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„RATUJMY KASZTANOWCE!!!
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Pod takim konkretnym, a zarazem pożytecznym hasłem Koło Ligi
Ochrony Przyrody przy SP w Świątnikach zorganizowało 27 października tegoroczne obchody Dnia Drzewa.
Apel „Ratujmy kasztanowce” jest aktualny od kilku lat i swym zasięgiem obejmuje stanowiska występowania tego gatunku nie tylko w naszym regionie, w kraju, ale w Europie i na świecie – wszędzie tam, gdzie
kasztanowiec zawędrował z macierzystego Półwyspu Bałkańskiego.
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W obchodach „Dnia Drzewa” w Szkole Podstawowej w Świątnikach
uczestniczyli: burmistrz i z-ca burmistrza PP. Eugeniusz Cieleń i Andrzej Suropek, leśniczy Szczepan Szczęśniak, dyrektor szkoły Pani
mgr Ewa Żurawik oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie. W programie
pracowici członkowie Koła przedstawili krótką historię tego święta i samego DRZEWA, recytowali i śpiewali (nie mogło zabraknąć „Wysokich
drzew” J. Tuwima). Ponadto Pan leśniczy wygłosił pouczającą pogadan-
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Redakcja
naszych działań, jak i sprawozdania z akcji, które mamy już za sobą
(m.in. NIE WYPALAJMY TRAW, BOCIANIA ŁĄKA).
Stronę utrzymuje, a ponadto opracowuje i drukuje materiały informacyjne jeden z licznych sponsorów - Pan Antoni Stankiewicz.
Pełną listę darczyńców zamieszczamy na stronie internetowej Koła.
Dzięki ich hojności możemy aktywnie prowadzić swą całoroczną
działalność.
Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom oraz proszę o dalszą,
owocną współpracę z naszym Kołem.
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