

Marcin Brożyna
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Konferencja pn.
„OCHRONA PRZYRODY NIE JEDNO MA IMIĘ”
Na pytanie „Czy
chronić?” – odpowiadamy „tak, jak najbardziej”,
ale ważniejsze pytanie,
jakie powinno się nam
nasunąć, to „jak chronić
mądrze i skutecznie?”.
Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa w rozwiązywaniu problemów
z ochroną przyrody, z
jakimi się borykamy w
lasach.
Centrum Promocji Leśnictwa, położone
w malowniczym zakątku
Bieszczadów w Mucznem, 26-27 października
cieszyło się dużym „oblężeniem”. Odbyła się
tutaj konferencja naukowo-techniczna o tematyce „Ochrona przyrody
w gospodarce leśnej
– problemy, wyzwania i
propozycje rozwiązań”,
w której uczestniczyli
głównie leśnicy z rejonu
Podkarpacia.

Część referatową rozpoczął Artur Królicki, zastępca dyrektora RDLP
w Krośnie, podkreślając problemy z jakimi
podkarpaccy
leśnicy
spotykają się w związku z ochroną przyrody.
Obszar naszej dyrekcji
charakteryzuje się szczególnym
bogactwem
przyrodniczym, na tle
innych obszarów Polski, co wiąże się z kolei
z próbami ograniczania
gospodarki leśnej, a nawet funkcji społecznych
lasu, na rzecz ochrony
elementów przyrody. W
dążeniu do ochrony jak
największej liczby zwierząt, roślin i innych organizmów, a także nierzadko większych obszarów
leśnych, zapominamy o
człowieku – przypomniał
Edward
Marszałek,
rzecznik prasowy
RDLP w Krośnie. Jak się

okazuje, w innych krajach europejskich, np.
Austrii, Szwajcarii czy
Niemczech, to człowiek
jest stawiany na pierwszym miejscu, a jego
działalność uznawana
jest za element otaczającego środowiska przyrodniczego.
Ochrona przyrody jest
często stawiana jako jeden z priorytetów Lasów
Państwowych, a ile ona
nas kosztuje, przedstawił
Bartłomiej Peret, nad-
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leśniczy Nadleśnictwa
Kolbuszowa, w swojej
prelekcji „Ile kosztowała ochrona przyrody w
Nadleśnictwie
Kolbuszowa w latach 20012010?”. Oprócz tego, z
zastosowaniem najnowszych technik, tworzone
są przecież programy
ochrony przyrody na
okresy 10-letnie, które
jako załącznik do Planu Urządzenia Lasu dla
nadleśnictwa, są często
obszerniejsze od całego

planu, podkreśla Bogumił Dąbek z BULiGL w
Przemyślu.
Następne prezentacje
przedstawili
również Ryszard Kapuściński, pracownik Nadleśnictwa Bircza, który podkreślił problem
współpracy z organizacjami ekologicznymi
działającymi na terenie
nadleśnictwa Bircza Taka
współpraca to nie tylko problem ale przede
wszystkim
wyzwanie
.Michał Szczerbicki, pra-

cownik
Nadleśnictwa
Lutowiska również poruszył temat nowych wyzwań , ale związanych z
ochroną przyrody m. in.
uczestnictwo w projektach mających na celu
m.in. właśnie ochronę
przyrody Swoje wystąpienie miał również Kamil Grałek, pracownik
RDLP w Krośnie, wyjaśniając po co, dlaczego
i jak prowadzimy inwentaryzację wskaźnikową
bogactwa
przyrodniczego. To dzięki takim

cyklicznym badaniom,
możemy realnie określić
wpływ gospodarki leśnej
na ekosystemy.
Żywą dyskusję
wywołała prelekcja Marcina Sceliny, pracownika
Nadleśnictwa Baligród,
który jest jednym z administratorów profilu na
Facebooku Lasów Państwowych oraz swojego
Nadleśnictwa.
Dzięki
temu miał możliwość
zaprezentowania
„od
strony kulis” środowiska
Internetu, który rządzi
się swoimi prawami. Jest
to obecnie najszybsze
źródło informacji, któremu społeczeństwo ufa i
chętnie z niego korzysta.
W ten sposób buduje się
wizerunek całej firmy,
dlatego tak ważne jest
odpowiedzialne prowadzenie fanpage’a każdego nadleśnictwa przez
pracowników,
którzy
sami chcą przekazywać

społeczeństwu informacje o lasach, czy o pracy
leśników – przedstawił.
Problemów związanych
z ochroną przyrody nie
brakuje, ale najważniejsze jest, aby cierpliwie szukać rozwiązań
i wchodzić w dialog.
O tym jak ważna jest
wspólna rozmowa, edukacja oraz zwracanie się
z informacjami do ludzi
spoza Lasów Państwowych, świadczy to, że
większość prelegentów
w końcowych podsumowaniach, stawiało taką
właśnie konkluzję. Rozmawiajmy, tłumaczmy,
nie bójmy się wyjaśniać,
bo tylko konstruktywny
dialog może przynieść
rozwiązania
spornych
kwestii.
Autor: Kinga Mazur
Zdj. Robert Sobkowicz

Wnioski z konferencji „Ochrona przyrody w gospodarce leśnej
– problemy, wyzwania i propozycje rozwiązań”:
1. Należy dążyć, aby zadania z ochrony przyrody pełniły rolę programu
funkcjonalnego z kompleksową wizją ochrony
środowiska dla obszaru
nadleśnictwa. Pozwoliłoby to eliminować źródła
konfliktów i prowadzić
kompleksową realizację
systemu ochrony przyrody.
2. Doskonalić płaszczyznę współpracy z organizacjami ekologicznymi.
3. W celu sprostania

nowym
wyzwaniom
związanym z ochroną
przyrody należy dążyć
do właściwego definiowania
zagadnień,
poprawy
znajomości
prawodawstwa związanego z ochroną środowiska przez wszystkich
pracowników, szerokiej
współpracy ze społeczeństwem np. samorządami,
sołtysami,
szkołami, OSP, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez

szkolenia
praktyczne,
współpracy ze światem
nauki.
4. W bieżącej działalności edukacyjnej podkreślić sposób wykorzystania drewna oraz większą
uwagę zwrócić na aspekty codziennej pracy leśnika.
5. W związku ze wzrostem populacji żubra,
podjąć działania w celu
ograniczania szkód wyrządzanych przez ten gatunek.
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6. Zwracać większą uwagę na duże zagrożenia
dla człowieka wynikające ze wzrastającej liczebności niedźwiedzia,
wilka i żubra oraz promować działania prewencyjne.
7. Prowadzić komunikację społeczną w sposób
zrozumiały z wykorzystaniem różnorodnych
środków
masowego
przekazu.
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Dochody i Wydatki Działalności Statutowej SITLiD Oddział Krosno
za okres od 1 stycznia do 30 Listopada 2017 roku
L.p.

Wyszczególnienie

Przychody

Rozchody

Koszty

Razem
przek. skł.

11 159,52 zł

1

Składki członkowskie

61 408,00 zł

2

Odsetki od lokat

3

Turniej piłki siatkowej - wpłaty

7 575,00 zł

4

Zawody drwali - wpłaty

9 200,00 zł

5

Zawody wędkarskie - wpłaty

3 900,00 zł

6

Nadleśnictwo Lutowiska - darowizna

1 000,00 zł

7

Nadleśnictwa Bircza - darowizna

1 500,00 zł

8

Nadleśnictwo Strzyżów - darowizna

400,00 zł

9

Nadleśnictwo Brzozów - darowizna

1 000,00 zł

10

Nadleśnictwo Sieniawa - darowizna

1 000,00 zł

11

Nadleśnictwo Lubaczów - darowizna

1 500,00 zł

12

Nadleśnictwo Kańczuga - darowizna

1 000,00 zł

13

Nadleśnictwo Jarosław - darowizna

1 000,00 zł

14

Nadleśnictwo Cisna - darowizna

1 000,00 zł

15

Nadleśnictwo Kołaczyce - darowizna

16

Nadleśnictwo Mielec - darowizna

1 000,00 zł

17

Nadleśnictwo Komańcza - darowizna

1 000,00 zł

18

Nadleśnictwo Dukla - darowizna

19

Nadleśnictwo Leżajsk - darowizna

1 000,00 zł

20

Nadleśnictwo Bircza - darowizna

2 000,00 zł

21

Nadleśnictwo Kolbuszowa - darowizna

22

Składki przekazane do ZG SITLID za XI, XII
2016

3 770,76 zł

3 770,76 zł

23

Składki przekazane do ZG SITLID za 2017 r.

