
UCHWAŁA NR XLVI/867/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie przyznania Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice 
tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”

Na podstawie § 58 ust. 1 pkt 2 Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 5820) oraz 
§ 6 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu 
przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Przyznać Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice tytuł honorowy 
„Zasłużony dla Miasta Katowice”.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Miasta Katowice oraz Prezydentowi Miasta 
Katowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisem § 1 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”
Tytuł ten przyznaje się szczególnie zasłużonym dla Miasta Katowice, którzy swoją działalnością przyczynili
się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji Miasta i którzy przez swoje czyny,
dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.
Doceniając dorobek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice

z wnioskiem o nadanie jemu Tytułu honorowego wystąpiła Pani Krystyna Siejna Przewodnicząca Rady
Miasta Katowice pismem z dnia 31 maja 2017 r. Do wniosku dołączono zgodę Nadleśnictwa na przyjęcie
Tytułu zawartą a w piśmie z dnia 18 maja 2017 r.
Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną Rady Miasta Katowice na

posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r.
Z opisu zasług kandydata uzasadniających przyznanie Tytułu wynika m.in., iż lasy są ulubionym

miejscem wypoczynku tysięcy Ślązaków. Mało kto wie, że Katowice, serce „czarnego Śląska” z 43
procentami powierzchni porośniętej lasami, znajdują się w czołówce najbardziej zalesionych miast Polski
i są najbardziej zalesionym miastem Śląska. Nadleśnictwo Katowice obejmuje swoim zasięgiem nie tylko
Katowice, ale również wiele innych miast aglomeracji śląskiej. Jednak największą powierzchnią lasów
mogą poszczycić się Katowice – to prawie siedem tysięcy hektarów.
Mimo silnego uprzemysłowienia i wysokiego stopnia zurbanizowania, licznych dróg, linii

energetycznych i gęsto zaludnionego terenu (na jednego mieszkańca Katowic przypadają jedynie dwa ary
lasu), zarządzanie zasobem przyrodniczym Nadleśnictwa Katowice może stanowić przykład trwale
zrównoważonej gospodarki leśnej oraz umiejętnej współpracy pomiędzy leśnikami, organizacjami
społecznymi i samorządem. Doskonale sprawdza się na tutejszym terenie połączenie gospodarczych funkcji
lasu z funkcjami pozaprodukcyjnymi – między innymi środowiskotwórczą, edukacyjną i społeczną.
W odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie zostały utworzone i udostępnione liczne ścieżki rowerowe,
trasy konne, zbiorniki wodne i ścieżki dydaktyczne – stoją one otworem nie tylko dla mieszkańców miasta,
ale i dla przyjezdnych. Odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie przyrodą naszego regionu jest
utworzona przy Nadleśnictwie Leśna Sala Edukacyjna oraz ścieżka dydaktyczna, na której zaprezentowane
są między innymi ekspozycje zawierające fragmenty wielu występujących w Katowicach zespołów
i zbiorowisk roślinnych, z charakterystycznymi dla nich gatunkami rodzimej flory, ekspozycje roślin
owocodajnych, miododajnych, leczniczych, przemysłowych i ozdobnych, a także mała pasieka, w której
można obserwować tajemnicze życie pszczół. Z „leśnej edukacji” skorzystało w ciągu ostatnich dziesięciu
lat ponad sto tysięcy osób – w większości mieszkańców Katowic.

Przemysł odcisnął i nadal odciska silne piętno na katowickich lasach – od kilku dziesięcioleci
prowadzona jest przez leśników przebudowa drzewostanów – drzewostany iglaste zastępowane są
wielogatunkowymi i wielopiętrowymi lasami mieszanymi i liściastymi. Do lasów wracają wiązy, dęby
bezszypułkowe, czereśnie ptasie, wprowadzana jest również jodła, a niebawem powróci również cis. Skalę
ogromu zadań wykonanych przez katowickich leśników w przeciągu ostatnich siedemdziesięciu lat obrazuje
między innymi skład gatunkowy drzewostanów. W 1945 roku gatunki iglaste: sosna i świerk zajmowały
78% powierzchni, obecnie dominują gatunki liściaste – na ponad 61% powierzchni królują przede
wszystkim dęby, brzozy, buki, olsze i lipy. Niszczone kwaśnymi deszczami, zasypywane tonami pyłu,
zapadające się na skutek szkód górniczych, często podpalane lasy wymagały i nadal wymagają ciągłej
uwagi i troski.
Pomimo niezwykle trudnych warunków życia, lasy w Katowicach są dzisiaj zasobniejsze i ciekawsze

przyrodniczo niż kilkadziesiąt lat temu. Średni wiek drzewostanów w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat
wzrósł o czternaście lat i wynosi dzisiaj pięćdziesiąt dziewięć lat. Zasoby drzewne w tym okresie wzrosły
o ponad 1,3 mln m3.
To właśnie w Katowicach, na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Katowice, znajduje się wiele

cennych przyrodniczo obszarów. Najcenniejsze objęte zostały różnymi formami ochrony: dwa leśne
rezerwaty przyrody: „Ochojec” i „Las Murckowski” z ponad dwustuletnimi drzewostanami bukowymi oraz
pomnikowymi okazami dębów, będącymi pozostałością dawnej Puszczy Śląskiej, zespół przyrodniczo -
 krajobrazowy „Źródła Kłodnicy” oraz użytek ekologiczny „Płone Bagno”.
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W związku z dużym narażeniem katowickich lasów na możliwość wystąpienia pożaru, Nadleśnictwo
utrzymuje przeciwpożarowy system alarmowo - dyspozycyjny zapewniający stałą obserwację lasów.
Jednym z elementów tego systemu jest dostrzegalnia pożarowa na Wzgórzu Wandy. Nadleśnictwo
podejmuje również, wspólnie ze strażą pożarną, policją i służbami miejskimi, działania informacyjne oraz
szkoleniowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i odpowiedzialności za środowisko.
Nadleśnictwo utrzymuje kilkaset kilometrów dróg leśnych istotnych z punktu widzenia gospodarczego

i ochronnego, ale również ważnych dla szeroko rozumianego udostępniania lasów dla społeczeństwa.
Wielu mieszkańców Katowic szukając pomocy dla rannych lub chorych dzikich zwierząt, znajduje ją

właśnie u leśników. Od ponad dwudziestu lat w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Leśne Pogotowie”
przy Nadleśnictwie Katowice wiele chorych zwierząt odzyskuje siły lub znajduje schronienie, gdy nie mogą
już powrócić do swego naturalnego środowiska.
Na dzisiejszy obraz katowickich lasów pracowało wiele pokoleń leśników – podejmowali oni trudną

walkę o ten ważny dla Katowic fragment ojczystej przyrody. Wieloletni Nadleśniczowie Nadleśnictwa
Katowice: Bronisław Palkiewicz, Romuald Jurzykowski, Bogdan Gieburowski, Tadeusz Norman, a obecnie
Andrzej Stoces budowali zespoły fachowców, którzy potrafią w praktyce stosować zasady trwale
zrównoważonej gospodarki leśnej i umiejętnie kształtować lasy, aby mogły one spełniać dziś i w
przyszłości wszystkie postawione przed nimi cele – ochronne, społeczne i gospodarcze.
Katowickie lasy stanowią bezcenny skarb miasta, a właściwe i odpowiedzialne zarządzanie tym zasobem

pozwala bezpiecznie patrzeć w przyszłość.
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