
LASY CHLOPSKIE 

Wojciech Kostkiewicz zamieścił w „Dzienniku Ludowym”, z dn. 17 XI 1977 x, 

notatkę z obrad sejmowej Komisji Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego „Co się dzieje 

w lasach chłopskich”. Powierzchnia lasów nie stanowiących własności państwa wy- 

nosi około 1609000 ha, co stanowi 20% lesistości naszego kraju. W 1973 r. została 
wydana ustawa o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności państwa, 

której celem było poprawienie gospodarki w lasach chłopskich — nie zawsze racjo- 
nalnie zagospodarowanych. „Ministerstwo Leśnictwa ocenia stan gospodarczy lasów 
chłopskich jako niezadowalający. Przyczyną tego stanu jest nadmierne rozdrobnienie 
lasów oraz prowadzona w nich przez wiele dziesięcioleci ekstensywna gospodarka, 
której konsekwencją stała się niska zasobność lasów oraz powstanie wielu halizn 
i płazowizn. Ustawa z 1973 r. stworzyła dobre warunki do zmiany niekorzystnej 
sytuacji w lasach chłopskich. Jednak jej realizacja budziła zastrzeżenia posłów, 
a efektem tego było przekazanie przez marszałka Sejmu Stanisława Gucwe — na 
ręce ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego Tadeusza Skwirzyńskiego — opinii 
sejmowej Komisji Leśnictwa i PD, dotyczącej realizacji tego aktu prawnego. Z opinii 
posłów wynika pozytywna ocena resortu w zakresie prac wdrożeniowych, natomiast 
za najsłabszą stronę uznano niedostateczną popularyzację ustawy wśród właścicieli 
lasów (...) brak należytej pomocy dla resortu ze strony terenowej administracji pań- 
stwowej, na której ciążą ważne obowiązki i zadania (..) Z informacji przedstawio- 
nych przez Ministerstwo Leśnictwa i PD wynika, że: 
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— Na wniosek dyrektorów OZLP wojewodowie dokonali nowego podziału lasów 
chłopskich na obwody nadzorcze, ale nadal nie obsadzono wielu stanowisk leśniczych 
do spraw nadzoru, có opóźnia rozwój racjonalnej gospodarki w lasach chłopskich, 
a szczególnie rozwój zespołowych form gospodarowania. 

— Znacznie zaawansowane są programy urządzeniowe dla lasów chłopskich, przy 
czym główny ciężar tych prac został przejęty przez resortowe Biura Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej. | 

— Realizacja zwiększonych zadań gospodarczych w latach 1976—1977 przebiegała 
na ogół pomyślnie”. 

Zalesienia wykonano w 99,6%. Natomiast pielęgnację młodników w 1000%. Nie- 
pokojąco wygląda sytuacja zatrudniania fachoweów — leśników w urzędach woje- 
wódzkich i gminnych. „W obecnej sytuacji, gdy priorytet przyznaje się gospodarce 
rolnej, naczelnicy gmin mało interesują się gospodarką leśną, często obciążają pra- 
cowników do spraw lasu innymi pracami. Jeden z naczelników na pytanie ile czasu 
poświęca problematyce leśnej odpowiedział, że 3—4 dni w ciągu roku, gdyż po 
prostu nie ma na to czasu. W jego gminie nie było również pracownika odpowie- 
dzialnego za sprawy leśne. Dlatego też ważne jest odciążenie tych pracowników od 
innych zajęć, a także zatrudnienie fachowców w tych gminach, gdzie ich nie ma. 
W skali kraju potrzeba 850 specjalistów do spraw gospodarki leśnej na szczebl 
gmin”.


