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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Franciszki, czyli Dęby Niepodległości
Papież poświęcił sadzonki ze szkółki w Nędzy
Powiat » 100 dębów posadzą leśnicy w całej Polsce podczas uroczystości związanych z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości.
Sadzonki zostały poświęcone przez papieża Franciszka na audiencji generalnej w Watykanie. Pierwszy Dąb Niepodległości został posadzony w ogrodach watykańskich, pozostałe zaś po powrocie z pielgrzymki trafiły do szkółki w Nędzy koło Raciborza, a o ich przeznaczeniu zadecydują Dyrektor Generalny LP oraz dyrektor RDLP Katowice.
- Dęby to nie tylko symbol
setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ale jak żaden inny gatunek drzewa, kojarzą się
z Polską. Przywożąc sadzonki
do Watykanu i Papieża z prośbą o błogosławieństwo, chcieliśmy zwrócić uwagę na troskę
i wysiłki, jakie leśnicy wkładają
w zachowanie polskich lasów,
ekologię i ochronę środowiska
naturalnego – mówi Wioletta
Koper-Staszowska, rzecznik
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach.
Papież docenił te wysiłki
i podczas audiencji pozdrowił
polskich leśników i Dyrekcję
Generalną Lasów Państwo-

wych, przywołując swoje słowa
z ekologicznej encykliki „Laudato si”: - Bardzo szlachetne
jest podjęcie obowiązku troski
o środowisko poprzez małe codzienne działania. Wspaniałe
jest i to, że edukacja potrafi je
zmotywować i ukształtować pewien styl życia. Wychowanie do
odpowiedzialności za środowisko naturalne może zachęcać
do różnych zachowań, które
mają bezpośredni i znaczący
wpływ na troskę o środowisko –
powiedział dodając, że wszystko
to jest częścią szczodrej i godnej kreatywności ukazującej to,
co najlepsze w człowieku.
- Zastanawiając się, w jaki

sposób możemy, jako leśnicy
polscy, uczcić 100 lat niepodległości, w sposób zupełnie naturalny pomyśleliśmy o drzewach.
Posadzone i otoczone właściwą opieką, będą przez kolejne
dziesięciolecia a nawet wieki,
pamiątką tej tak ważnej dla
wszystkich Polaków rocznicy.
Decyzja Dyrektora Generalnego, by nasz lokalny pomysł, stał
się projektem ogólnopolskim,
zapadła niemal natychmiast –
powiedział Wiesław Kucharski,
dyrektor RDLP w Katowicach.
Jego zdaniem zgoda papieża na zostanie patronem tego
przedsięwzięcia, to dla leśników
wielkie wyróżnienie, ale i po-

twierdzenie, że ten zawód jak
żaden inny, jest symbolem troski o środowisko, w którym żyjemy i które musimy zachować
dla przyszłych pokoleń.
To nie pierwsze papieskie
dęby ze szkółki w Nędzy. 28
kwietnia 2004 roku papież Jan
Paweł II w trakcie prywatnej
audiencji udzielonej polskim leśnikom poświęcił żołędzie zebrane z najstarszego polskiego
dębu - Chrobrego. Żołędzie te
zostały wysiane w szkółce kontenerowej w Nędzy i wyhodowano z nich blisko 500 sadzonek.
W 2006 roku zostały one przekazane wszystkim nadleśnictwom
i regionalnym dyrekcjom La-