7 388,76 zł

7 388,76 zł

24

Carpathian Medic - turniej piłki siatkowej

500,00 zł

500,00 zł

25

Vege Małgorzata Kozłowska - turniej piłki
siatkowej

7 557,00 zł

7 557,00 zł

26

Bieszczadzka Ostoja - turniej piłki siatkowej

508,95 zł

508,95 zł

27

Rekmal Krzysztof Maliborski - turniej piłki
siatkowej

1 940,25 zł

1 940,25 zł

28

Biuro Promocyjno Reklamowe Ewex - turniej
piłki siatkowej

5 362,80 zł

5 362,80 zł

29

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cyran zawody drwali

2 337,00 zł

2 337,00 zł

30

FU Elżbieta Sudoł - zawody drwali

9 426,30 zł

9 426,30 zł

31

BHP Navigator - zawody drwali

1 379,99 zł

1 379,99 zł

32

Biuro Promocyjno Reklamowe Ewex - zawody
drwali

2 258,28 zł

2 258,28 zł

33

PZU Życie - zawody wędkarskie

191,71 zł

191,71 zł

34

Bimax Krosno - zawody wędkarskie

4 482,86 zł

4 482,86 zł

35

Krosno Glass - zawody wędkarskie

412,05 zł

412,05 zł

36

Resqyoy Jakubowicz - zawody wędkarskie

200,00 zł

200,00 zł

37

Silver fish Krosno - zawody wędkarskie

930,00 zł

930,00 zł

622,83 zł

500,00 zł

500,00 zł

300,00 zł
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Dotacje

38

Nadleśnictwo Stuposiany- organizacja konferencji

4 924,51 zł

4 924,51 zł

39

Biuro Promocyjno Reklamowe Ewex - organizacja konferencji

3 761,03 zł

3 761,03 zł

40

Oficyna Oikos - organizacja konferencji

3 510,00 zł

3 510,00 zł

41

FHU Boss Krosno - konkurs fotograficzny

229,00 zł

229,00 zł

42

Decathlon Warszawa - biegam bo lubię lasy

299,99 zł

299,99 zł

43

NOT Rzeszów - biuletyny

3 874,50 zł

3 874,50 zł

44

Wydawnictwo Ruthenus Krosno - śpiewniki

7 500,00 zł

7 500,00 zł

45

PHG A$M Catering - posiedzenia zarządu

525,00 zł

525,00 zł

46

PHG Agnieszka Tylka - posiedzenie zarządu

130,00 zł

130,00 zł

47

KZ Oleszyce - dofinansowanie do wyjazdu
zawodowego

48

KZ Leżajsk - dofinansowanie do wyjazdu
zawodowego

49
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3 000,00 zł

3 000,00 zł

824,00 zł

824,00 zł

KZ Baligród - dofinansowanie do wyjazdu
zawodowego

2 400,00 zł

2 400,00 zł

50

KZ Leżajsk - dofinansowanie do wyjazdu
zawodowego

1 600,00 zł

1 600,00 zł

51

KZ Leżajsk - dofinansowanie do wyjazdu
zawodowego

2 000,00 zł

2 000,00 zł

52

KZ Lutowiska - dofinansowanie do wyjazdu
zawodowego

3 800,00 zł

3 800,00 zł

53

KZ ZSL Lesko - dofinansowanie do wyjazdu
zawodowego

4 875,00 zł

4 875,00 zł

54

KZ Kolbuszowa - dofinansowanie do wyjazdu
zawodowego

2 200,00 zł

2 200,00 zł

55

KZ Strzyżów - dofinansowanie do wyjazdu
zawodowego

800,00 zł

800,00 zł

56

KZ Mielec - dofinansowanie do wyjazdu
zawodowego

2 600,00 zł

2 600,00 zł

57

KZ Oleszyce - dofinansowanie do wyjazdu
zawodowego

1 600,00 zł

1 600,00 zł

58

KZ Dukla - dofinansowanie do wyjazdu zawodowego

2 200,00 zł

2 200,00 zł

59

KZ Lubaczów - dofinansowanie do wyjazdu
zawodowego

2 400,00 zł

2 400,00 zł

60

Koszty prowadzenia r-ku bankowego
RAZEM

182,00 zł
98 405,83 zł

103 881,74 zł
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182,00 zł
73 582,74 zł

11 159,52 zł

30 299,00 zł
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Wygrali „Trzej muszkieterowie”
148 autorów nadesłało
389 zdjęć na 16 edycję konkursu „Leśne Fotografie”. Jury, które
obradowało 24 stycznia, wyłoniło laureatów. Zwyciężyło zdjęcie
Zbigniewa Kożuchowskiego z
Kolbuszowej zatytułowane „Trzej
muszkieterowie”, przedstawiające młode lisy przed norą. Drugą
nagrodę zdobył Jakub Rutana z
Czermnej za zdjęcie „Leśny duch”.
Nagrodę III zdobył Bartłomiej
Mika ze Skierniewic, za zdjęcie
„Jesień”.
Wyróżnienia równorzędne
otrzymali:
1. Anna Mroczek z Katowic za
zdjęcie „Co będę w domu siedział...”.
2. Joanna Palicka z Sulechowa, za
zdjęcie „Jesień”.
3. Wojciech Smółkowski z Wyszkowa, za zdjęcie „Na dnie lasu”.
4. Marcin Bawiec z Jodłowej, za
zdjęcie „Sceneria”.
5. Maria Różycka-Ostręga z Łysej Góry, za zdjęcie „W skórzanej
zbroi”.
6. Tomasz Piórkowski ze Złotowa,
za zdjęcie „Jesienny poranek”.

Wyróżnienia specjalne:
1. Bogdan Chmielowski z Rymanowa, za zdjęcie „Sieci łowcy”
– wyróżnienie od redakcji Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”.
2. Dominika Antkowska-Federkiewicz z Humnisk, za zdjęcie „W
błękitach poranka” – wyróżnienie od Oddziału Telewizji Polskiej
Rzeszów.
3. Paweł Bocheński z Ruszowa, za
zdjęcie „Braterska więź”– wyróżnienie od Fotoklubu Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w
Krośnie.

4. Tomasz Szostak z Nowego Żmigrodu, za zdjęcie „Świąteczne
drzewko” – wyróżnienie od Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Krośnie.
5. Wojciech Domagała z Kielc, za
zdjęcie „Klucz z Ponidzia” – wyróżnienie od Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Krośnie.
6. Maciej Czado z Rymanowa-Zdroju, za zdjęcie „Król” – wyróżnienie od Stowarzyszenia Procarpathia.
Jury pracowało w składzie: Jacek Szarek - przewodniczący (TVP Rzeszów), Andrzej
Józefczyk (Tygodnik Regionalny
„Nowe Podkarpacie”), Wacław
Turek (Fotoklub RCKP). Konkurs
fotograficzny „LEŚNE FOTOGRAFIE” organizowany jest przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie przy współpracy z Tygodnikiem Regionalnym
„Nowe Podkarpacie” i Telewizją
Polską Oddział Rzeszów. Uroczystość wręczenia nagród i otwarcie
wystawy odbyła 8 lutego w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
Edward Marszałek
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Rozstrzygnięto XXXI konkurs „Mój Las”
na szczeblu podkarpackim.
12 grudnia 2017
roku w sali edukacyjnej
Nadleśnictwa Głogów
Małopolski odbyło się
uroczyste wręczenie nagród w konkursie opisowym „Mój Las”.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa wraz
z Ligą Ochrony Przyrody
realizują w tym roku 31
edycję ogólnopolskiego
konkursu, który skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Zadaniem uczestników
konkursu, którzy zostali podzieleni na cztery
kategorie wiekowe było
wykonanie prac na temat ochrony różnorodności biologicznej lasów,
zwierząt leśnych jako
sprzymierzeńców i szkodników lasu, runa leśnego i jego mieszkańców.
Najmłodsi
natomiast
przedstawili swych ulu-

bionych mieszkańców
lasu.
Przygotowanych
zostało ponad 120 prac,
które zostały ocenione
przez sąd konkursowy w
składzie: Natalia Batory
(ZOP LOP), Kinga Mazur
(ZO SITLiD Krosno), Marcin Puzio (Nadleśnictwo
Kolbuszowa) i Leszek
Magda (Nadleśnictwo
Mielec).
Wyróżniono
i
nagrodzono 30 osób
z terenu Podkarpacia.
Najlepsze prace wezmą
udział w finale ogólno-

polskim. Wzorem ubiegłych lat zapewne w gronie wyróżnionych znajdą
się także nasi laureaci.
Wręczenia nagród dokonali Pani
Agnieszka Bator Prezes
Zarządu Podkarpackiego LOP w Rzeszowie,
Pan Bartłomiej Peret
Przewodniczący SITLiD
Oddział Krosno oraz
Pan Hubert Sobiczewski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec.
Uroczyste wręczenie nagród połączono z projekcją filmu

przyrodniczego „W dechę film o drewnie” oraz
słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez
gospodarzy.
Cenne
nagrody zostały ufundowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarząd
Podkarpacki Ligi Ochrony Przyrody w Rzeszowie, Zarząd Okręgowy
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w
Krośnie oraz Nadleśnictwo Kolbuszowa.
Podczas
uroczystości
Pani Agnieszka Bator została wyróżniona złotą
odznaką honorową Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Leśnictwa
i Drzewnictwa za działania podejmowane na
rzecz promocji lasów i
leśnictwa.
Natalia Batory
Fot. Marcin Puzio
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XV TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
o Puchar Przewodniczącego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników, Leśnictwa i Drzewnictwa w Krośnie
XV Turniej odbył się
w Ustrzykach Dolnych w dn.
22.04.2017 r., a gospodarzem Turnieju było Nadleśnictwo Lutowiska. Turniej został zorganizowany
i przeprowadzony przez ZO SITLiD
w Krośnie i Nadleśnictwo Lutowiska.
Do tegorocznego Turnieju
zgłosiła się rekordowa liczba drużyn. Oprócz „stałych bywalców”
tj.
Nadleśnictwo Bircza, Nadleśnictwo Brzozów, Nadleśnictwo
Dukla, Nadleśnictwo Dynów, Nadleśnictwo Głogów, Nadleśnictwo
Kolbuszowa, Nadleśnictwo Lesko,
Nadleśnictwo Leżajsk, Nadleśnictwo Lubaczów, Nadleśnictwo
Lutowiska, Nadleśnictwo Narol,
Nadleśnictwo Oleszyce, Nadleśnictwo Sieniawa, Nadleśnictwo
Strzyżów, Nadleśnictwo Tuszyma,
RDLP Krosno. Uczestniczyły również drużyny, które po raz pierwszy występowały w siatkarskiej rywalizacji, tj. Nadleśnictwo Cisna,

