
Z PRASY 

BIALOSTOCKIE REFLEKSJE 

Sprawom ochrony naturalnego środowiska poświęca dużo uwagi „Gazeta Biało- 
stocka” z 21 marca br. (artykuł B. Maciejewskiego „Pro publico bono). 

„Wiemy, że musimy jak najwięcej produkować — otwiera swe wywody autor. — 
Ale jednocześnie jesteśmy świadomi, że intensywna produkcja każdej z dziedzin go- 
spodarki grozi naruszeniem równowagi ekologicznej: nadmiernym zniszczeniem, prze- 
kształceniem, eksploatowaniem dóbr przyrody. Jeszcze przed dziesięcioma laty nie 
zdawaliśmy sobie w pełni sprawy z niebezpieczeństw wynikających z nadmiernego 
ingerowania w środowisko naturalne człowieka (...) Dziś stało się jasnym, że nie 
w technicyźmie a w przyrodniczym światopoglądzie upatrywać należy szans dla czło- 
wieczej przyszłości (...)” 

Z kolei omawia autor istotny dla poruszanych zagadnień dokument: „Program 
ochrony środowiska w woj. białostockim 1974—1980”. Jego realizacja nie będzie łatwa, 
bowiem: 

„(...) w następnym pięcioleciu globalna produkcja przemysłu białostockiego wzro- 
śnie o blisko 70 proc. (w stosunku do 1975 r.), produkcja płodów rolnych i hodowli 
zwierząt o ponad 40 proc. zaś ruch turystyczny aż o 150 proc. (...) tymczasem już dziś 
70 proc. terenów województwa cierpi na niedobór wody, a ta, którą posiadamy w rze- 
kach (...) i jeziorach (...) tylko w 10 proc. ma I klasę czystości i 58 proc. II klasy (...)” 

O ile w tym zakresie autor przejawia pewien optymizm („Nowoczesna technika 
budzi nadzieje (...) na pokonanie zmory zatruć i zanieczyszczeń wód i powietrza, na 
wyeliminowanie hałasów i pyłów trujących atmosferę”) to równocześnie przyznaje, 
iż .,(...) nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, czy zachodzące na świecie — w następ- 

stwie naruszania ekosystemów wodnych, łąkowych i leśnych — zmiany klimatyczne 
nie spowodują gwałtownego ubytku wód, również z terenów białostockich ? 

Odnośnie do uchwalanego przez radnych „Programu” wysuwa artykuł „Gazety 
Białostockiej” pewne zastrzeżenia: 

„(..) niezbyt zdecydowanie akcentuje on wnioski, mające na celu zapobieżenie sy- 
tuacji, jaka zagraża na przestrzeni najbliższych trzydziestu lat. Widzenie perspekty- 
wiczne sprawy (...) dyktuje potrzebę wyraźnego określenia bilansu strat i zysków tak 
wody (...) jak i zysków z terenów zmeliorowanych i kosztów ich utrzymania (...) już 
dziś warto by podjąć wstępne decyzje na temat terenów Biebrzy od Osowca do Go- 
niądza, które winny być również pod ochroną (...)” 

Wreszcie artykuł postuluje, aby radni: 
„precyzyjnie określili (...) zasady lokalizacji ośrodków turystycznych (...) co naj- 

mniej w odległości 100—200 metrów od linii brzegowej jezior; zachowania (wyłącze- 

nia spod zrębów) nad jeziorami ochronnych pasów leśnych nie węższych niż 50 m; 

zalesiania linii brzegowych jezior pozbawionych leśnej otoki; ograniczania a nawet 

wyeliminowania budowy dużych skupisk bazy turystycznej na obszarach objętych 

ochroną krajobrazową, wreszcie określenie stref ciszy i stref eliminujących ruch sa- 

mochodowy (...)” 
Wreszcie: 

„(..) jest jawnym paradoksem, że inny dokument, dotyczący rozwoju turystyki, 

jest w jawnej sprzeczności z „Programem ochrony środowiska”. Miejmy nadzieję, 

że radni korelatywnie popatrzą na owe sprzeczności, eliminując je, oczywiście na ko- 

rzyść ochrony Środowiska (...)”


