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ROZWÓJ ZIEM BIESZCZADZKICH

Spośród ziem górskich i Podgórza Karpackiego, obejmujących swym  
zasięgiem 51,9% ogólnej powierzchni województwa rzeszowskiego, w y
odrębnia się rejon Bieszczadów pod względem położenia geograficznego, 
wartości przyrodniczych, zasobów mineralnych i wodnych oraz wartości 
klimatycznych.

Rejon ten wchodzi w ogólny program aktywizacji gospodarczo-spo
łecznej terenów południowo-wschodnich województwa rzeszowskiego, 
zachowując jednak swą zasadniczą specyfikę ważną nie tylko dla gospo
darki województwa, ale również dla całego kraju.

Granice geograficzne Bieszczadów nie pokrywają się z granicami 
administracyjnymi trzech powiatów: Ustrzyk, Leska i Sanoka. Jednak 
z powodu zbliżonych warunków ekonomicznych i klimatyczno-florystycz- 
nych oraz z uwagi na rozmiary zniszczeń i konieczność aktywizacji gos
podarczej przyłączono do Bieszczadów geograficznych część Beskidu 
Niskiego i tereny leżące na północ od Sanu, tworząc Bieszczady gospo
darcze.

Powiat
Ogólna

powierzchnia
km̂

Użytki
rolne

Lasy Inne
grunty

%

Ustr7ylci 1187,5 37 ,6 52 ,5 9 ,9

Lesko 903,6 39 ,3 51 ,9 8 ,8

Sanok 1384,8 55 ,1 37 ,1 7 ,8

Ogólna powierzchnia tych powiatów wynosi około 348 tys. ha, tj. 
18% ogólnej powierzchni województwa; w  tym użytki rolne zajmują 
45,6%, lasy 46,2%, a inne grunty i nieużytki 8,2%.

W przekroju powiatowym procentowy udział poszczególnych grup 
użytków przedstawiony jest w tablicy.
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Obszary te stanowią krajobraz górski, o stokach mniej lub więcej 
stromych, poprzecinanych w kierunku podłużnym dolinami rzek Sanu, 
Solinki, Osławy i potoków górskich oraz w kierunku poprzecznym jarami 
mniejszych, ale licznych potoczków, stanowiących ich dopływy boczne.

Ponadto teren ten poprzecinany jest zarówno w kierunku podłużnym, 
jak i poprzecznym siecią dróg łączących wsie, pola i lasy. Drogi te przed 
wojną, kiedy używano tu prawie wyłącznie trakcji konnej, w zupełności 
odpowiadały ówczesnym wymaganiom. Główne szlaki drogowe do Jaślisk, 
Wisłoka, Komańczy, Cisnęj, Baligrodu i Lutowisk nawiązywały do dro
gi podkarpackiej, biegnącej od Jasła przez Krosno, Sanok, Lesko i Ustrzy
ki poprzez Chyr ów w kierunku wschodnim. Linia kolejowa, która prze
chodzi przez te 3 powiaty, wiązała je gospodarczo przez Chyrów z Prze
myślem, Samborem, Borysławiem i Lwowem, a w kierunku zachodnim 
z Krakowem i dalszą częścią kraju. Druga linia kolejowa z Zagórza 
poprzez Przełęcz Łupkowską i tunel wiązała ten teren z Węgrami, Cze
chami i innymi krajami południa. Tą linią przewożono na południe 
tuczone woły, tarcicę oraz półfabrykaty drzewne.

Poza miastami powiatowymi, jak Sanok i Lesko, bo Ustrzyki nie 
stanowiły powiatu, istniało wiele miejscowości, które były miastami 
bądź spełniały rolę miast, jak Baligród, Lutowiska, Cisną, Łupków, 
Szczawne, Jaśliska, Rymanów i inne. Wiele miejscowości w  pięknych za
kątkach górskich skupiało ruch letniskowo-turystyczny, np. Komańcza, 
która przed wojną była letniskiem posiadającym kilka pensjonatów. 
W Ustjanowej była szkoła szybowcowa.