Nadleśnictwo Stuposiany, lub
które miały ostatnio „przerwę”
tj. Nadleśnictwo Baligród, Nadleśnictwo Ustrzyki.
Po losowaniu, rywalizacja
przebiegała w 5-cio drużynowych
grupach, gdzie drużyny rozegrały
po cztery mecze. W wyniku rywalizacji z każdej grupy został wyłoniony zwycięzca i tak:
Grupa A – Nadleśnictwo Bircza,
Grupa B – Nadleśnictwo Oleszyce, Grupa C – Nadleśnictwo Lubaczów, Grupa D – Nadleśnictwo
Kolbuszowa. Mecze półfinałowe
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zostały rozegrane między:
Nadleśnictwami: Bircza - Lubaczów – 0:2 Nadleśnictwami: Oleszyce - Kolbuszowa – 2:0.
Zwycięzcą XV Turnieju
została drużyna Nadleśnictwo
Oleszyce, która w finale pokonała
drużynę Nadleśnictwo Lubaczów,
a trzecie miejsce zajęła drużyna
Nadleśnictwo Kolbuszowa, która
pokonała drużynę Nadleśnictwo
Bircza.
Wyłoniono i nagrodzono
najlepszych zawodników Turnieju: Atakujący – Kamil Maksymo-
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wicz – Nadleśnictwo Oleszyce
Broniący – Tomasz Steliga – Nadleśnictwo Leżajsk Rozgrywający
– Jacek Pasionek – Nadleśnictwo
Lubaczów.
Wszechstronny – Marcin Maksymowicz – Nadleśnictwo Oleszyce
Wyróżniono:
- Miss Turnieju – Majka Stareńczak – Nadleśnictwo Dukla
- Najmłodszy Zawodnik – Bartosz
Dworak – 12 lat, Nadleśnictwo

Głogów.
- Najstarszy Zawodnik – Jan Woroniak - Nadleśnictwo Oleszyce
- Grający Nadleśniczy – Bartłomiej
Peret – Nadleśnictwo Kolbuszowa
- Klub Kibica – z Nadleśnictwa Lutowiska.
Puchar Fair Play (Ufundowany przez Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego) otrzymała
drużyna Nadleśnictwo Ustrzyki.
Nagrody wręczyła Pani Grażyna

Zagrobelna Dyrektor RDLP w Krośnie przy udziale Przewodniczącego ZO SITLiD w Krośnie Zenona
Szkamruk oraz Starosty Powiatu
Bieszczadzkiego Marka Andruch i
V-ce Starosty Artura Woźny.
Turniej został przeprowadzony w obiektach szkolnych
Zespołu Szkół Publicznych nr 1
w Ustrzykach Dolnych i Zespołu
Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.
ZO SITLiD składa podziękowania
na ręce Starosty Powiatu Bieszczadzkiego i Burmistrza Miasta
Ustrzyki Dolne oraz Dyrektorów
Zespołów Szkół za bezpłatne
udostępnienie obiektów sportowych. W imieniu Organizatorów XV Turnieju Piłki Siatkowej
składam gorące podziękowania
dla wszystkich uczestników Turnieju, a szczególnie drużynom za
sportową rywalizację i kibicom za
motywowanie drużyn do walki o
zwycięstwo.
Zenon Szkamruk
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„BRAŃSKIEMU BRAŁY”
Marek Brański z
Nadleśnictwa Stuposiany został zwycięzcą VIII
Mistrzostw Pracowników RDLP w Krośnie w
Wędkarstwie Spławikowym, które odbyły się
w sobotę 10 czerwca
na terenie obiektu rekreacyjnego w miejscowości Krzemienna nad
Sanem.
O godz. 9 rywalizację
rozpoczęło ponad 80 zawodników z RDLP w Krośnie oraz 15 nadleśnictw
z terenu całego Podkarpacia. Początek zawodów, kiedy większość zawodników bardzo szybko
złowiła swoją pierwszą
rybę, zwiastował bardzo
dobre wyniki. Jednak

tego momentu zaczęła
się walka o każdą nawet
najmniejszą rybkę.
Wśród
łowionych ryb dominowały
płocie, krasnopióry i
okonie. Nielicznym za-

się na zaproponowane
przez wędkarzy smakołyki. Po czterogodzinnych zmaganiach bezkonkurencyjny
okazał
Marek Brański z Nadleśnictwa Stuposiany, któ-

szybko zmieniły się warunki pogodowe i pojawił się dość silny wiatr,
który bez wątpienia miał
negatywny wpływ na
częstotliwość brań. Od

wodnikom udało się złowić karasia czy karpia.
Niestety, te największe
egzemplarze, których nie
brakuje w tym zbiorniku,
tego dnia nie złakomiły

ry nad drugim zawodnikiem (Tomasz Kałamarz
z RDLP w Krośnie) miał
ponad 3 kilogramy ryb
przewagi. Na najniższy
stopień podium wsko-
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czył Tomasz Starościak z
Nadleśnictwa Lubaczów.
Łącznie 52 zawodników
złowiło 385 ryb o całkowitej wadze prawie 28
kg. Po zakończeniu zawodów wszystkie ryby
w dobrej kondycji trafiły
do wody.
Najstarszym zawodnikiem uczestniczącym
w tegorocznej edycji
zawodów był Andrzej
Stachowski z Oleszyc,
najmłodszym zaś Kamil
Lizun z Lutowisk. Najwięcej ryb (84 szt.) złowił Marek Brański, zaś
największą (1,175 kg.)
Rafał Urban z Birczy. Gospodarzami zawodów
byli: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie, Koło Zakładowe SITLiD przy RDLP w
Krośnie i Nadleśnictwo
Brzozów.
Tekst: Tomasz Kałamarz
Zdj: Arch. Nadl. Brzozów

DRWALE UWIJALI SIĘ JAK W UKROPIE
Spośród dwudziestu trzech zawodników niełatwo wyłonić
tego jednego. O wysokim poziomie zawodów
świadczą liczby punktów, jakie uzyskali poszczególni pilarze.
Podczas XII Regionalnych
Zawodów
Drwali, które odbyły
się w piątek 25 sierpnia
2017 r. na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa,
zawodnicy zmagali się
w pięciu konkurencjach,
takich jak ścinka drzewa,
która należy do najbardziej niebezpiecznych
prac
wykonywanych
w lesie, okrzesywanie,
przygotowanie pilarki do
pracy, złożona przerzynka kłód oraz dokładność
przerzynki.
Podczas zawodów liczył się nie tylko
czas, ale i precyzja wykonania zadania. Wszyscy
pilarze uzyskali wysokie
wyniki, ale zwycięzca
mógł być tylko jeden.

Rywalizację wygrał zawodnik zgłoszony z Nadleśnictwa
Komańcza
Tomasz Bilski, któremu
udało się zgromadzić
na swoim koncie 1312
punktów. Zaledwie 57
punktów mniej miał
Zbigniew Wacławski z
Nadleśnictwa
Rymanów. Trzecie miejsce na
podium zajął natomiast
Bogusław Izdebski z
Nadleśnictwa Głogów,
uzyskując 1182 punkty.
Spośród wszystkich zgłoszonych zawodników, aż
piętnastu uzyskało wynik powyżej 1000 punktów. Ponadto Główna
Komisja Konkursowa postanowiła wyłonić zwycięzców poszczególnych
konkurencji. Najlepszy
podczas ścinki i obalania drzewa okazał się zawodnik z Nadleśnictwa
Dukla Paweł Furtek, który uzyskał 584 punkty. W
drugiej z kolei konkurencji, jaką jest okrzesywanie najwyższy wynik 248

punktów osiągnął Jan
Łuc z Nadleśnictwa Brzozów. Podczas konkurencji przygotowania pilarki
do pracy najlepszym refleksem wykazał się Tomasz Bilski, uzyskując aż
116 punktów. Podczas
złożonej przerzynki kłód
175 punktów zdobył Zbigniew Wacławski i był
to najwyższy uzyskany
wynik. Ostatnią konkurencją jest dokładność
przerzynki, podczas której jeden niewielki ruch
może zaważyć o dopisaniu do ogólnego wyniku
jakichkolwiek punktów.

