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80 lat Nadleśnictwa Siewierz

   W dniu 14 września 2007r. Nadleśnictwo Siewierz obchodziło swoje święto. Rok 2007 jest dla siewierskich leśników rokiem rocznicowym. Mija
właśnie 80 lat od powołania do życia Nadleśnictwa Siewierz.  Ten historyczny jubileusz był okazją do zorganizowania uroczystości,
zaprezentowania dorobku i uczczenia ludzi, którzy tę historię tworzyli.
Mszą Św. odprawioną w kościele p.w. Św. Macieja Ap. w Siewierzu rozpoczęto zaplanowany program obchodów jubileuszu. W trakcie mszy św.
koncelebrowanej przez księży kapelanów Janusza Rakoczego i Mikołaja Skawińskiego poświęcony został sztandar . W homilii Ksiądz Kapelan
Janusz Rakoczy w serdecznych słowach dziękował za stan i piękno lasów oraz za pracę leśników.
W części  oficjalnej  nadleśniczy  Nadleśnictwa Siewierz,  mgr  inż.  Andrzej  Włóka,  po powitaniu  zaproszonych gości  przedstawił  krótki  rys
historyczny nadleśnictwa i warunki w jakich przyszło gospodarować siewierskim leśnikom.
Imprezę uświetnili swoją obecnością:
  - pani Beata Małecka-Libera – posłanka na Sejm V kadencji
  - pan Wiesław Jędrusik – poseł na Sejm V Kadencji
  - pan Wojciech Picheta – poseł na Sejm V Kadencji
  - pan Marian Gajda – radny Sejmiku Śląskiego
  - pan Zbigniew Meres – prezes zarządu WZ OSP Katowice
  - pan Józef Suliński – prodziekan Wydziału Leśnego AR w Krakowie.

Z zaproszenia leśników na tą imprezę skorzystało również liczne grono emerytowanych pracowników, przedstawicieli samorządów z terenu
działania Nadleśnictwa, przedstawicieli służb mundurowych. Ponadto na zaproszenie leśników w imprezie wzięli udział przedstawiciele ZUL
współpracujących z Nadleśnictwem. W dalszej części uroczystości głos zabrał dyrektor RDLP w Katowicach, dr inż. Kazimierz Szabla, który w
swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczenie Lasów Państwowych w naszym regionie. W uznaniu pracy siewierskich leśników dyrektor RDLP,
na ręce Nadleśniczego wręczył nadany Nadleśnictwu pamiątkowy Kordelas Leśnika Polskiego - najwyższe polskie odznaczenie leśne.
W kolejnych przemówieniach zaproszonych gości,  siewierscy leśnicy z  okazji  swojego święta usłyszeli  same gratulacje i  podziękowania.
Wystąpienia obecnych przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, komendantów policji, państwowej straży pożarnej i myśliwych
świadczyły o bardzo dobrych kontaktach leśników z lokalnym społeczeństwem.
Część oficjalną uroczystości wieńczyło wręczenie odznaczeń i medali dla zasłużonych leśników.
W trakcie części oficjalnej pojawiła się inicjatywa założenia koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu (TPL), do którego przynależność zadeklarowali
prominentni uczestnicy jubileuszu.
Następnie odbyła się wspólna biesiada, której atrakcją był pieczony dzik. Nic dziwnego, że bawiono się i dyskutowano do późnej nocy.
Z okazji jubileuszu wydana została monografia nadleśnictwa. Publikacja ta zawiera szereg cennych informacji nie tylko z historii lasów, ale może
być znakomitą lekturą dla miłośników naszego regionu.
Nadleśnictwo wraz z TPL przekazało uczestnikom imprezy sadzonki świerka, sosny, modrzewia, dębu, buka z zakrytym systemem korzeniowym
dla upamiętnienia jubileuszu.
Rozdawano wszystkim uczestnikom pamiątkowe foldery promujące Nadleśnictwo oraz liczne gadżety o tematyce leśnej.
Uroczystość uświetnił występ sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Prószków.
Sprzyjająca aura zagwarantowała wspaniałą zabawę.
Cieszy nas, że opinie wystawiane po uroczystościach są bardzo przychylne, duża w tym zasługa pracowników Zajazdu Leśnego na terenie
którego odbyła się uroczystość.
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Szanowny Pan
mgr inż. Andrzej Włóka
Nadleśniczy PGL  LP
Nadleśnictwo Siewierz

   Z okazji jubileuszu 80 – lecia działalności Nadleśnictwa Siewierz składam Panu i Wszystkim Pracownikom najserdeczniejsze gratulacje.
   Wykonując piękny zawód, który przyczynia się do ochrony, opieki i rozwoju terenów leśnych zasługujecie Państwo na najwyższe słowa uznania.
Swoją pracą powodujecie, że środowisko przyrodnicze w naszym regionie jest właściwie wykorzystywane i dobrze służy mieszkańcom. Na
ogromne uznanie zasługuje również prowadzona przez Was działalność edukacyjna i informacyjna, która przyczynia się do poszerzania wiedzy
na temat lasów i środowiska przyrodniczego.
Życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej składam również życzenia wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i rodzinnym.

Z wyrazami szacunku
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