Podstawowymi bogactwami naturalnymi tego terenu były i pozostały 
lasy z dużymi zasobami buka i jodły oraz bogate runo leśne. Naturalne 
łąki, pastwiska i połoniny dawały znaczne ilości wysokowartościowej 
paszy. Występują tu również ropa naftowa i liczne źródła mineralne. 
Energia wodna górskich rzek i potoków nie jest dotychczas wykorzysta
na. Teren ten posiada wspaniałe walory turystyczno-wypoczynkowe.

Ziemie te do 1945 r. były zaludnione w ilości około 80 osób na 1 km 
ogólnej powierzchni. Gdy się weźmie pod uwagę, że prawie 40% po
wierzchni zajmowały lasy, to na 1 km2 użytków rolnych przypadały 
około 133 osoby. Ludność zajmowała się przeważnie gospodarką rolno- 
hodowlaną, pracą w lasach oraz chałupnictwem, wykonując różne przed
mioty z drzewa albo innych surowców miejscowego pochodzenia. Dużą 
rolę odgrywał zbiór grzybów, owoców i jagód leśnych.

Znajdowały się tu obok licznych rozdrobnionych gospodarstw chłop
skich nieliczne majątki eksploatujące tanią siłę roboczą przeludnionej 
wsi. Majątki te były oparte głównie na hodowli i rabunkowej gospo
darce leśnej.
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Gospodarka chłopska wdzierała się z uprawą ziemi na coraz wyższe 
partie górskie w poszukiwaniu pól pod ziarno i ziemniaki. Wytworzyła 
się w ten sposób niezdrowa struktura rolna użytkowania ziemi w terenach 
górskich i podgórskich, której wyrazem były niskie plony, szczególnie 
zbóż uprawianych na płytkich stokowych glebach.

Zagadnienie osadnictwa w południowo-wschodnich powiatach woje
wództwa rzeszowskiego wyłoniło się w latach 1945— 1947 oraz 1951/52 
i jest nadal aktualne jako następstwo przejęcia w dyspozycję 
państwa około 147 tys. ha rezerw gruntowych. Powstały one wskutek 
repatriacji, przesiedleń, przejęcia majątków wielkiej własności oraz de- 
limitacji granicy państwowej. Na tych terenach pozostało 111 wsi zupeł
nie bezludnych oraz 68 wsi częściowo zamieszkałych, a i dziś gospoda
rzem na dużych powierzchniach tego rejonu pozostaje jeszcze przyroda.

Zagospodarowanie tego rejonu wymagało oczywiście wszechstronnego 
perspektywicznego planu działania. Projekt takiego planu opracowała 
Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego w*porozumieniu z dzia
łaczami gospodarczymi, administracją i przedstawicielami nauki. Opra
cowanie to, po przedyskutowaniu przez komisje sejmowe, znalazło swój 
wyraz w uchwale KERM, podjętej w 1959 r. Jednakże już przed tą 
uchwałą na terenie Bieszczadów zrobiono wiele ważnych posunięć, 
które umożliwiły osiedlenie 5200 rodzin, głównie w pobliżu miast i linii 
komunikacyjnych. W rezultacie już w 1958 r. na 1 km2 w powiecie 
sanockim przypadało 49,2 osoby, w leskim 20,8 w ustrzyckim 10,7 osoby. 
Mimo tego jednak w niektórych gromadach na 1 km2 przypadało zaledwie 
kilka osób.

Równolegle szło zagospodarowanie rolnicze terenu, a to przez sezo
nowe wypasy owiec i bydła, koszenie traw oraz zakładanie państwowych 
gospodarstw rolnych, którym przekazywano ogromne obszary gruntów 
z państwowego funduszu ziemi. Niestety, wiele PGR z powodu braku 
budynków mieszkalnych i gospodarczych przynosiło straty, co spowodo
wało ograniczanie ich stanu posiadania.