Najlepsi w tej rywalizacji okazali się Zbigniew
Wacławski i Bogusław
Izdebski. Obaj panowie
zdobyli po 281 punktów.
Zawody Drwali przebiegły w spokojnej, przyjaznej atmosferze, a co
najważniejsze odbyły się
bezpiecznie. To właśnie
bezpieczeństwo
osób
pracujących w lesie, czy
choćby poruszających
się po terenach leśnych
jest najważniejsze. Dlatego tak istotne jest doskonalenie umiejętności pilarzy podczas tego
typu zawodów, jak również uczenie się pokory
wobec sił natury, z jakimi
mamy do czynienia w leśnych ostępach. Zawody
nie mogły by się odbyć
gdyby nie licznie przybyli
sponsorzy tacy jak: Stihl, Makita, Husqvarna,
RDLP W Krośnie, Fuchs,
Stanger, ZOL Tarnobrzeg,
Henryk Grzyb i Krzysztof
Uszkowski.
Tekst: Kinga Mazur
Fot. Dariusz Tabisz
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XII Regionalne Zawody Drwali - Kolbuszowa 2017 klasyfikacja ogólna
Miejsce

Nazwisko i Imię

Nadleśnictwo

Konkurencja
I

II

III

IV

V

Razem

1

Bilski Tomasz

Komańcza

570

228

116

123

275

1312

2

Wacławski Zbigniew

Rymanów

471

228

100

175

281

1255

3

Izdebski Bogusław

Głogów

524

212

52

113

281

1182

4

Pasławski Damian

Lutowiska

526

186

80

127

245

1164

5

Czachor Sebastian

Tuszyma

560

234

49

167

149

1159

6

Łuc Jan

Brzozów

429

248

98

112

252

1139

7

Mazurek Adam

Stuposiany

451

202

61

144

256

1114

8

Antosz Mariusz

Lubaczów

502

224

39

123

208

1096

9

Szczepanek Andrzej

Jarosław

533

206

50

78

222

1089

10

Boroń Adam

Mielec

397

246

57

147

238

1085

11

Chamik Wiesław

Sieniawa

493

214

52

83

219

1061

12

Furgała Damian

Leżajsk

368

212

74

168

238

1060

13

Dopart Zbigniew

Strzyżów

478

230

62

68

216

1054

14

Ważny Jan

Narol

490

230

43

65

223

1051

15

Jaskot Mariusz

Kolbuszowa

397

220

50

130

249

1046

16

Mach Piotr

Oleszyce

557

214

80

0

0

851

17

Augustyn Jerzy

Kolbuszowa

438

200

35

0

164

837

18

Furtek Paweł

Dukla

584

236

0

0

0

820

19

Tomański Damian

Dynów

388

8

96

49

274

815

20

Serwn Mariusz

Kańczuga

344

232

55

74

97

802

21

Barszczak Jacek

Krasiczyn

460

210

9

28

93

800

22

Klęba Roman

Kołaczyce

276

222

56

107

101

762

23

Sitnik Jacek

Bircza

427

230

30

0

65

752
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Stanisław Smólski (1897-2002)

Leśnik z Brzozowa, zasłużony dla polskiego
leśnictwa i ochrony przyrody
Stanisław Smólski urodził się 25 października 1897 r. w
Brzozowie. Naukę pobierał w szkołach w Sanoku, Chyrowie i Krakowie, gdzie zdał maturę.
Brał udział w I wojnie
światowej i wojnie z
bolszewikami w 1920 r.
Studiował na Wydziale
Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
gdzie w 1925 r. uzyskał
tytuł inżyniera leśnika.
W tym samym roku
rozpoczął pracę jako
asystent leśny. W latach 1927-34 pracował
jako adiunkt i leśniczy
w Nadleśnictwie Narewka, Nadleśnictwie
Białobrzegi i Nadleśnictwie Łuków. W 1934
r. został powołany na
nadleśniczego Nadleśnictwa Bukowina. W
latach 1935-38 – był
dyrektorem Parku Narodowego w Pieninach.
1939 r. został mianowany dyrektorem „Parku
Przyrody w Tatrach”,
lecz prace nad organizacją „parku” przerwał wybuch wojny.
Brał udział w kampanii
wrześniowej i w trakcie działań wojennych
dostał się do niewoli

niemieckiej. Po uwolnieniu pełnił służbę w
Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie (w
1945 r. w stopniu kapitana). W okresie 194652 – był kierownikiem
Zarządu Lasów Doświadczalnych SGGW w
Rogowie. W tym czasie
przyczynił się do zbudowania tam domu studenckiego, budynków
mieszkalnych, tartaku
oraz do urządzenia muzeum przyrodniczego i
dynamicznego rozwoju
arboretum. Od 1953
r. do 1962 r. zajmował
stanowisko pierwszego
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w
Krakowie – współpracował m. in. przy ustanawianiu i organizowaniu czterech parków
narodowych: Tatrzańskiego, Babiogórskiego,
Pienińskiego i Ojcow-

skiego oraz dziesiątków
rezerwatów przyrody,
a także przy określaniu
i ochronie wielu pomników przyrody. To
między innymi w celu
dokonywania trafnego
wyboru drzew na pomniki przyrody nieco
później, bo w 1973 wraz
z Cezarym Pacyniakiem
opracował stosowaną
w Polsce do dziś skalę
zdrowotności drzew.
Był wieloletnim czynnym członkiem Rad Naukowych kilku parków
narodowych, w tym od
1954 r. do 1990 r. pełnił
funkcję przewodniczącego Rady Naukowej
Pienińskiego PN. Był
czołowym działaczem
LOP, honorowym dożywotnim prezesem Krakowskiego Oddziału, a
od 1970 r. – członkiem
honorowym LOP. Od
1934 r. działał jako ak-
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tywny członek PTL. W
Zarządzie
Głównym
przez 20 lat pełnił funkcję przewodniczącego
Komisji Ochrony Przyrody i Turystyki. Od 1964
r. współpracował przy
tworzeniu Muzeum Leśnictwa (wtedy z siedzibą w pomieszczeniach
IBL w Przegorzałkach
k. Krakowa) i był pierwszym przewodniczącym
Rady Naukowej tego
Muzeum. W latach
1962-70 pracował jako
wykładowca na Wydziale Leśnym WSR w
Krakowie. Był autorem
ponad 70 publikacji,
przeważnie z dziedziny
ochrony przyrody, w
tym kilku pozycji książkowych dotyczących m.
in. Pienińskiego Parku
Narodowego.
Zmarł 1 lipca 2002 roku
w Krakowie, w wieku
prawie 105 lat. Pozostał
w pamięci wielu leśników z Małopolski i Podkarpacia. Był odznaczony wieloma wysokimi
odznaczeniami w tym
m. in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP.
Opracował:
Edward Orłowski
KZ SITLiD Komańcza

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAWODOWEGO CZŁONKÓW KOŁA
ZAKŁADOWEGO SITLID PRZY NADLEŚNICTWIE BALIGRÓD
Wyjazd zawodowy odbył się w dniach
10-12 listopada 2017 r.
Łącznie wzięło w nim
udział 20 osób. Dzień
pierwszy to dojazd do
Kotliny Kłodzkiej oraz
realizacja
programu
przygotowanego przez
Nadleśnictwo Zdroje.
Mieliśmy
możliwość
zapoznania się ze specyfiką gospodarowania
w Nadleśnictwie, ze
szczególnym uwzględnieniem: przebudowy
drzewostanów (wprowadzanie jodły i buka),
ochrony przyrody (obszar Natura 2000, rezerwaty przyrody itd.),
dużym rozmiarem pozyskania drewna i problemami związanymi
z trwającą praktycznie
cały rok dużą presją turystów zwłaszcza pod
Zieleńcem w Górach
Orlickich.
Ostatnim punk-

tem programu było
zwiedzanie Rezerwatu
„Torfowisko pod Zieleńcem”.
Dzień drugi był
wypełniony
programem terenowym praktycznie do zmierzchu.
W pierwszej kolejno-

ści zwiedziliśmy słynną Kaplicę Czaszek w
Kudowie Zdroju, zbudowaną z trzech tysięcy czaszek i kości ludzkich. Po chwili zadumy
nad życiem i śmiercią
udaliśmy się do siedziby Parku Narodowego
Gór Stołowych, gdzie
w Ekocentrum wzięliśmy udział w projekcji
filmu o Górach Stołowych oraz zwiedziliśmy
ekspozycję d. Muzeum
Żaby. Po tak dobrze
rozpoczętym dniu udaliśmy się do Czech do
Adrspach na zwiedzanie rezerwatu: „Národní přírodní rezervace
A d rš p a š s ko te p l i c ké
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skály”, gdzie przebyliśmy 3,5 km trasę pomiędzy 100 metrowej
wysokości piaskowcami.
Dzień trzeci to
powrót do domu, a
po drodze zwiedzanie
Kopalni Złota w miejscowości Złoty Stok,
będący
najstarszym
ośrodkiem górniczo-hutniczym w Polsce.
Po zaopatrzeniu się w
„złote” pamiątki z kopalni w godzinach wieczornych powróciliśmy
zadowoleni i wykończeni do Baligrodu.
Filip Stelmach
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAWODOWEGO CZŁONKÓW KOŁA
ZAKŁADOWEGO SITLID PRZY NADLEŚNICTWIE LEŻAJSK
Wczesnym rankiem 25.07.2017r. wyjechaliśmy z Leżajska
do miejscowości Suraż,
znajdującej się na obrzeżach Narwiańskiego Parku Narodowego. Tam
przeszliśmy ścieżką edukacyjną, gdzie obserwowaliśmy rozlewiska Narwi. Następnie udaliśmy
się do Białegostoku, by
podziwiać Zespół Pałacowo - Parkowy Branickich, zwany Wersalem
Podlasia.
W dniu następnym udaliśmy się do
Grodna na Białorusi,
gdzie zwiedzaliśmy najcenniejsze zabytki tego
miasta jak np. Bazylika
Katedralna, Teatr Dramatyczny czy Synagoga Chóralna. Potem w
miejscowej jurcie spróbowaliśmy tradycyjnych
potraw tatarskich. Kolejnym punktem programu