najmłodsi często napominają
o tym, by nie palić śmieciami
w piecu, biorą udział w akcjach
typu „sprzątanie świata”, zbierają zużyte baterie. Edukacja
najmłodszych, którzy często
edukują później starszych jest
bardzo ważnym działaniem na
rzecz naszego środowiska naRacibórz » Prezydent Raciborza, Mirosław Lenk ogłosił konkurs plastyczny pn. Ekologicznie przez czte- turalnego.
Prezydent Miasta ogłory pory roku. Nagrody to bony o wartości 80, 60 i 40 złotych za odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie
sił właśnie konkurs plastyczmiejsce. Dodatkowo, najlepsze prace będzie można zobaczyć w specjalnym kalendarzu na rok 2019.
ny „Ekologicznie przez 4 pory
roku”. Powszechnie wiadomo,
że nikt tak pięknie nie maluje
jak raciborskie dzieci. InspiraJedna z najbardziej znacji także nie brakuje. Racibórz
nych socjolożek amerykańskich
jest pięknym zielonym miastem
Margaret Mead pisała niegdyś
na wiosnę i w lecie, jesienią tonie w złocie i w czerwieni, a zio tym, w jaki sposób społeczeństwa się uczą. Wyróżniła ona
mą zapada się w białym puchu.
trzy typy kultur. Pierwszy typ
Wysokość nagród to bon
o wartości 80 zł za pierwsze
to tzw. kultura post figuratywna. Wyróżnia się tym, że dzieci
miejsce, 60 za drugie i wreszuczą się głównie od swoich rocie bon o wartości 40 złotych
dziców. W typie drugim, czyli koza trzecie miejsce na „pudle”.
figuratywnym, zarówno dzieci
To fajny dodatek do kieszonkojak i dorośli uczą się od swoich
wego. Dodatkowo prace najleprówieśników. Trzeci typ kultury
szych będzie można zobaczyć
w czasach Mead jeszcze się nie
w kalendarzu na rok 2019.
pojawił. W kulturach prefiguraPrace należy składać do 1
tywnych to dorośli uczą się od zaobserwować trzeci typ kul- sługiwać bankowość interneto- sierpnia w Urzędzie Miasta
swoich dzieci.
tury. Nasze dzieci uczą nas jak wą, zarezerwować hotel w sieci. w Wydziale Ochrony ŚrodowiŻyjemy prawdopodobnie korzystać z nowoczesnych apli- Uczą nas także proekologicz- ska i Rolnictwa.
w czasach, w których możemy kacji komputerowych, jak ob- nych zachowań. To właśnie

Prezydent Raciborza ogłosił

ekologiczny konkurs plastyczny

sów Państwowych w kraju. Ponieważ Papież zmarł rok wcześniej, dęby te stały się szczególną pamiątką po tym wielkim
Polaku i głowie Kościoła katolickiego. Wygląda też na to, że stały się początkiem nowej, szczególnej tradycji…
Nieco ponad rok po śmierci
Jana Pawła II, w trakcie kolejnej pielgrzymki leśników papież Benedykt XVI poświęcił
nasiona pochodzące z najcenniejszych krajowych populacji
naszych drzew leśnych - świerka istebniańskiego oraz sosen:
piskiej i taborskiej. Z nasion
tych wyhodowano sadzonki na
szkółce kontenerowej w Jabłon-

nej (RDLP Warszawa). Po roku
część z nich przeznaczona dla
nadleśnictw RDLP Katowice
została przewieziona do Nędzy,
skąd w latach 2007-2009 zostały
odebrane przez nadleśnictwa,
by ich posadzeniem uświetnić
różne uroczystości.
Stulecie odzyskania niepodległości Polski stało się okazją
do kolejnej wizyty w Watykanie.
Tym razem jednak delegacja
polskich leśników na spotkanie z papieżem Franciszkiem
nie zabrała nasion lecz sadzonki z Nędzy.
RDLP Katowice

Gmina Kornowac
podpisała umowę
NA DRUGI ETAP
budowy kanalizacji

Kornowac » 6 lipca wójt gminy Kornowac, Grzegorz Niestrój oraz
Artur Bandura – pełnomocnik konsorcjum firm, podpisali umowę na
budowę drugiego etapu kanalizacji. Wszystko to w ramach Zadania
2 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II” realizowanej w ramach
Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Kornowac – etap I”.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: „Zisco Bandura”
Sp. z o.o. (Pawłowice), „Neptun” Sp. z o.o (Lublin) i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „JAF” Sp.
z o.o. (Rybnik). Wartość umowy
wynosi 16 933 928,20 zł (brutto). Zadanie obejmuje budowę
grawitacyjno-ciśnieniowego

systemu kanalizacji sanitarnej (część 2 - DW935 od skrzyżowania z drogą powiatową ul.
Pamiątki do granicy z Rzuchowem oraz kolektor główny na
ul. Pamiątki oraz ul. Brzezka do
granicy z Raciborzem – dzielnica Brzezie).
Kornowac.pl