W gospodarce leśnej inwentaryzacja wykazała zapasy drewna w wie
ku rębności wynoszące 11,5 min m?. Eksploatacja tych zasobów wymagała 
znacznych inwestycji. Realizowano je z dotacji Ministerstwa Leśnictwa; 
w latach 1954-1958 wynosiły one 245 min zł. Z funduszów tych wybu
dowano: dwa mosty na Sanie, uruchomiono dwa tartaki (Kalnica i Smol
nik) oraz dwie cegielnie polowe dla budownictwa osad leśnych. Ogółem  
wybudowano 91 osad dla administracji i robotników leśnych, dwa hotele 
robotnicze, 9 parków konnych, a także ' 15 km dróg leśnych i 25 km  
kolejki leśnej.

Równolegle kosztem około 121,8 m in zł wybudowano ponad 58 km  
ważniejszych dróg wraz z siecią mostów oraz 9 km dróg lokalnych.

4 R o c z n ik i  G le b o z n a w c z e
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Rozpoczęto budowę zbiornika wodnego i elektrowni w Myczkowcach. 
Przemysł terenowy uruchomił cegielnię w Zarszynie i Zasławiu oraz 
wybudował dwa młyny, a WZGS trzy piekarnie, dziesięć magazynów na 
nawozy i narzędzia rolnicze, masarnię i chłodnię w  Ustrzykach, trzy 
punkty skupu żywca, a także zmodernizował sześć sklepów. Rozbudowano 
również szpital w Ustrzykach Dolnych i izbę chorych w Lesku oraz 
rozpoczęto budowę szpitala w Sanoku. Wybudowano cztery szkoły i dwa 
domy dla nauczycieli. W miastach oddano do użytku 241 izb mieszkal
nych, z czego w Sanoku 225.

Prowadzono obok tego dalsze badania geologiczne, które poza dodat
kowymi odwiertami ropy naftowej udokumentowały złoża specjalnych 
iłów w Trepczy i diatomitów w Leszczawce.

Przedstawione tu osiągnięcia stanowią niewątpliwie duży dorobek 
w okresie powojennym do 1958 r. Jednakże właściwą aktywizację Biesz
czadów zapewniła wspomniana już uchwała KERM z 1959 r., która przy
znała do 1965 r. okóło 2,5 mld zł na rozwój gospodarki leśnej i prze
mysłu leśnego, na budowę dróg i mostów, na budownictwo osadnicze 
i zagospodarowanie rolnicze, budowę szkół i ośrodków zdrowia, na urzą
dzenia turystyczne i rozwój sieci handlowej oraz usług przemysłowych 
i nieprzemysłowych dla ludności. W 1960 r. zapadła uchwała o budowie 
zapory i elektrowni wodnej na Sanie w Solinie kosztem ponad 1 mld zł.

Wyludnienie terenu Bieszczadów spowodowało zupełną dewastację 
istniejących szlaków drogowych przez erozję wodną oraz zarośnięcie ich 
chwastami, krzewami i młodnikiem drzewostanów. Aby umożliwić jakie
kolwiek poczynania gospodarcze, trzeba było przede wszystkim dobrej 
sieci komunikacyjnej i stąd nacisk na tę sprawę w uchwałach rządu. 
Spodziewano się, że rozbudowa dróg umożliwi również rozwój turystyki, 
która z każdym rokiem w Bieszczadach wzrasta.

Budowę i przebudowę dróg rozpoczęto od głównych szlaków, przede 
wszystkim od tzw. obwodnicy Lesko—Cisną—Ustrzyki Górne—Ustrzyki 
Dolne—Lesko oraz budowy dwóch ciągów drogowych ważnych gospo
darczo, a mianowicie Krościenko-Kuźmina i Smolnik-Zatwarnica o łącz
nej długości około 140 km.

Wszystkie te drogi zbudowane są wg najnowszych wymagań technicz
nych.

Na nowo wybudowanych drogach uruchomiono komunikację autobu
sową: z Rzeszowa przez Brzozów, Sanok, Lesko do Ustrzyk Górnych, 
z Rzeszowa przez Cisnę do Wetliny, z Krosna do Baligrodu przez Sanok, 
z Krosna do Czarnej i z Krosna do Wetliny.