była wizyta w Nadleśnictwie Krynki, w którym
zwiedziliśmy: Silvarium
– unikalny ogród leśny,
zegary słoneczne, ksylotekę, Park Megalitów.
Czwartego dnia
odwiedziliśmy Puszczę
Białowieską w Białorusi. Omijając Jezioro
Ładzkie
dojechaliśmy
do Muzeum Przyrodniczo Leśnego. W pobliżu

znajdują się woliery ze
zwierzętami, a wśród
nich niedźwiedzie i jelenie. Bardziej rozrywkowa była wizyta w siedzibie „ Białoruskiego
Dziadka Mroza”, gdzie
była muzyka, śpiew, życzenia i konkursy. W
Muzeum Tradycji Ludowych poznaliśmy warunki życia dawnych
mieszkańców puszczy. W

ostatnim dniu wycieczki
zwiedzaliśmy
Puszczę
Białowieską w Polsce.
Odwiedziliśmy Multimedialne Muzeum Przyrodniczo - Leśne. Następnie
wraz z przewodnikiem
leśnym poznawaliśmy
historię
Białowieskiego Parku Narodowego,
gospodarkę w puszczy
kiedyś i dziś, jak również
niesamowite problemy z
jakimi muszą się borykać
leśnicy w związku z gradacją kornika drukarza.
W drodze powrotnej
przyszedł czas na refleksje. Zaskakujące jest, że
w Puszczy Białowieskiej
po stronie białoruskiej
nie ma takiego problemu z gradacją kornika
drukarza, a zasady gospodarowania są uwarunkowane tymi samymi
przepisami międzynarodowymi.
Jacek Brzuszko
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAWODOWEGO CZŁONKÓW KOŁA
ZAKŁADOWEGO SITLID PRZY NADLEŚNICTWIE DUKLA
Celem wyjazdu
zawodowego pracowników
Nadleśnictwa
Dukla, który rozpoczął
się 13 września 2017r.
była Kotlina Kłodzka. Na
trasie do Karpacza znalazł się punkt pośredni
wyjazdu zamek Książ w
Wałbrzychu. Podziwialiśmy także palmiarnię,
a w niej 250 gatunków
roślin reprezentujących
florę różnych stref klimatycznych i różnych kontynentów.
Kolejny
dzień
rozpoczęliśmy od zwiedzania Leśnego Banku
Genów w Kostrzycy.
Dopełnieniem teorii był
spacer po Arboretum. Z
uwagi na wciąż padający
deszcz, zamiast na szczyt
Śnieżki, trafiliśmy do
Świątyni Vang w Karpaczu. Jest to mały, ewangelicki kościółek przeniesiony z południowej
Norwegii na przełomie
XII i XIII w. Konstrukcja
została wykonana z sosnowych bali namoczonych w żywicy bez użycia
gwoździ.
Z miejsca sakralnego, po lekkiej zadumie, pełni szacunku do
potęgi gór, wyruszyliśmy
zrealizować cel dnia, czyli
zdobyć najwyższy punkt
Sudetów- Śnieżkę (1602
m.n.p.m.). Wyciągiem
krzesełkowym, jako jedna już z ostatnich grup

wyjechaliśmy na Kopę,
skąd w trudnych warunkach atmosferycznych
(wiatr 80km/h, deszcz,
mgła) dzielni śmiałkowie ruszyli na Śnieżkę.
Po dniu pełnym wrażeń
uczestnicy wrócili na planowany nocleg w Dusznikach Zdrój -Zielonki na
obiadokolację połączoną
z biesiadą.
Rankiem następnego dnia pojechaliśmy
do Czech, gdzie czekało
na nas piękne, unikalne Miasto Skalne. 100
metrowe skalne ściany
sprawiają monumentalne wrażenie. Polecaną
atrakcją jest spływ wieloosobowymi
tratwami. Czeskie poczucie
humoru flisaka na długi
czas poprawiło nastrój
uczestnikom wyjazdu.
Humor nie opuszczał nas
także podczas zwiedza-

nia najstarszego w tej
części Europy browaru
Broumov. Obecnie wyrabiane tu piwo Opat nawiązuje swoją nazwą do
dawnych założycieli browaru - zakonu benedyktynów. Znając już tajniki
powstawania
złotego
napoju, po jego degustacji wróciliśmy na ostatni
nocleg w Dusznikach.
Ostatni dzień naszego pobytu zawierał
wyjście w Góry Stołowe. Dzięki uprzejmości
pracowników PN Góry
Stołowe poznaliśmy cele
i sposoby ochrony ekosystemów leśnych tam
się znajdujących oraz
sposoby gospodarowania drzewostanami w
poszczególnych typach
ochronności. Wszyscy
uczestnicy wyjazdu zdobyli najwyższy szczyt Gór
Stołowych - Szczeliniec
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Wielki (919 m. n.p.m.).
Mieliśmy
możliwość
zwiedzić także Kaplicę
Czaszek w Czermnej,
gdzie ściany i sklepienie wnętrza kaplicy pokrywa ok. 3 tys. ciasno
ułożonych czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen
oraz epidemii chorób zakaźnych. Ostatnim punktem naszej deszczowej
wyprawy była wizyta w
Kudowie Zdrój - jednym
z najpiękniejszych uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej.
Krótki spacer po Parku
Zdrojowym założonym w
XVII w. na wzór parków
angielskich oraz wizyta
w pijalni wód były ostatnimi elementami przed
udaniem się w drogę powrotną.

Uczestnicy
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAWODOWEGO CZŁONKÓW KOŁA
ZAKŁADOWEGO SITLID PRZY NADLEŚNICTWIE KOLBUSZOWA
W dniach 13 –
19.08.2017 r. odbył się
wyjazd zawodowy „Kraje
Nadbałtyckie” obejmujący takie kraje jak Litwa,
Łotwa, Estonia i Finlandia. Podczas wyjazdu
uczestnicy
odwiedzili

nami drzew. Następnie
uczestnicy udali się do
Jaskini Gutmana.
Pierwszego dnia
wyjazdu odwiedziliśmy
Kiejdany, znajdujące się
na terenie Litwy. Jest
to dawna siedziba Ra-

najstarszy park narodowy na Łotwie - Park Narodowy Gauja, gdzie odbył się przejazd kolejką
linową nad doliną rzeki
Gauja oraz ponad koro-

dziwiłłów, gdzie uczestnicy wyjazdu zwiedzili
m.in. Rynek Wielki z Ratuszem i zespół domów
mieszkalnych. Kolejnym
punktem programu był

przejazd do Szawli, gdzie
znajduje się Góra Krzyży
z około 150 tysiącami
symboli męki Chrystusa.
Krzyże w formie kapliczek zaczęto stawiać za
czasów powstania listopadowego i styczniowego, a z czasem w różnych
formach dostawiano kolejne krzyże.
Następnym
punktem programu był
przejazd do Rygi, gdzie
trzeciego dnia wyjazdu
uczestnicy zwiedzili Stare Miasto – Zamek Ryski, katedrę św. Jakuba,
katedrę luterańską NMP,
a także zespół średniowiecznych kamieniczek
tzw. „Trzej Bracia”.
Czwartego dnia
(16.08.2017 r.) miała
miejsce przeprawa promowa do Helsinek, gdzie
uczestnicy zwiedzili mia-

sto, m. in. Esplanadi,
będącą reprezentacyjną
ulicą miasta. Zobaczyli również Plac Senacki
z Katedrą Luterańską,
bogato zdobiony Sobór
Uspieński, kościół „w
skale”, a także najstarszy
targ w Helsinkach „Market Squere”.
Piątego
dnia
(17.08.2017 r.) w Tallinie zwiedzanie Starego
Miasta, będącego jednym z najciekawszych
zespołów architektury
średniowiecznej w Europie. Na rozległej starówce można było zobaczyć
takie budowle jak zamek Toompea (obecnie
siedziba parlamentu),
Wieżę Hermana, ratusz,
cerkiew
Aleksandra
Newskiego, zespół kamieniczek „Trzy Siostry”,
a także kościół św. Olafa
z wysoką 140 m wieżą.
Podczas szóstego dnia (18.08.2017 r.)
uczestnicy oprócz odwiedzenia Parku Narodowego Gauja, który
ma charakter bardziej
parku ogrodowego niż
lasów lub ekosystemów
leśnych. odwiedzili miejscowość Kieś, gdzie była
możliwość zwiedzania
zamku gotyckiego.
Siódmy
dzień
(19.08.2017 r.) przeznaczono na powrót do Polski.
Kinga Mazur
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAWODOWEGO CZŁONKÓW KOŁA
ZAKŁADOWEGO SITLID PRZY NADLEŚNICTWIE LUBACZÓW
Wycieczka rozpoczęła się wczesnym
rankiem, bo już o 4:30
autokar wyjechał spod
siedziby Nadleśnictwa
Lubaczów. Po ponad
5-godzinnej podróży dotarliśmy do rezerwatu
przyrody Bór na Czerwonem – torfowiskowego rezerwatu przyrody w Nowym Targu, po
którym oprowadził nas
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy
Targ Pan Janusz Krywult.
Wędrując ścieżką edukacyjną
zapoznaliśmy
się z historią jednego z
najstarszych rezerwatów w kraju. Rezerwat
swoją nazwę zawdzięcza glonowi Zygonium
ericetorum, który jesienią, po wyschnięciu przekształca się w
papierowo skorupiaste
powłoki
czerwonego
koloru. Następnie dotarliśmy do Zakopanego
i wyjechaliśmy kolejką
na Gubałówkę. Po około godzinnym spacerze
z przewodnikiem udaliśmy się na obiad do
naszego pensjonatu. Po
obiedzie pojechaliśmy
na baseny termalne

