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EDMUND MOLEK 

Lasy, leśnictwo i przemysł drzewny 
w województwie ostrołęckim ' 

Леса, лесное хозяйство и деревооюбрабатывающая промышленность 
в остроленюком воеводстве 

Forests, forestry, and wood indóstry in the Ostrołęka province 

I ejewócztwo ostrołęckie należy do najbardziej lesistych województw 
w kraju. Na ogólną powierzchnię województwa 647 219 ha, lasy zaj- 

mują 204 936 ha, a więc stanowią 31,7 % jego powierzchni, tj. o 4,4% więcej 
od średniej krajowej. Lasy państwowe zajmują 126 656 ha, co stanowi 
61,8% ogólnej powierzchni lasów, lasy niepaństwowe zajmują 78 280 ha — 
38,2% lasów. Według danych statystycznych na dzień 31.XII.1975 r. więk- 
szy procent lesistości miało 11 województw. W łącznej powierzchni wraz 
z użytkami rolnymi o wskaźniku bonitacji 0,77, powierzchnia leśna zajmuje 
33,6% gleb, a dalsze zmiany zachodzić będą na korzyść lasów. 

W wysokiej lesistości naszego województwa dominujący udział mają 
iasy wchodzące w skład Puszczy Kurpiowskiej Zielonej i Białej. Lasy te 
są obecnie resztkami dawnej puszczy zajmującej obszar ponad 200 tys. ha, 
z której pozostały już tylko nieliczne fragmenty starych drzewostanów, na- 
turalnego pochodzenia z reliktami prastarych borów, przetrwałych nielicz- 
nie wśród młodszych lasów z późniejszych nasadzeń. Najstarsze drzewosta- 
ny ponad 140-letnie uznano w 6 kompleksach za częściowe rezerwaty przy- 
rody o łącznej powierzchni 205 ha. 

Lasy województwa położone są w około 93% w IV Krainie Przyrodni- 
czoleśnej Mazowiecko-Podlaskiej oraz w niewielkiej ilości w II Krainie 
Przyrodniczo-Leśnej Mazursko-Podlaskiej. 

Udział typów siedliskowych w ogólnej powierzchni leśnej przedstawia 
się następująco: borów 85,0 %, lasów 7,2% i olsów 7,8%. Głównymi gatun- 
kami składowymi drzewostanów w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej są: 
sosna, olsza, dąb i jesion. Tworzą one wraz z gatunkami domieszkowymi 
drzewostany o rozmaitym składzie w poszczególnych typach siedliskowych 
lasu. 

Charakterystycznym składnikiem drzewostanów w Krainie Mazursko- 
-Podlaskiej jest świerk, występujący w północnej części województwa. 

Skład gatunkowy drzewostanów w lasach państwowych mimo dominu- 
jącego udziału w nim sosny jest więcej urozmaicony, a bardziej jednolity 

  

"')Referat wygłoszony na sesji naukowej na temat integracji leśnictwa i przemysłu 
drzewńego we Wrocławiu w dniu 3.1X.1977 r. 
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w lasach niepaństwowych. Na podstawie analizy operatów urządzeniowych 

można przyjąć łącznie następujący powierzchniowy skład gatunkowy drze- 

wostanów: sosna — 85% ogólnej powierzchni lasów, świerk — 1,5 %, dąb — 

1,0%, olsza — 8,0%, brzoza — 4,0%, inne — 0,5%. Z innych gatunków 

drzew (0,5 %) najliczniej występuje osika i topola oraz sporadycznie jesion 

klon, modrzew, grab, wierzba, lipa i wiąz. 
Struktura klas wieku drzewostanów w lasach państwowych i niepań- 

stwowych przedstawia się następująco: I — 29%, II — 25%, III — 19%, 
[V — 14%, Vistarsze — 7 %, halizny i płazowiny — 6%. 

