
Dzień Leśnika i Drzewiarza 

po raz trzeci w historii polskiego leśnictwa obchodzono w roku bie- 
żącym Dzień Leśnika i Drzewiarza. Centralna uroczystość odbyła 

się 2 kwietnia 1967 r. w Słupsku, na terenie OZLP w Szczecinku, który 
zajął w roku gospodarczym 1965/66 pierwsze miejsce w międzyokręgo- 
wym współzawodnictwie pracy. 

Akademię otworzył przewodniczący Zarządu Głównego Związku Za- 
wodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego, Jan Mondy- 
grat, witając serdecznie uczestników, wśród których — oprócz licznie 
zgromadzonych leśników i drzewiarzy z całego kraju — byli: wicepre- 
zes Rady Ministrów — Zenon Nowak, minister Roman G esing, 
zastepca kierownika Wydziatu Rolnego KC PZPR — J. Klecha, se- 
kretarz CRZZ — K. Nowicki, przewodniczacy ZG PTL i LOP — prof. 
dr F. Krzysik, zastępca przewodniczacego ZG SITLiD — mar inz. M. 
Grodecki oraz przedstawiciele wojewódzkich władz politycznych, 
administracyjnych i organizacji społecznych. | 

Obszerny referat na temat osiągnięć i zadań resortu leśnictwa i prze- 
mysłu drzewnego wygłosił minister R. Gesing. = 

Następnie odbyła się uroczysta dekoracja zasłużonych pracowników 
leśnictwa i drzewnictwa wysokimi odznaczeniami państwowymi. Krzyże 
Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymało ogółem 31 osob, złote 
krzyże zasługi — 33 osoby oraz srebrne krzyże zasługi — 25 osób. 

Przechodnie sztandary prezesa Rady Ministrów oraz CRZZ otrzy” 
mały: Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych i Słupskie Fabryki Mebli. 

W imieniu KC PZPR i Rządu przemawiał wicepremier Z. No w ak, 
który złożył podziękowanie wszystkim pracownikom leśnictwa i drzew” 
nictwa za wydajną i ofiarną pracę oraz życzył dalszych sukcesów 2@ 
wodowych. 

Na zakończenie uroczystości uczestnicy uchwalili wysłanie listu do 
l sekretarza KC PZPR W. Gomułki. W liście tym delegaci prawie 
250-tysięcznej rzeszy pracowników leśnictwa i przemysłu drzewnego 
przesłali tow. Gomułce i Komitetowi Centralnemu PZPR serdeczne 
pozdrowienia oraz powiadomili, że dzieki ofiarnej pracy i socjalisty e. 
nemu współzawodnictwu resort nasz wykonał zadania Narodowego P я 
nu Gospodarczego na 1966 r. W roku gospodarczym 1965/66 lasy pa 
stwowe dostarczyły gospodarce narodowej prawie 15 460 tys. m oa 
bizny. Zalesienia i odnowienia wykonano na powierzchni 96 517 о. 
a zabiegi pielęgnacyjne — na 516 300 ha. Plan produkcji globalnej m i. 
stał wykonany przez przemysł drzewny w 100,7%/, dostarczając 19 rtu 
lionów zł dodatkowej produkcji. Wpływy resortu z tytułu ekspo 
osiągnęły 415,5 milionów zł dewizowych. w. 5. 
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