Do końca bieżącego planu 5-letniego przewiduje się zakończenie bu
dowy drogi Zagórz—Radoszyce długości 31 km, Hoczew—Wołkowyja— 
Polana—Czarna długości 32 km, budowę drogi Rymanów—Jaśliska—
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Komańcza długości 28 km oraz drogi Sanok—Przemyśl. Po roku 1965  ̂
przewiduje się budowę drogi Brzegi Górne—Dwernik, Zatwarnica—  
Bukowiec (wzdłuż Sanu) i połączenie Bukowca z Cisną przez Dołżycę' 
oraz budowę drogi Cisną—Komańcza.

Drugim poważnym ogniwem w rozwoju gospodarczo-społecznym  
i kulturalnym Bieszczadów to sprawa zaopatrzenia. Organizację zaopa
trzenia powierzono spółdzielczości wiejskiej. Do ważniejszych inwestycji 
handlowych, które są już realizowane w bieżącym planie 5-letnim, na
leżą: 2 domy towarowe, 4 gospody, 26 sklepów wiejskich, duża sieć 
kiosków, wytwórni wód gazowych i innych zakładów. Istniejące jeszcze 
trudności z zaopatrzeniem w towary sklepów i zakładów zbiorowego ży
wienia zmniejszają się stopniowo w miarę rozwoju komunikacji.

Żywnościową bazą zaopatrzeniową na tych terenach staje się również 
coraz bardziej rozwijające się rolnictwo.

Uchwała KERM z 1959 r. stworzyła dogodne warunki dla rozwoju 
osadnictwa i rozszerzenia produkcji rolnej, a uchwała KERM z 1962 r. 
przyniosła dodatkowe bodźce dla osiedlających się rodzin na gospodar
stwach rolnych.

Państwowy Bank Rolny sprzedaje osiedlającym się rolnikom ziemię- 
na wyjątkowo dogodnych warunkach. Cena za 1 hektar użytków rolnych 
wynosi średnio 4— 8 tys. zł, przy czym spłata następuje w ciągu 30 lat 
przy 3-letniej karencji. Bank Rolny udziela również kredytów na budow
nictwo gospodarskie i mieszkalne. Pożyczki te udzielane w wysokości 
150 tys. zł spłacane są w ciągu 40 lat przy 1-procentowym oprocentowa
niu z 5-letnią karencją spłat i oprocentowania.

Osadnicy na mocy uchwały KERM są zwolnieni na okres trzech lat. 
z dostaw obowiązkowych.

O dużym zainteresowaniu, jakie budzi osadnictwo rolne w Bieszcza
dach, świadczy fakt, że Bank Rolny w okresie 3 lat sprzedał 650 gospo
darstw o obszarze 8— 15 ha. Równolegle wydzielane są tereny dla całego 
zespołu urządzeń kulturalno-socjalno-gospodarczych, potrzebnych dla 
planowej zabudowy wsi.

W wyniku prowadzonej akcji w ciągu ubiegłego roku pogłowie bydła 
wzrosło o 5300 sztuk, a trzody chlewnej o 5800 sztuk. Zwiększone zostało 
również .wykorzystanie użytków zielonych przez wypasy bydła i owiec,, 
zorganizowane przez PGR, kółka rolnicze i zespoły spółdzielcze.

PGR rozwijają swoją gospodarkę na obszarze około 30 000 ha. Cały 
ciężar produkcji towarowej zostaje przerzucony, zgodnie z ustalonymi; 
kierunkami, na produkcję zwierzęcą, ze szczególnym uwzględnieniem  
wypasów.

Pozostają jeszcze jednak dziesiątki tysięcy hektarów ziemi, która czeka , 
na gospodarzy.
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W gospodarce leśnej wybudowano kilkadziesiąt kilometrów kolejki 
wąskotorowej z Rzepedzi do Smolnika i z Cisny do Wetliny, co umożliwia 
eksploatację dotychczas niedostępnych terenów leśnych. W dalszym ciągu 
budowane są drogi w lasach. Do 1965 r. wybudowanych będzie 480 osad. 
Przewiduje się, że po zakończeniu inwestycji leśnych będzie można 
uzyskać i wywieźć drewna w granicach 500 000 m3 rocznie, dzięki czemu 
poniesione nakłady zamortyzują się w okresie około 10 lat.