Z powyższego zestawienia wynika, że ponad 50% ogólnej powierzchni 

lasów stanowią drzewostany I i II klasy wieku, a więc drzewostany, w któ- 

rych pozyskanie masy drzewnej jest nieznaczne, a obecnie w latach naj- 

bliższych główne pozyskanie masy drzewnej prowadzi się ze zrębów zu- 

pełnych na powierzchni ok. 1100 ha rocznie oraz w ramach cięć pielęg- 

nacyjnych. 
Przeciętna zasobność masy drzewnej (grubizny) na 1 ha jest bardzo 

zróżnicowana. Zasobność w lasach niepaństwowych ocenia się średnio na 

70 m3/ha, natomiast w lasach państwowych jest znacznie wyższa i wynosi 

od 100 do 180 m3/ha. Również duża rozpiętość między lasami niepaństwo- 

wymi a państwowymi występuje w przeciętnym rocznym przyroście masy 

drzewnej na 1 ha. W lasach niepaństwowych wynosi on zaledwie 1,5 m*/ha, 

zaś w lasach państwowych ok. 3,5 m*/ha. Rozpiętości te będą stopniowo 

malały, ponieważ drzewostany młodszych klas wieku w lasach niepaństwo- 

wych (zbliżone zwarciem i strukturą do lasów państwowych) wejdą w naj- 

bliższych latach w okres kulminacji przyrostu masy, co przyczyni się do 

podwyższenia zarówno przeciętnego przyrostu rocznego jak i zasobności 

masy drzewnej na 1 ha. | | 
Lasy województwa ostrołęckiego administrowane są przez trzy okręgo- 

we zarządy lasów państwowych: białostocki, olsztyński i łódzki. W skład 

tych zarządów wchodzi Warszawski Zespół Leśny i 11 nadleśnictw podzielo- 

nych na 121 leśnictw. 
Podział administracyjny lasów nie jest dostosowany do granic admini- 

stracyjnych województwa, a większość nadleśnictw prowadzi nadzór i go- 

spodarkę leśną w sąsiednich województwach. Do nadleśnictw, których po- 

wierzchnia całkowicie położona jest na terenie woj. ostrołęckiego należą: 

Myszyniec, Ostrołęka, Wyszków, natomiast 3 nadleśnictwa — Ostrów Maz., 

Przasnysz i Pułtusk — obejmują swoim zasięgiem działania również dwa 

sąsiednie województwa (ciechanowskie, łomżyńskie). Cztery nadleśnictwa, 

tj, Spychowo, Wielbark, Nowogród, Szczytno i WZL posiadają niewielką 
część swej powierzchni w województwie ostrołęckim. 

Obecny podział administracyjny lasów utrudnia koordynację prac w re- 

alizacji zadań. Prowadzenie działalności na terenie województwa przez trzy 

okręgowe zarządy lasów państwowych o zróżnicowanym udziale po- 
wierzchni leśnej (OZLP Białystok 33,5 % ogólnej pow. leśnej, OZLLP Olsztyn 
659% i OZLP Łódź 0,6%) nie przyczynia się do jednolitego zarządzania 
w województwie gospodarką leśną. 

Dla usprawnienia administracji lasów i zacieśnienia związków z woje- 
wództwem ostrołęckim zachodzi konieczność zmiany dotychczasowego po- 
działu administracyjnego lasów z dostosowaniem go do granic wojewódz- 
twa. Należałoby dokonać korekty tego podziału dołączając powierzchnie 
lasów administrowanych przez nadleśnictwa z sąsiednich województw do 
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nadleśnictw posiadających lasy całkowicie lub w większej części na terenie 
województwa. Zachodzi również potrzeba podporządkowania wszystkich 
nadleśnictw działających w naszym województwie jednemu OZLP. 

Wymaga również rozwiązania zagadnienie dostosowania granic nadle- 
śnictw i leśnictw w miarę możliwości do granic gmin. 