do Białki Tatrzańskiej.
Woda w basenach białczańskich zawiera siarczki, krzemionkę, potas,
wapń, magnez i żelazo.
Podwyższona
temperatura i lekko kwaśny
odczyn ułatwiają wchłanianie przez organizm
tych cennych substancji.
Kąpiele w wodzie termalnej: obniżają poziom
stresu, ułatwiają relaksację i przywracają równowagę psychofizyczną,
poprawiają
ciśnienie
i przemianę materii,
wspomagają proces odchudzania,
eliminują
bóle głowy i bezsenność,
przyspieszają
rekonwalescencję, eliminują
schorzenia i niedoskonałości skóry, wyraźnie
poprawiając jej wygląd.
Drugiego dnia
udaliśmy się do Doliny
Kościeliskiej. Z przewodnikiem tatrzańskim
zwiedziliśmy
Jaskinię
Mroźną, której długość
wynosi 773 m. i jest jedyną jaskinią tatrzańską
w całości oświetlaną
elektrycznie.
Jaskinia
swoją nazwę zawdzięcza
panującej wewnątrz stałej, niskiej temperaturze

(6 stopni w skali Celsjusza), a także białym
naciekom na ścianach
do złudzenia przypominających szron. Później
autokarem udaliśmy się
do Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach, wybudowanego
jako votum za ocalenie
życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 13
maja 1981. Po obiedzie
udaliśmy się na baseny
termalne, tym razem do
Bukowiny Tatrzańskiej.
Wieczorem
wspólne
biesiadowanie przy góralskim stole pozwoliło
nam jeszcze mocniej zintegrować załogę i lepiej
poznać nasze rodziny.
Trzeci dzień to
zwiedzanie Zakopanego
i Cmentarza Zasłużonych
na Pęksowym Brzyzku
powstałego w połowie
XIX wieku, na którym od
lat dwudziestych XX wieku chowano – oprócz
tych, którzy posiadali tu
rodzinne grobowce – już
tylko ludzi wybitnych i
zasłużonych dla Zakopanego. Nazwa cmentarza
pochodzi od nazwiska
darczyńcy ziemi, na któ-
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rej jest zlokalizowany,
Jana Pęksy. W gwarze
góralskiej „brzyz” oznacza urwisko nad potokiem. Przy cmentarzu
znajduje się zabytkowy
kościółek pw. Matki Boskiej Częstochowskiej,
najstarszy
drewniany
kościół w Zakopanem,
powstały w latach 1847–
1852. Po zwiedzaniu
dwie godzinki spaceru
po Krupówkach aby zostawić ostatnie „dudki”
i przejazd do Szaflar na
relaksujące kąpiele w
tutejszych źródłach termalnych. Kąpiele w temperaturze 38 st. C, piękna pogoda i widok na
zaśnieżone szczyty Tatr,
do tego bicze wodne,
urządzenia do masażu
wodnego różnych części
sprawiły, że trudno było
nam się rozstać z tym
miejscem. Do Lubaczowa wróciliśmy po godzinie 21.
Wycieczka pozostanie na długo w naszej
pamięci.
				
				
		
Renata Leja
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAWODOWEGO CZŁONKÓW KOŁA
ZAKŁADOWEGO SITLID PRZY NADLEŚNICTWIE LUTOWISKA

Rezerwat przyrody „Szczeliniec Wielki” (fot. T. Kowszyński)
Sprawozdanie z
wyjazdu szkoleniowego
pracowników Nadleśnictwa Lutowiska zorganizowanego przez zarząd
koła SITLiD do Nadleśnictwa Lądek Zdrój
w dniach 6-10 września
2017r.
7 września drogą „stu zakrętów” dotarliśmy do rezerwatu
„Szczeliniec Wielki” . Następnie udaliśmy się do
Parku Zdrojowego i pijalni wód mineralnych w
Kudowie Zdroju oraz do
unikatowego dzieła kultury religijnej w Czermnej – „Kaplicy Czaszek”.
Po południu zwiedzaliśmy zabytki Kłodzka–
rynek z zespołem zabytkowych kamieniczek
oraz podziemia miasta i
twierdzę.
Następnego

dnia pracownicy Nadleśnictwa Lądek Zdrój
pokazali nam centrum
uzdrowiska m.in. Aleję
Modrzewiową z 1782
r., o statusie pomnika
przyrody. W Leśnictwie
Kletno obejrzeliśmy jaworowe GDN oraz przebudowę drzewostanów
świerkowych o zaskakująco dobrym stanie
zdrowotnym. Kolejnym
punktem
wycieczki
był rezerwat „Jaskinia
Niedźwiedzia” z różnobarwnymi
naciekami
kalcytowymi oraz z znaleziskami kostnymi zwierząt plejstoceńskich. Dla
porównania
kondycji
świerczyn
zwiedzono
także rezerwat „Śnieżnik Kłodzki” położony
w szczytowych partiach
masywu Śnieżnika (1425
m n.pm.). Ciekawostką

dla nas wszystkich była
informacja, że Śnieżnik
jako najwyższy szczyt w
Sudetach Wschodnich
należy do Korony Gór
Polski.
9 września przeznaczyliśmy na poznanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i
naukowego Wrocławia
poprzez zobaczenie najstarszej części miasta
Ostrów Tumski i Rynku.
Kolejnym etapem wycieczki było obejrzenie
Panoramy Racławickiej.
W Małej Rotundzie Panoramy
obejrzeliśmy
makietę „Bitwy pod Racławicami” oraz słynne
dzieło malarza Jana Styki i Wojciecha Kossaka
przedstawiające zwycięską bitwę pod Racławicami wojsk powstańczych
pod wodzą Tadeusza
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Kościuszki z wojskami
rosyjskimi. Dzięki specjalnym zabiegom malarskim i technicznym
obraz „przeniósł nas”
w realny sposób w inną
rzeczywistość. Ostatnią
atrakcją był rejs największym śródlądowym
statkiem pasażerskim
WRATISLAVIA w Polsce.
Rejs po Odrze pozwolił
nam podziwiać architekturę dolnośląskiej stolicy oraz zobaczyć piękne
mosty, dzięki którym
Wrocław został nazwany
„Wenecją Północy”.
10 września nadszedł
ostatni dzień naszej podróży i pozostał nam
jedynie powrót w Bieszczady….

Wojciech Kaczmarski

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAWODOWEGO CZŁONKÓW KOŁA
ZAKŁADOWEGO SITLID PRZY NADLEŚNICTWIE NAROL

W dniach od 12
do 19 sierpnia 2017 r.
pracownicy Nadleśnictwa Narol wybrali się na
wyjazd zawodowy do
Włoch.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Werony,
miasta na światowej
liście UNESCO. Następnie udaliśmy się nad Jezioro Garda do Sirmione. Bardzo ciekawym
zabytkiem okazał się
średniowieczny zamek
Rocca Scaligera. Tutaj
podziwialiśmy przepiękne widoki na jezioro, następnie udaliśmy się do
Bergamo, żeby zwiedzić
bardzo ciekawe miejsce
- stare średniowieczne
miasteczko
położone
na wzgórzu za murami,
gdzie czas się zatrzymał.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania miasta Como, położonego
nad Jeziorem Como. W
Como wjeżdżaliśmy kolejką na punkt widokowy
Brunate, skąd podziwialiśmy przepiękne widoki.

Kolejnym miastem był
Mediolan - stolica Lombardii oraz udaliśmy
się do Genui, Florencji i
Pizy. Bardzo ciekawym
i licznie odwiedzanym
miejscem okazał się park
narodowy, wpisany na
liście UNESCO – Cinque
Terre. Park Narodowy
Cinque Terre znajduje
się w Ligurii, na słynnej Riwierze Włoskiej.
Cinque Terre, czyli po
polsku „Pięć Ziem” to
obszar pięciu nadmorskich miasteczek: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola,
Riomaggiore. W skład
Parku
Narodowego
wchodzą także tutejsze
malownicze plaże, różnego rodzaju zatoczki i
skaliste klify oraz porośnięte lasami i winnicami
góry, po których można
spacerować ścieżkami.
Pierwsze wzmianki o
Cinque Terre pochodzą z
okolicy XI wieku. Jednak
przez kolejne wieki tutejsze wioski nie zapisały

się niczym specjalnym
na kartach historii. Z
uwagi na trudny dojazd miasteczka Cinque Terre
były praktycznie odcięte
od świata. Pod koniec
XIX wieku wybudowano
linię kolejową łączącą
miasteczka Cinque Terre
z Geuną, La Spezia czy
Pizą. Miało to olbrzymi
wpływ na późniejszy rozwój turystyki w mieście.
Niewielka grupa
mieszkańców wciąż zajmowała się rolnictwem.
Głównie była to uprawa
winorośli. 25 października 2011 roku to najbardziej tragiczna data
we współczesnej historii
Cinque Terre, a szczególnie Vernazzy. Miasteczko nawiedziła wówczas
niespotykana wcześniej
lawina błotna, która w
dramatyczny
sposób
przetoczyła się przez
środek Vernazzy. Potoki
błota do morza wciągnęły samochody, doszczętnie niszczyły budynki i
zalewały lokale znajdu-
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jące się na niższych kondygnacjach. Uszkodzona
została linia kolejowa w
obu kierunkach, całkowicie zniszczone były ścieżki turystyczne, morze
porwało łodzie i miejską
infrastrukturę. W miejscu, gdzie wcześniej była
plaża, znajdowało się
błoto z gruzem. Jednak
już rok później po większości zniszczeń nie było
śladu. Park Narodowy
został szybko uprzątnięty. Ostatnim miejscem
naszej podróży była Wenecja - miasto na wodzie, gdzie dotarliśmy
statkiem. Spacerowaliśmy trasą turystyczną do
Ponte Rialto, podziwiając weneckie gondole,
następnie dotarliśmy na
plac św. Marka z bazyliką pod ta samą nazwą.
Ostatni dzień wyjazdu to
czas powrotu.

