
CZYSTY Pas 

Rokrocznie prasa dondsi o inicjatywach społecznych majacych na celu niesienie 
pomocy lasom. Za „Gazetą Współczesną” (nrem z 19 04 84) cytuję informację o or- 
ganizacji pracy na rzecz lasu w Białostockiem. 

Piękna inicjatywa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Turystycz- 
no-Krajoznawczego i Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych, znana pod nazwą 
„Czysty las”, z każdym rokiem staje się coraz popularniejsza i zyskuje coraz wię- 
cej sprzymierzeńców. Stało się już sympatyczną tradycją, że każdego roku na 
wiosnę leśnicy, członkowie PTTK i Ligi Ochrony Przyrody, a także harcerze uczest- 
niczą w generalnym porządkowaniu leśnych kompleksów. Pracy w lesie jest sporo 
-—- poczynając od usuwania skutków zimy a kończąc na uprzątnięciu tego wszyst- 
kiego, co niszczy i zanieczyszcza las. Jest smutną prawdą, że — niestety — nie po- 
trafimy uszanować „zielonych płuc” naszych miast i wsi. Świadczą o tym bez- 
myślne wywożone do lasów śmieci i odpadki, pozostałości po wycieczkach, biwa- 
kach i ogniskach. Tuż obok leśnych dróg i ścieżek spotkać można nie tylko pusz- 
ki, butelki i różnego rodzaju opakowania czy paczuszki, ale także resztki mate- 
газом budowlanych, połamane i nikomu nie potrzebne sprzęty domowe, złom. 
Wszystko to przynieśli bądź przywieźli i pozostawili ludzie pozbawieni wyobraźni, 
nie potrafiący ani uszanować ani tym bardziej chronić ojezystej przyrody. Zanie- 
czyszczanie lasów stało się już obecnie problemem społecznym. Stąd społeczny 
odruch, aby pomóc lasom. Tegoroczna akcja „Czysty las” będzie już kolejną piątą. 
Jej organizatorzy — ZW PTTK i OZLP uznali, że najbardziej odpowiednim dniem 
będzie wolna sobota 5 maja. Przygotowania są już daleko zaawansowane. Całością 
kieruje komitet organizacyjny, na którego czele stoją Krzysztof Wolfram (OZLP) 
i Janusz Kochan (PTTK). Przewidziano, że — jeśli chodzi o Białystok — prace po- 
rządkowe będą prowadzone w Dojlidach, na Pietraszach i Antoniuku, w Sokol- 
nickim Lesie i Bacieczkach. Swój akces zgłosił Zarząd Zieleni Miejskiej, szczegółnie 
jeśli chodzi o Las Zwierzyniecki. Z inicjatywy Oddziałów PTTK i poszczególnych 
nadleśnictw, prace porządkowe będą prowadzone w Puszczach Białowieskiej i Kny- 
szyńskiej, w pobliżu Białowieży, w okolicach Hajnówki, Siemiatycz, Supraśl, Ty- 

kocina i Wasilkowa. Tam również jest bardzo wiele do zrobienia (...)