Poważny problem gospodarczy w województwie ostrołęckim stanowią 
_ lasy niepaństwowe, które zajmują powierzchnię 78 280 ha i należą do 50 200 
indywidualnych gospodarstw rolnych. Na jedno gospodarstwo rolne przy- 
pada przeciętnie 1,56 ha lasu. W lasach tych występuje jeszcze ok. 7000 ha 
halizn i płazowin oraz ok. 6000 ha drzewostanów negatywnych, co stanowi 
17% ich ogólnej powierzchni. Zasobność masy drzewnej na 1 ha w lasach 
niepaństwowych stanowi 50% zasobności w stosunku do lasów państwo- 
wych, a przeciętny roczny przyrost masy tylko 40% przyrostu w porówna- 
niu z lasami państwowymi. Przyczyną tych nieprawidłowości, oprócz wysz- 

czególnionych powyżej dużych powierzchni halizn i płazowin (powierzchnie 
nieproduktywne), jest znaczne przerzedzenie drzewostanów starszych klas 
wieku. 

Uproduktywnienie halizn, płazowin oraz przebudowa drzewostanów ne- 
gatywnych są utrudnione ze względu na brak rąk do pracy na wsi oraz 

w związku z intensyfikacją produkcji rolniczej i przechodzeniem ludności 

do innych zawodów. 
W ostatnich latach zmniejszyło się zainteresowanie rolników zalesie- 

niami, pielęgnacją i uproduktywnianiem swoich powierzchni leśnych. 
W wielu przypadkach decyzje nadleśnictw w zakresie wykonania tych prac, 

upomnienia i stosowanie kar pieniężnych celem przymuszenia nie przyno- 

szą spodziewanych rezultatów. 
Dla usprawnienia gospodarki w lasach niepaństwowych proponuje się: 

— przydzielić fundusze na wykupienie od indywidualnych właścicieli 
powierzchni leśnych w większych kompleksach o niskiej produkcyjności, 

tj. z przewagą halizn, płazowin i drzewostanów negatywnych, oraz zago- 

spodarować je niezwłocznie przez nadleśnictwa, 
— zaopatrzyć jednostki gospodarki leśnej w dostateczną iłość specjali- 

stycznego sprzętu mechanicznego i w środki transportu, 

— utworzyć w urzędach gminnych wydzielone stanowiska pracowni- 

cze do koordynacji realizacji zadań w lasach niepaństwowych oraz zadrze- 

wień, łowiectwa i ochrony przyrody, przynajmniej w rejonach dla 2 lub 

3 gmin. 
Przewidujemy wykonanie zamierzonych zalesień i odnowień w bieżą- 

cym roku w 100%, przy dodatkowej mobilizacji sił i środków w okresie 

jesiennym. Przyjęty program zagospodarowania lasów niepaństwowych na 

iata 1976—1980 został włączony do zadań gminnych rad narodowych, re- 

alizowanych przez społeczeństwo wsi i miast. Zadania zalesień i zadrzewień 

zostały objęte Zarządzeniem Nr 10/77 Wojewody Ostrołęckiego z 10.II. 

1977 r., w sprawie realizacji Uchwały VI Plenum KC PZPR dotyczącej 

głównych kierunków działania w rolnictwie; gospodarce żywnościowej. Za- 

sadnienia poprawy gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych były mię- 

dzy innymi tematem dwóch powszechnych przeglądów gmin, a wynikające 

z nich wnioski zostały zawarte w programach działania poszczególnych 

gmin (miast i gmin) oraz w decyzji Wojewody Ostrołęckiego. Dwa lub trzy 

razy w roku przeprowadzane są narady robocze z nadleśniczymi kierujący- 

mi pracami na terenie województwa; zagadnienia gospodarki leśnej i za- 
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Wykonanie zadań w lasach niepaństwowych w latach 1976, 1977 i plan 
na lata 1976—1980 przedstawia poniższe zestawienie: 

  

  

      

    

= Jedn. | 1976r. 1977 г. Blan па Wyszczególnienie miary wykon. plan yon. | of w 

I. Hodowla lasu 
Zalesienia 

i odnowienia ha 1510 1700 1444 84,9 8 985 

Pielegnowanie 
upraw ha 2869 2600 311 12,0 11216 

Pielegnowanie 
- młodników ha 1370 2800 1100 38,2 15720 
Melioracje 

agrotechn. ha 3373 2500 534 214 13180 

II. Zadrzewienia 

Sadzenie drzew tys. szt. 161,5 180 94 52,2 936 

Sadzenie krzewów tys. szt. 170,8 180 97 54,4 1020 

drzewień omawia się na naradach z naczelnikami gmin, pracownikami 
urzędów gmin i na koordynacyjnych naradach w gminach. 

