
Z PRASY 

CZY URATUJĄ? 

„Mazurskie sto dni” to tytuł obszernego opracowania napisanego dla „,„Prze- 
glądu Technicznego” z 23 września ub. roku przez A. Litewskiego. 

Tematem artykułu jest przyszłościowe turystyczne zagospodarowanie Krainy 
Tysiąca Jezior, planowane przez entuzjastów ziemi olsztyńskiej z głównym geologiem, 
mgrem B. Szczepkowskim. 

Wyliczywszy najważniejsze walory tego regionu — uroki krajobrazu, obfitość 
jezior i lasów, rezerwaty unikalnej przyrody oraz relikty starej architektury, autor 
artykułu relacjonuje: 

„..obecnie istnieje już dokument, który pozwala przeprowadzić analizę poten- 
cjalnych możliwości rozwoju gospodarki turystycznej województwa na tle perspektyw 
kraju. Jest nim kierunkowy plan zagospodarowania turystycznego Polski”, 

Przypomniawszy minione etapy turystycznego zagospodarowania regionu, okre- 
ślane jako okresy „partyzantki” i mniejszego czy większego chaosu, obrońcy natu- 
ralnego środowiska ziemi olsztyńskiej stwierdzają: 

„„...nasz region należy do województw dysponujących największymi możliwościami 
rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej (...) Innymi słowy — zaspokojenie po- 
trzeb wypoczynkowych społeczeństwa nie jest możliwe bez zasadniczego rozwoju 
bazy wypoczynkowej na Warmii i Mazurach. Ze względu na bardzo wysoki udział 
obszarów o najwyższych walorach środowiska geograficznego, województwo stanowić 
będzie również teren szczegółowej aktywizacji turystyki zagranicznej...” 

„„.jedyną szansą rozwoju turystyki jest opanowanie niszczenia przyrody (...) 
Alarmującym zjawiskiem jest to, że przeprowadzone w ostatnich latach badania 
wykazują ciągły wzrost zanieczyszczeń naturalnych zbiorników wodnych, lasów 
i atmosfery. Szczególnie niepokoi zanieczyszczenie jezior (...) O ile w rzekach za- 
nieczyszczenia zostają rozciągnięte na znaczną odległość, to w jeziorach nawarstwiają 
sie...” 

Przedstawiwszy szereg zjawisk świadczących o niekorzystnych przeobrażeniach 
w naturalnym środowisku tego regionu, autor artykułu pisze m. in.: 

„Jeśli dawniej (...) można było planować i realizować różne inwestycje, dosto- 
sowując je do otaczającego środowiska niejako „punktowo”, trzeba teraz uwzględniać 
kompleksowo całość przestrzeni tego środowiska, planując racjonalne zagospodaro- 
wanie obejmujące okręg, kraj, województwo, powiat, miasto, osiedle czy gminę. 
Prawidłowa gospodarka przestrzenna jest bowiem najlepszą metodą ochrony środo- 
wiska. Każda lokalizacja inwestycji lub ich zespołu musi być wszechstronnie prze- 
analizowana przez zespół fachowców różnych specjalności. Niczego nie wolno pomijać 
ani bagatelizować z uwagi na powiązanie wszystkich zjawisk w przyrodzie”.