Marian Kraczowski
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAWODOWEGO CZŁONKÓW KOŁA
ZAKŁADOWEGO SITLID PRZY NADLEŚNICTWIE OLESZYCE
W dniach 8 – 12
sierpnia 2017 r. pracownicy Nadleśnictwa
Oleszyce udali się na
wycieczkę objazdową
do Ziemi Kłodzkiej, Ardszpackiego
Skalnego
Miasta oraz Wrocławia.
Podczas przejazdu do
Kudowy-Zdroju zwiedzono Kościół Pokoju
pw. Najświętszej Trójcy
w Świdnicy oraz Zamek
Książ w Wałbrzychu.
Kolejny dzień to zwiedzanie Kaplicy Czaszek,
Parku Zdrojowego w
Dusznikach-Zdrój i Muzeum Papiernictwa. We
wsi Jarków odwiedzono
ogród japoński z egzotycznie ukształtowanymi drzewkami bonsai
oraz degustowano produkty sadu aroniowego. Zwieńczeniem intensywnego dnia była
chwila zadumy w sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin
i zdobycie Szczelińca
Wielkiego.
Następnego

dnia wybraliśmy się do
Nowego Miasta. Zwiedziliśmy zamek i rezerwat przyrody „Skały
Adrszpasko – Teplickie”.
W czwarty dzień
odwiedziliśmy
ZOO,
Afrykarium,
Ostrów
Tumski, Archikatedrę
Wrocławską, Stare Miasto z Ratuszem oraz
barokowymi kamieniczkami, gmach Uniwersytetu Wrocławskiego
z zachwycającą Aulą
Leopoldyńską. Końcowym przystankiem była
Panorama Racławicka.

Ostatniego dnia odwiedziliśmy Twierdzę
Kłodzką i Kopalnię
Złota w Złotym Stoku.
Pełna humoru i licznych atrakcji podziemna trasa turystyczna,
spotkanie z Gnomem,
przejazd
podziemną
kolejką i wybijanie „złotych” dukatów na długo
pozostanie w pamięci
i będzie wywoływać
uśmiech nie tylko najmłodszych uczestników
wycieczki.
Mimo iż program wyprawy był niezwykle

obszerny i dynamiczny
(niekiedy wysiłek zraszał czoła), to pozostawił jednak pozytywny
niedosyt i chęć dalszego
poznawania urokliwych
miejsc na mapie Polski.
Z całą pewnością możemy powtórzyć za Stanisławem Jachowiczem:
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie
wiecie co posiadacie…”
Opracowanie:
Magdalena Hołubek

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAWODOWEGO CZŁONKÓW KOŁA
ZAKŁADOWEGO SITLID PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W LUBACZOWIE
S p ra wozd a n i e
z wyjazdu zawodowo-szkoleniowego w dniach
09-10.11.2017r. Koła Zakładowego SITLiD przy
Starostwie Powiatowym
w Lubaczowie

W dniach 9-10 listopada 2017 r. delegacja leśników i pracowników
ochrony środowiska z
Koła Środowiskowego
SITLiD przy Starostwie
Powiatowym w Lubaczo-

wie, uczestniczyła w wyjeździe zawodowym do
Centrum Geoedukacji
Geopark Kielce. Celem
wyjazdu było zapoznanie się z najciekawszymi
obiektami i zabytkami
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przyrody nieożywionej
województwa świętokrzyskiego z zakresu geologii, paleontologii oraz
archeologii, a także
zapoznanie się z naturalnym
stanowiskiem

modrzewia
polskiego
stanowiącego kompleks
lasów w Górach Świętokrzyskich.
Po
placówce
muzealno-wystawowej
Centrum Geoedukacji
uczestników
wyjazdu
oprowadzał jej kierownik Pan Michał Poros,
który przedstawił foto-symulacje, skamieniałości, figury dawnych zwierząt i roślin, głównie z
okresu dewonu. Dodatkową atrakcją była kapsuła prezentująca film w
5D – „Podróż do wnętrza
ziemi”.
Wyjazd wzbogacony został zwiedzeniem
różnych form ochrony
przyrody:
Zwiedzono
użytek ekologiczny „Glinianki”, którego celem
ochrony jest zachowanie
ekosystemu zbiornika

wodnego ze zbiorowiskami roślinności wodnej i przybrzeżnej oraz
ochrona gatunków tam
żyjących. Grupa wyjazdowa zapoznała się
z urokami Rezerwatu
przyrody „Kadzielnia”
stanowiącym największe
skupisko grot i jaskiń na
kielecczyźnie.
Główną atrakcją wyjazdu było zapoznanie się
z jednym z najstarszych
w Polsce dębów, rosnącym w Nadleśnictwie Zagnańsk. Pomnik przyrody
,,Bartek” jest największym i najstarszym znanym w Polsce drzewem,
który swoją popularność
zawdzięcza właśnie swej
budowie i wiekowi. Ponadto grupa wyjazdowa
zwiedziła
Europejskie
Centrum Edukacji Geologicznej – nowoczesny

ośrodek naukowo-badawczy i centrum konferencyjne Uniwersytetu
Warszawskiego znajdujące się w nieczynnym
kamieniołomie Rzepka
w Chęcinach. Kolejną
atrakcją wycieczki było
zwiedzenie Zamku Królewskiego w Chęcinach,
gdzie grupa wyjazdowa
mogła się zapoznać się
z historią tego zamku,
zobaczyć loch, skarbiec,
pokazy rękodzieła, a także wystawę tarcz, broni
średniowiecznej i zbroi
rycerskich. Zapoznano
się z naturalnym stanowiskiem modrzewia polskiego rezerwatu ,,Góra
Chełmowa” wchodzącego w skład Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako oddzielna
enklawa. Niektóre rosnące tam modrzewie to

ponad 300-letnie okazy.
Dodatkowo odwiedzono
szczyt Łysa Góra położony w Górach Świętokrzyskich zbudowany z piaskowców kwarcytowych
i łupków kambryjskich
oraz Sanktuarium na
Świętym Krzyżu.
Wyjazd zawodowo-szkoleniowy, pozwolił uczestnikom wycieczki
wzbogacić się nie tylko o
doświadczenie i wiedzę z
zakresu ochrony przyrody i gospodarki leśnej na
innych terenach naszego
kraju, pogłębić wiedzę
o wartościach kulturowych i historycznych
województwa świętokrzyskiego, ale także zapoznać się wyrobiskami
odsłaniającymi
profil
geologiczny
morskich
skał osadowych w Górach Świętokrzyskich.

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAWODOWEGO CZŁONKÓW KOŁA
ZAKŁADOWEGO SITLID PRZY NADLEŚNICTWIE MIELEC
Nasza podróż
na Majorkę rozpoczęła
się wczesnym rankiem
9 września 2017 r. Do
Can Picafort, malowniczego miasteczka położonego na północnym
wybrzeżu Majorki,dojechaliśmy późnym wieczorem.
Następnego
dnia czekał nas rejs
statkiem wzdłuż wybrzeża Majorki i na
Cabrera, gdzie zwiedzaliśmy Park Narodowy Cabrera. Cabrera
znajduje się na trasie
przelotu ponad 150 ga-

tunków ptaków, które
odpoczywają na wyspie. Na terenie parku
żyje ok. 80% wszystkich
gatunków balearskich
jaszczurek,
ponadto
spośród 430 gatunków
występujących tam roślin, 30 to endemity.
Kolejnego poranka wybraliśmy się na zwiedzanie stolicy Majorki- Palmy. W pierwszej
kolejności zwiedziliśmy
katedrę La Seu, Palau
de l, Almudaina (były
arabski pałac). Następnego dnia wybraliśmy
się w kierunku gór Tra-

muntana, po drodze
odwiedzając rezerwat
przyrody na stokach
Puig de Galatzó. Parc
de Natura La Reserva
określany jako „raj Majorki”. Kolejno przejazd
do Jardines de Alfabia,
aby zwiedzać ogrody
stanowiące część posiadłości ziemskiej, powstałej za panowania
Maurów. Odkrywaliśmy
tam gaje cytrusowe
i bambusowe, a także roślinność z wielu
zakątków świata. Będąc w tej części wyspy
zwiedzaliśmy położoną
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w górach Waldemossę z czternastowiecznym klasztorem kartuzów La Real Cartuja de
Walldemossa. Piątego
dnia wyjechaliśmy do
miejscowości Manacor,
słynnej z produkcji wyrobów z drewna oliwnego,
majorkańskiej
czarnej porcelany i
sztucznych pereł. Kolejny etap to Drach Caves,
gdzie zwiedzaliśmy jedną z najsłynniejszych i
najpiękniejszych jaskiń
– jaskinię Smoka. 		
Dzień szósty. Przejazd
do Parc Natural de l,
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Albufera. Zwiedzanie
Muzeum Przyrodniczego. Kolejne kroki skierowaliśmy już w stronę
Parku. Jest to największy obszar podmokły
na Balearach. Porośnięty turzycą i trzciną. To
wyjątkowe miejsce dla
miłośników przyrody z
licznymi tarasami widokowymi i punktami obserwacyjnymi. Widzieliśmy wiele gatunków

ptaków jak np. żurawie,
czaple białe, wiele gatunków owadów, żab
a także konie Camargue. Po przepięknym
spotkaniu z przyrodą
pojechaliśmy do Alcudi,
gdzie mieliśmy możliwość przeżycia prawdziwej podróży w czasie
zwiedzając zabytkowe
średniowieczne mury
obronne, oraz starożytne rzymskie ruiny.