Lasy w województwie ostrołęckim dostarczają znacznych ilości surowca 
drzewnego, na który jest duże zapotrzebowanie w wielu gałęziach gospo- 
darki narodowej. Ogółem w lasach województwa w 1976 r. pozyskano na- 
stępujące sortymenty drzewne: 

  

surowiec tart. igl. ‘— 165 000 m$ o wartości 206 250 tys. zł 
surowiec tart. lisc. | — 4300 m® o wartości 4300 tys. zł 
surowiec kopalniakowy 50 600 m* o wartości 40486 tys. zł 
stemple budowlane 1100 m$ o wartości 1320 tys. zł 
papierówka ilgasta 61 000 m$ o wartości 38430 tys. zł 
papierówka liściasta 9200 m* o wartości 5520 tys. zł 
słupy energetyczne 1750 m* o wartości 2625 tys. zł 
surowiec sklejkowy 0500 m* o wartości 6600 tys. zł 
surowiec zapałczany 450 m$ o wartości 495 tys. zł 
szczapy i wałki użytk. igl. 1500 m*% o wartości 1200 tys. zł 
żerdzie i słupki 12000 m*% o wartości 7200 tys. zł 
drewno opałowe 18 000 m* o wartości 2700 tys. zł 
drobnica użytkowa 17000 m$ o wartości 3400 tys. zł 

razem 347 850 m* o wartości 320 728 tys. zł 

w tym z lasów niepaństwowych 17776 m* o wartości 11225 tys. zł 
(co stanowi 5,1% ogólnej masy drewna i 3,5% ogólnej wartości). 

Przy prowadzeniu prawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewo- 
stanach I i II klasy wieku można pozyskać z lasów województwa około 
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70 tys. m$ drobnicy użytkowej, przydatnej do przerobu na płyty wiórowe 
Sąsiednie województwa: siedleckie, ciechanowskie i stołeczne mogą również 
uzyskać z zabiegów pielęgnacyjnych ok. 180 tys. m3 drobnicy użytkowej. 
Łącznie z wymienionych województw można otrzymać do przerobu na płyty 
wiórowe ok. 250 tys. m$ rocznie drewna drobnowymiarowego. Wykorzy- 
stanie w pełni tej bazy surowcowej jest związane z odpowiednim zmecha- 
nizowaniem robót i rozważeniem ustalenia zachęcających stawek płac po- 
zyskania i zbytu. Z podanych ilości drobnicy użytkowej w przybliżeniu 
szacuje się uzyskanie 110 do 120 tys. m5 płyt wiórowych. 

Oprócz pozyskania surowca drzewnego lasy województwa dostarczają 
dodatkowo produktów niedrzewnych o łącznej wartości 20 460 tys. zł, a za- 
tem cała produkcja leśna województwa wyraża się roczną wartością 
341 188 tys. zł. | 

W porównaniu z produkcją roślinną, wytwarzaną z zasady na lepszych 
glebach, produkcja leśna liczona w cenach zbytu stanowi 6,5% globalnej 
tocznej produkcji roślinnej w rolnictwie. 

Spośród wymienionych sortymentów, surowiec tartaczny, papierówkę 
i słupy energetyczne pozyskiwane w lasach państwowych przerabia się 
w zakładach przemysłowych położonych na terenie województwa. Surowiec 
tartaczny przecierany jest w 4 dużych tartakach: Dalekie, Parciaki, Klin, 
Przetycz, o obecnej mocy przerobowej 135 tys. m rocznie. Cała ilość pozy- 
skiwanej w tutejszym województwie papierówki przerabiana jest w OZCP 
w Ostrołęce, natomiast słupy energetyczne impregnuje się w Nasycalni 
w Ostrowi Maz. 

