
REZERWUARY TLENU 

Pod hasłem „Lasy — wspólne dobro” zamieściła katowicka „Trybuna Robotnicza” 
z 25 marca br. kolejną publikację E. Ligęzy. 

„Specylika woj. katowickiego — czytamy na wstępie — spowodowała, iż tutejsze 
leśnictwo, oprócz swych zadań produkcyjnych, musiało podjąć najwcześniej w kraju 
trud przebudowy zamarłych drzewostanów po to, by lasy GOP-u mogły służyć spo- 
łeczeństwu jako naturalne źródło tlenu i miejsce rekreacji. Podkreśleniem społecznej 
roli, jaką pełnią lasy w tym regionie, było rozpoczęcie z inicjatywy wojewódzkiej in- 
stancji partyjnej wielkiej inwestycji socjalnej. Mowa tu o Leśnym Pasie Ochronnym 
GOP, którego budowa trwa już szósty rok, co w efekcie przyniosło powstanie sieci 
ośrodków wypoczynkowych oraz biologiczną aktywizację znacznych terenów”. 

I dalej: 
„Co roku rekultywacji ulega około 800 ha zniszczonych lasów. Jest to tempo wyż- 

sze od projektowanego — w pierwszym etapie do 1980 roku rekonstrukcja miała 
objąć 12 tysięcy ha, z tego już 60 proc. wykonano”. 

„Doświadczenia zebrane w ciągu ostatniego 10-lecia, wyniki pierwszych prób re- 
kultywacji i późniejsze prowadzenie jej na szeroką skalę, dowiodły potrzeby dalszych 
usprawnień organizacyjnych. Dlatego Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych powo- 
łał z początkiem br. trzy jednostki specjalistyczne (...) zatrudniające fachowców i ma- 
jące do dyspozycji odpowiedni sprzęt (...) łączenie nadleśnictw w wielkie, silne jedno- 
stki oraz stworzenie placówek specjalistycznych do spraw rekultywacji — są przy- 
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gotowaniem do dalszego etapu budowy Lesnego Pasa Ochronnego (...) W przysztosci 
obejmie on blisko 150 tys. ha, w tym ponad 800 ha lasów komunalnych. Granicą pół- 
nocną poszerzonego Pasa będzie rzeka Mała Panew, południową — zbiornik goczał- 
kowicki i rzeka Wisła do granicy woj. krakowskiego. Wschodnie i zachodnie obrzeże 
LPO będą tworzyć granice administracyjne z województwami krakowskim i opolskim. 
Ten układ umożliwi w przyszłości przedłużenie obszaru LPO GOP o podobne pasy 

ochronne sąsiadujących aglomeracji przemysłowych (...) zgodnie z generalnym pla- 

nem rozwoju Makroregionu Południowego”. 
Omawiając następnie założenia ośrodków wypoczynkowych w GOP (36 w trak- 

cie budowy, a 15 na ukończeniu), urządzeń służących turystyce, pól biwakowych oraz 
tzw. „Ścieżek zdrowia”, autor artykułu podkreśla: 

„Zarówno ośrodki wypoczynkowe jak i urządzenia (...) służą urozmaiconemu, kul- 

turalnemu wypoczynkowi, pozwalają korzystać z uroków lasu nie niszcząc go, nie za- 

śmiecając. Pięknie zaprojektowane biwaki oraz ”ścieżki zdrowia”, stanowiące naj- 

przyjemniejszą formę gimnastyki, na pewno zyskają popularność i będą strzeżone 

przez wszystkich turystów jako wspólne dobro (...)”


