
Z ŻYCIA PTL 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Oddziału w Radomiu 

8 lutego 1984 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddzia- 
łu PTL w Radomiu. W zebraniu uczestniczyło 46 członków Oddziału oraz 
zaproszeni goście: wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTL prof. dr 
hab. Kazimierz Heymanowski, delegaci zakładów branży leśno-drzewnej 
województwa radomskiego, nadleśnictw, a także Oddziału PTL w Kiel- 
cach. Uczestników zebrania przywitał przewodniczący Zarządu Oddziału 
mgr inż. Krzysztof Mazur, informując także, że w okresie kadencji zmar- 
ło 8 Kolegów. Chwilą ciszy uszczono ich pamięć. | 

Zasłużeni w pracach Towarzystwa Koledzy otrzymali z rąk wiceprze- 
wodniczącego ZG PTL prof. Heymanowskiego medale pamiątkowe z oka- 
zji 100-lecia działalności PTL. Składając gratulacje, prof. Heymanowski 
podkreślił, że Oddział PTL w Radomiu charakteryzowała zawsze aktyw- 
na działalność na rzecz polskich lasów i polskiego leśnictwa. 

W związku z wyborami nowego Zarządu prof. Heymanowski w swoim 
wystąpieniu podkreślił istotne zadania Towarzystwa dotyczące: 

1. problematyki wyborczej, która powinna uwzględniać: 
— przeprowadzenie wyboru członków Zarządu Oddziału w świetle 

zadań PTL określonych Statutem Towarzystwa 
— kryteria doboru członków Zarządu Oddziału 
— kryteria doboru przedstawicieli Oddziału na doroczne Zjazdy De- 

legatów Oddziałów. 
2. członkowstwa w Polskim Towarzystwie Leśnym, które w założeniu 

nie ustanawia dla swoich członków barier cenzusu naukowego, ani nie 
określa rangi stanowiska pracy. 

3. problematyki działalności Oddziału, która powinna uwzględniać 
_ — szczególnie zalecane formy działalności 

— w programie pracy tematów mających na celu poszerzenie i pogłę- 
bienie wiedzy członków Oddziału o lesie, leśnictwie i drzewnictwie 

— tworzenie w miarę potrzeby i możliwości terenowych kół Towa- 
rzystwa 

— w miarę możliwości zaznajamianie innych środowisk poza leśnym 
z problematyką leśnictwa i drzewnictwa 

— inicjowanie wystąpień ZG PTL do właściwych instytucji w spra- 
wach uznanych przez Oddział za uzasadnione do takich wystąpień 

— nadsyłanie artykułów do miesięcznika „Sylwan” z zakresu praktyki 
leśnej, bądź o treści teoretycznej, odpowiadających treścią i poziomem 
temu wydawnictwu 

— prenumeratę miesięcznika „Sylwan” 

— terminowość wpłacania składek członkowskich. 
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Sprawozdanie z działalności Oddziału przedstawił przewodniczący 
ustępującego Zarządu mgr inż. K. Mazur. Podkreślił, że — pomimo 
skromnej bazy członkowskiej i złożonej sytuacji społeczno-politycznej — 
cele statutowe Towarzystwa były realizowane przez: organizowanie sesji 
naukowych, spotkania z wybitnymi naukowcami, prowadzenie działal- 
ności naukowej w powiązaniu z problematyką pracy zawodowej, współ- 
pracę ze stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie ochrony przyrody. 
Ocenę działalności Oddziału za okres kadencji przedstawił przewodni- 
czący komisji rewizyjnej mgr inż. Tadeusz Pajek. | 

Członkowie Oddziału pozytywnie ocenili działalność ustępującego Za- 
rządu i jednogłośnie udzielili mu absolutorium. 