Pozostałe sortymenty drzewne są dostarczane do Zespołu Składnic La- 
sów Państwowych, które razem z sortymentami skupowanymi z lasów pry- 
watnych, o łącznej masie 111 441 m$ i wartości 94810 tys. zł, rozdyspono- 
wane były w 1976 r. następująco: 

Spedycja krajowa Kierunki spedycji 

tartaczna sosna 3105 m$ — 3601 tys. zł Drygały, Klonowo, War- 
szawia 

okleina i sklejka 
iglasta 1620 m» — 3844 tys. zł Morąg, Pisz, Wierzcho- 

wo 
kopalniaki 29919 m» — 29559 tys. zł ZDPW 
papierówka igl. 28016 m3 — 21233 tys. zł Ostrołęka, Włocławek 
pozostała grubizna 

1gl. (słupy) 754 m — 589 tys. zł Ostrów Maz. 
tartaczne liśc. 3685 m5 — 2835 tys. zł Parciaki, Muszaki, 

Różan 
okleina i sklejka 

liściasta 4632 m5 — 7012 tys. zł Pisz, Morąg, Ełk 
papierówka liśc. 7026 m3 — 4785 tys. zł Ostrołęka 
pozostała 

grubizna liśc. 7607 m5 — 4535 tys. zł Nida, Bydgoszcz 
drobnica i karpina 14555 m3 — 7981 tys. zł Nida, Czarna Woda, 

Karlino 

razem 100979 m* — 85924 tys. zł 
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Spedycja na eksport 

  

papierówka igl. 4232 m5 — 5071 tys. zł Finlandia 
papierówka liść. 6230 m — 3815 tys. zł Austria, Włochy, RFN 

razem 10462 m — 8886 tys. zł 
  

ogółem 111441 m$ — 94810 tys. zł 

Z ogólnej masy surowca drzewnego ekspediowanego przez zespół skład- 
nic przewozi się do zakładów w województwie 35 780 m3 drewna (tj. 32% 
o wartości 25 574 tys. zł), do innych województw wysyła się 65 000 m3 (tj. 
59% masy drzewnej), a na eksport 10 462 m3, czyli 9%. _ 

Wliczając bezpośrednie dostawy surowca drzewnego (tartacznego, pa- 
pierówki, słupów energetycznych) z nadleśnictw do ilości drewna dostar- 
czanego przez zespół składnic wynika, że w zakładach przemysłu drzewne- 
go na terenie województwa przerabia się 262 tys. m3 surowca, co stanowi 
ok. 75% rocznej produkcji drewna. Przy zużyciu drewna w województwie 
należy uwzględnić także stały jego wzrost na potrzeby budownictwa wiej- 
skiego z 19 500 m* w 1976 r. do ok. 32 000 m? w 1980 r., a szczególnie drewna 
okrągłego i tarcicy na nowe budynki, modernizację i wymianę pokryć da- 
chowych. 

Lasy to nie tylko naturalna baza cennego surowca drzewnego, ale rów- 
nież główny element środowiska przyrodniczego, urozmaica jący 1 upiększa- 
jący krajobraz. Ponadto zbiorowiska leśne wywierają znaczny wpływ na 
korzystne kształtowanie się klimatu i przyczyniają się do odpowiedniej 
jego zdrowotności poprzez absorpcję pyłów i gazów oraz wzbogacają atmo- 
sferę w tlen. Zapobiegają one również zanieczyszczaniu rzek przez wody 
opadowe spływające z pól ze znacznym ładunkiem szkodliwych substanc ji 
chemicznych. Chronią gleby przed erozją wietrzną i wodną oraz występują 
na znacznych powierzchniach gruntów nieopłacalnych w produkcji rol- 
niczej. 