Ostatni dzień
naszego pobytu rozpoczęliśmy od zwiedzania
Parque natural de la
peninsula de Llevant.
ze wspaniałymi wąwozami i klifami. Ostatnim
etapem podróży była
Arta gdzie zwiedziliśmy
kościół Transfiguracio
oraz Sanktuarium de
Sant Salvador.
Majorka zaskoczyła
nas swoim bogactwem

krajobrazu i różnorodnością
przyrodniczą.
Podziwialiśmy
porośnięte sosnami góry,
jeziora, mokradła pełne
ptaków, lasy dębowe,
gaje oliwne i migdałowe oraz podziemne
jaskinie. Było przepięknie- tak możemy podsumować cały pobyt na
Majorce.
Beata S.

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAWODOWEGO CZŁONKÓW KOŁA
ZAKŁADOWEGO SITLID PRZY NADLEŚNICTWIE STRZYŻÓW
W dniach od
13 do 19 sierpnia 2017
r. odbył się wyjazd zawodowy pracowników
Nadleśnictwa Strzyżów
do Parku Narodowego
Gauja zwanego Łotewską Szwajcarią. Jest to
najstarszy park narodowy na Łotwie i jednocześnie największy park
narodowy w krajach bałtyckich. Siedziba administracji parku ulokowana
jest w Siguldzie. Na terenie parku wydzielony
jest rezerwat przyrody,
stanowiący około 40%
powierzchni parku. Przez
teren parku, wzdłuż doliny Gauji prowadzi ścieżka edukacyjna, a na jej
najtrudniejszych odcinkach zbudowano specjalne drewniane pomosty i schody.
Utworzony 14
września 1973 Park Narodowy „Gauja” znajduje się w środkowej
części Łotwy i położony

jest wzdłuż doliny rzeki Gauja, skąd pochodzi
jego nazwa. Teren parku zlokalizowany jest w
historycznym regionie
Łotwy Liwonii zwanym
w języku łotewskim Vidzeme, co w dosłownym
tłumaczeniu
oznacza
Śródziemie.
Przyrodę
parku urozmaicają atrakcje historyczne: zamek
biskupa ryskiego Alberta
w Siguldzie wzniesiony
w 1214, zamek w Turaidzie i ruiny murowanego zamku w Krimuldzie
z 1312. W Krimuldzie
znajduje się również klasycystyczny pałac z XIX
wieku (obecnie sanatorium), z którego można
podziwiać dolinę rzeki
Gauja.
Udając się do
Parku
Narodowego
Gauja udało nam się
zwiedzić również Kiejdany, gdzie zobaczyliśmy m. in. zbór kalwiński ufundowany przez

rodzinę
Radziwiłłów
oraz położoną w miejscowości Szawle tzw.
„Górę Krzyży”. W Rydze
zobaczyliśmy m. in. Zamek Ryski, katedrę św.
Jakuba, mury miejskie
oraz słynny Dom Czarnogłowych. Chętni mogli
spróbować leczniczego
ryskiego balsamu oraz
zamoczyć nogi w Zatoce
Ryskiej. Spacerując po
średniowiecznej starów-
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ce Tallina otoczonej potężnym systemem fortyfikacyjnym zobaczyliśmy
m. in. będący siedzibą
parlamentu zamek Toompea, Wieżę Hermana
oraz średniowieczny rynek z XIV w. z okazałym
ratuszem.
Podczas pobytu
w Helsinkach udaliśmy
się do reprezentacyjnej
ulicy miasta Esplandii,
skupiającej wokół siebie

najważniejsze budowle
i instytucje. Największe
wrażenie zrobił na nas
Plac Senacki z Katedrą
Luterańską oraz kościół
„W skale”, który został
wydrążony w granicie
przy pomocy ładunków
wybuchowych.
Ostatni
dzień
wycieczki (sobota) upłyną nam na powrocie do

Rzeszowa, do którego
zmęczeni ale szczęśliwi
wróciliśmy w niedzielę
w nocy ok. godz. 3:00.

Tekst Adam Mendrala
Foto. Piotr Irzyk

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU ZAWODOWEGO CZŁONKÓW KOŁA
ZAKŁADOWEGO SITLID PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W LESKU
Początek roku
szkolnego
2017/2018
okazał się bardzo dobrym terminem na wyjazd zawodowy Szkolnego Koła SITLiD przy
Zespole Szkół Leśnych
w Lesku. Wybór padł na
Węgry, więc w dniach
11-12 września 2017 r.
udaliśmy się w tym kierunku.
11 września 25 Członków naszego Koła zebrała się przed szkolnym
internatem i ruszyliśmy
na południe. Początek
trasy to jeszcze poranna
drzemka, ale jak słońce, które później towarzyszyło nam przez cały
dzień, zaczęło przebijać
się przez chmury, wszyscy już żyli wyjazdem.
Droga wśród pół pełnych
słoneczników przebiegła

bardzo szybko i o godz.
10.00 byliśmy u podnóża
Parku Narodowego Gór
Bukowych, które leżą
pomiędzy miastami Eger
i Miszkolc. Późne lato
to piękna pora na odwiedzenie tego miejsca,
które kryje w sobie wiele ciekawostek i legend,
między innymi to, że
cały czas wydobywa się
tu torf, przeznaczony na
cele opałowe. Następnie
odwiedziliśmy zaprzyjaźnioną szkołę leśną w
Matrafured, gdzie spotkaliśmy się z adeptami
leśnictwa na Węgrzech.
Przy przygotowanym poczęstunku dyskutowaliśmy o podobieństwach i
różnicach w szkolnictwie
i leśnictwie obydwu krajów. O godz. 17.00 wyruszyliśmy w drogę do Bu-

dapesztu, gdzie czekała
na nas kolacja i nocleg.
Następnie udaliśmy się
na Wzgórze Gellerta,
aby podziwiać piękną
panoramę Budapesztu
nocą. Zauroczeni wspaniałą iluminacją miasta
udaliśmy się w kierunku
przystani gdzie czekał
na nas rejs statkiem po
Dunaju. Widok budynku Parlamentu i innych
zabytków miasta oraz
ich rozświetlone odbicie w ciemnych wodach
tej potężnej rzeki zrobił
na wszystkich ogromne
wrażenie.
Następnego dnia
wyruszyliśmy zwiedzać
zabytki Budapesztu. Zaczęliśmy od zwiedzenia
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Wzgórza Zamkowego,
Zamku
Królewskiego
oraz Baszty Rybackiej.
Pan przewodnik w każdym miejscu opowiadał
ciekawe informacje historyczne, jak również
legendy związane z tymi
miejscami.
Ostatnim
punktem było zwiedzanie Palcu Bohaterów,
gdzie
wysłuchaliśmy
prelekcji przewodnika o
Wszystkich postaciach
uwidocznionych jako pomniki wokół placu.
Mimo, że wyjazd był tylko dwudniowy na długo zapadnie w pamięci
Wszystkich uczestników.
Dawid Gołębiowski
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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
STLiD 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 przedsięwzię-

cia 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
p r ze p rowa d za j ą c yc h
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.
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 tę działalność, nazwiska członków
STLiD, cel planowanych
wydatków, planowany

str. 34

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 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa w Krośnie składa

PODZIĘKOWANIE
za przekazane darowizny następującym nadleśnictwom:
NADLEŚNICTWO LUTOWISKA

1 700,00 ZŁ

NADLEŚNICTWA BIRCZA

1 500,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW

400,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO BRZOZÓW

1 000,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO SIENIAWA

1 000,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO LUBACZÓW

1 500,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA

1 000,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO JAROSŁAW

1 000,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO CISNA

1 000,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO KOŁACZYCE

500,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO MIELEC

1 000,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO KOMAŃCZA

1 000,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO DUKLA

500,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO LEŻAJSK

1 000,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO BIRCZA

2 000,00 ZŁ

NADLEŚNICTWO KOLBUSZOWA

300,00 ZŁ

Środki te wspierają istotnie naszą działalność statutową, a w szczególności organizację
zawodów piłki siatkowej, zawodów drwali, konerencję i szkolenia. Fundujemy także nagrody w
konkursach o tematyce leśnej i przyrodniczej.
z leśnymi pozdrowieniami „Darz Bór”
ZO SITLiD w Krośnie
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ZE ZBIORÓW CZŁONKÓW SITLiD
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