Aktualne problemy gospodarcze przedstawiono w dwóch interesują- 
cych referatach: 

— doc. dr Edmunda Śliwy — „Przebieg masowej rozmnoży brudnicy 
mniszki na ziemiach Polski w latach 1978—1983”, 

— mgr inż. Mariana Łozowskiego — „Problemy zagospodarowania 
lasu na tle nowej sytuacji organizacyjnej Okręgowego Zarządu Lasów 
Państwowych w Radomiu”. , 

Przedłożone sprawozdania i wygłoszone referaty dały podstawę do 
szerokiej dyskusji obejmującej problematykę w zakresie zagospodaro- 
wania i użytkowania lasu. W wyniku tej dyskusji przedstawiono i podjęto 
uchwałę, która przewiduje zasadnicze kierunki działalności Oddziału w 
okresie najbliższej kadencji, m.in.: 

1. Aktywne uczestnictwo w pracach OZLP w Radomiu zmierzających. 
do rozwiązania problemów zagospodarowania lasów terenu województwa 
radomskiego w szczególności: 

a) uproduktywnienie tzw. „trudnych” gruntów — 
b) realizacje selekcyjnego kierunku hodowli lasu 
c) wdrazanie produkcji materiatu sadzeniowego w tunelach foliowych 
2. Inicjowanie i współdziałanie z kierownictwem OZLP Radom w or- 

ganizowaniu kursokonferencji wynikajacych z aktualnych potrzeb prak- 
tyki lesnej. 

3. Organizowanie sesji naukowych, odczytów oraz popularyzowanie 
wiedzy leśnej. 

4. Podejmowanie i prowadzenie prac doświadczalnych i 'wdrożenio- 
wych przy współpracy z uczelniami leśnymi i Instytutem Badawczym 
Leśnictwa w Warszawie. | 

9. Kontynuowanie prac doświadczalnych w zakresie: | 

a) hodowli modrzewia polskiego, m.in. przez prowadzenie plantacji 

b) badań wzrostu i rozwoju plantacji drzew szybko rosnących zało- 
zonyc. w latach 1970—1975 

6. Współpracę z organizacjami społecznymi na rzecz ochrony przyrody 
i środowiska człowieka. , 

7. Działania zmierzające do intensywnego wykorzystywania przez 
przemysł drzewny drewna pochodzącego z posuszu, a także drewna śred- 
nio- i małowymiarowego. 

8. Włączanie do działalności Towarzystwa młodych i ambitnych leś- 
ników. „e 
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9. Podjęcie prac zmierzających do opracowania popularnego folderu 
propagującego walory przyrodnicze i gospodarcze Puszczy Kozienickiej. 

10. Rozpoczęcie prac nad historią lasów i leśnictwa województwa ra- 
domskiego od czasów najdawniejszych do chwlii obecnej. 

W wyniku wyborów nowy Zarząd Oddziału PTL w Radomiu ukon- 
stytułował się następująco: | 
Przewodniczący: mgr inż. Eugeniusz Skarbski, zast. dyrektora OZLP 
Radom 
Wiceprzewodniczący: mgr inż. Marian Łozowski, naczelnik Wydziału 
Zagospodarowania OZLP Radom 
Sekretarz: mgr inż. Michał Rolak, naczelnik Wydziału Użytkowania 
i Zbytu OZLP Radom 
Skarbnik: mgr inż. Tadeusz Pajek, naczelnik Wydziału Zasobów Leśnych 
OZLP Radom 7 
Członkowie: mgr inż. Jerzy Kryński, specjalista w OZLP Radom; mgr 
inż. Mieczysław Dzięcioł, nadleśniczy w Nadl. Skarżysko; mgr inż. Leszek 
Krygier, kierownik Wydziału RPPD Radom; mgr inż. Jan Czachowski, 
specjalista w OZLP Radom; mgr inż. K. Mazur, kierownik Zespołu 
Ochrony Lasu w Radomiu. | 

W zakończeniu obrad prof. Heymanowski stwierdził: „z uczuciem 
pełnego zadowolenia pragnę podzielić się z Koleżankami i Kolegami moją 
osobistą oceną dzisiejszego zebrania wyborczego: zebranie przygotowane 
i przeprowadzone wręcz wzorowo, dostrzegam wnikliwy dobór członków 
do nowych władz Oddziału, zauważam również bardzo pożyteczny i jed- 
nocześnie uzasadniony aktualizacją zestaw wygłoszonych referatów. Wie- 
rzę, że Oddział PTL w Radomiu znajdzie się pośród Oddziałów przodu- 
jących w statutowej działalności naszego Towarzystwa . 

Krzysztoj Mazur