Kompleksy leśne, szczególnie położone nad brzegami rzek, stają się 
coraz bardziej atrakcyjne dla turystyki i rekreacji. Południowe tereny wo- 
jewództwa w dolinach Bugu i Narwi, a zwłaszcza w pobliżu wielkiej war- 
szawskiej aglomeracji miejskiej, przy odpowiednim zagospodarowaniu 
przestrzennym, stają się obiektem wzrastającego zainteresowania dla celów 
letniskowo-wypoczynkowych. 

Na terenie województwa oprócz tartaków zlokalizowano dwa duże za- 
kłady przemysłu drzewnego: 

1) Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Ostrołęce 
2) Wyszkowskie Fabryki Mebli w Wyszkowie i Ostrowi Maz. 

Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze przerobiły w 1976 roku 
375 400 m* drewna sosnowego z małym dodatkiem brzozowego na celulo- 
zę. Z, makroregionu północno-wschodniego otrzymały do przerobu 42,7% 
surowca drzewnego, natomiast pozostałą ilość z innych regionów kraju. 
Z. ogólnej wartości produkcji towarowej 2046 620 tys. zł, dla odbiorców 
z makroregionu przypadło tylko 11,1% ogólnej wartości towarowej. Na pod- 
stawie zebranych informacji uwidacznia się możliwość zwiększenia wyko- 
rzystania bazy surowcowej makroregionu do ok. 60% rocznej ilości zuzy- 
wanego do produkcji drewna. Nasuwa się również wniosek o przeanalizo- 
wanie wysokości dostaw dla odbiorców z województwa ostrołęckiego i ma- 
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kroregionu w celu powiększenia i pełniejszego zaopatrzenia zakładów 
w produkowane asortymenty, jak w tekturę falistą, kartonaże, worki pa- 
pierowe i papier, co może wyeliminować dostawę tych towarów z dalszych 
odległości. 

Wyszkowska Fabryka Mebli produkująca zestawy mebli pokojowych 
i kuchennych opiera swoją produkcję na prefabrykatach z dostaw zakła- 
dów kooperacyjnych o ogólnej wartości 526 109 tys. zł, Na 17 zakładów 
kooperujących z Wyszkowską Fabryką Mebli tylko pięć zakładów koope- 
ruje z terenu województwa ostrołęckiego. Dostarczają one prefabrykatów 
o wartości 48 170 tys. zł, co wynosi zaledwie 9,1% całości dostaw. Przybli- 
żenie kooperantów do podstawowego zakładu wyszkowskiego, dającego 
produkcję roczną wartości ok. 2 mld zł, z zamiarem powiększenia jej do 
2,5 mld zł w 1980 r., ma wymowne znaczenie. 

Wymaga szczegółowego przeanalizowania wykorzystanie w szerszym 
zakresie drzewnej bazy surowcowej województwa ostrołęckiego i woje- 
wództw sąsiednich. 

Biorąc pod uwagę skalę potrzeb Wyszkowskiej Fabryki Mebli na płyty 
wiórowe (docelowo ok. 100 tys. m5) oraz strukturę zapasów masy drzewnej 
województw: ostrołęckiego, siedleckiego, stołecznego warszawskiego i cie- 
chanowskiego staje się uzasadnione zlokalizowanie w Wyszkowie, Dale- 
kiem lub Ostrowi Maz. zakładu produkcji płyt wiórowych, który będzie 
przerabiał surowiec drzewny drobnowymiarowy i odpady z zakładów prze- 
mysłu drzewnego. Produkcja tak zlokalizowanego zakładu podniosłaby 
udział wytwarzanych na terenie własnego województwa prefabrykatów 
2 9,1% ао 60%. 

Poza wymienionymi dwoma większymi zakładami przemysłu drzewne- 
go należy wymienić jeszcze kolejową nasycalnię drewna w Ostrowi Maz., 
która w 1976 r. zaimpregnowała 79 000 m”, a wartość produkcji wyniosła 
330 700 tys. zł. Nasycalnia zaopatrywana jest w surowe słupy energetyczne 
1 podkłady kolejowe z nadleśnictw i zakładów przemysłowych z wojewódz- 
twa ostrołęckiego oraz z kilkunastu innych województw. Nasycalnia prze- 
znaczyła w 1977 г. na eksport 1 460 m? słupów, o wartości 4 200 tys. zł. 

Wielkość dostaw surowca drzewnego i prefabrykatów oraz wartość 
ogólnej produkcji rocznej zakładów obrazuje zestawienie: 

  

Ilość przerobionego surowca 

  

  

  

drzewnego i prefabrykatów - m* Ogólna war- 
Zakłady przemysłowe - tosé produ- 

są w tym z woj. | kcji w tys. zł 
OBOT EM ostrołęckiego 

Ostrołęckie Zakłady 

Celulozowo-Papiern. 375 400 80 000 2 046 620 
Wyszkowska Fabryka Mebli 90 496 6 912 2 490 000 
Zakład Produkcji 

i Nasycalni Podkładów 78 882 1 750 330 700 

razem 544 778 88 662 4 867 320 

tartaki 135 000 135 000 

ogółem 679 778 223 662 
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Według tego zestawienia, przerób surowca drzewnego i prefabrykatów 
dostarczanych z województwa ostrołęckiego wynosi 32,9% ogólnych do- 
staw. 

Trzy podstawowe zakłady przemysłu drzewnego województwa ostro- 
łęckiego dają produkcję towarową stanowiącą ok. 45% ogólnej wartości 
sprzedaży wyrobów własnej produkcji i usług w przemyśle uspołecznionym 
województwa. 

Przemysł drzewny zatrudnia średnio rocznie 6530 osób, co stanowi 
36,4% przeciętnego zatrudnienia w przemyśle uspołecznionym wojewódz- 
twa, oprócz tego 1500 pracowników jest zatrudnionych w leśnictwie. 

Opisane problemy leśnictwa i częściowo przemysłu drzewnego woje- 
wództwa ostrołęckiego mają powiązania z innymi rejonami kraju i dlatego 
też niektóre propozycje powinny być poddane szczegółowej analizie zwią- 
zanych z tym zjawisk oraz odpowiednio ukształtowane merytorycznie 
i prawnie w ich końcowej fazie. 

Z reasumpcji przedstawionych w głównych zarysach odnośnie do po- 
wiązań leśnictwa i przemysłu drzewnego oraz kierunkowania rozwoju go- 
spodarki ich zasobami w województwie ostrołęckim wyłaniają się następu- 
jące zasadnicze wnioski: 

1. Konieczność przyspieszenia uproduktywnienia niepaństwowych po- 
wierzchni leśnych przez bardziej nowoczesne formy organizacyjne racjo- 
nalnej gospodarki leśnej z uwzględnieniem własności prywatnej. 

2. Wzmocnienie organu koordynacyjnego naczelnika gminy w sprawach 
zalesień, zadrzewień i ochrony przyrody przez utworzenie stanowiska pra- 
cy w rejonach uzasadnionych rozmiarem zadań. 

3. W możliwym stopniu dostosować do granic województwa i gmin te- 
reny zarządzania nadleśnictw, leśnictw oraz ustanowić dla województwa 
jeden okręgowy zarząd lasów państwowych. 

4. Istnieje potrzeba dokonania z udziałem władz resortowych oceny pro- 
filu produkcji i sortymentów czy asortymentów dla ekonomicznego wyko- 
rzystania drobnych zakładów przemysłowych do wytwarzania niektórych 
elementów w kooperacji z podstawowymi zakładami przemysłu drzewnego 
województwa. 

5. Rozważyć lokalizację na terenie województwa produkcji płyt wióro- 
wych dla potrzeb Wyszkowskich Fabryk Mebli z wykorzystaniem jako su- 
rowca drewna drobnowymiarowego i odpadów przemysłu drzewnego. 
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