To olbrzymie bogactwo produkcji drzewnej stawia inwestycje leśne 
na czołowym miejscu w ogólnych zamierzeniach inwestycyjnych. Około 
150 tys. m3 surowca drzewnego zostanie przerobione na miejscu w za
kładzie przemysłu drzewnego w Rzepedzi oraz w drugim zakładzie, 
którego budowa rozpocznie się w 1965 r. w rejonie Ustrzyk Dolnych 
w Ustianowej. Projektuje się dalsze zwiększenie powierzchni leśnej 
i ustalenie granic jej zasięgu na podstawach naukowych.

Równolegle z postępem osadnictwa rolniczego i leśnego wybudowano 
17 szkół i 5 ośrodków zdrowia, a budowa szpitala powiatowego w Sa
noku jest na ukończeniu. W planie wieloletnim założono budowę dal
szych szkół, ośrodków zdrowia i izb porodowych.

Bardzo silnie rozwija się w Bieszczadach ruch turystyczny. Nie tylko 
są już całkowicie wykorzystane istniejące schroniska, stacje turystyczne 
i ośrodki kempingowe, ale wielu turystów lokuje się w  licznie rozsia
nych osadach leśnych. Aby sprostać potrzebom, uruchomiono poza schro
niskiem w Komańczy schronisko w Ustrzykach Górnych, stację tury
styczną w Baligrodzie, hotel turystyczny w Lutowiskach i stację tury
styczną w Dwerniku.

Ponadto zorganizowano całą sieć domów noclegowych turystycznych 
z 10— 15 łóżkami. W 1963 r. uruchomiono schronisko w Dołżycy. Po 
roku 1965 rozpocznie się budowę 3 schronisk turystycznych w każdym 
powiecie po jednym.

Ten minimalny program zostanie poszerzony o dużą sieć ośrodków 
kempingowych, lokalizowanych w najpiękniejszych partiach górskich, 
w dogodnym położeniu komunikacyjnym.

Nie wyzyskane są również występujące na terenach Bieszczadów 
liczne źródła wód mineralnych: arsenowe w okolicy wsi Rabe, solanko
we w Czarnej, w Porażu i Wielopolu, solanki radoczynne w Srogowie 
i Jurowcach oraz siarczane w Lesku, Uhercach i w iele innych.

Powiązanie uzdrowisk z miejscowościami letniskowo-wypoczynkowy- 
mi i turystyką w najpiękniejszej partii krajobrazu polskiego, jakim są 
Bieszczady, przyspieszyłoby niewątpliwie zagospodarowanie tych ziem.

Poza wodami mineralnymi Bieszczady obfitują w  wyjątkowo czystą 
wodę w potokach i rzekach górskich. Bieszczady dają początek rzece 
San, największemu dopływowi górskiemu Wisły. San o długości 443 km
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posiada zlewnią o powierzchni 16 732 km2 i obejmuje 3/4 terenów wo
jewództwa rzeszowskiego oraz południową cząść województwa lubel
skiego. Z terenu tego San odprowadza bezproduktywnie rocznie około 
5 mld m 3 wody, nie wykorzystanej ani dla celów rolniczych, ani dla 
energetyki czy żeglugi.

Pierwszym krokiem w kierunku wykorzystania wielkich możliwości 
tej rzeki to oddanie w 1961 r. do eksploatacji zbiornika wodnego i hy
droelektrowni w Myczkowcach, powstałej kosztem około 200 min zł. Na
stępnym krokiem jest budowa większej zapory i hydroelektrowni na Sa
nie w Solinie. Obie elektrownie wodne posiadać będą łączną moc oko
ło 130 MW. Oba zbiorniki wodne oraz zbiorniki wyrównawcze w górnym  
dorzeczu Sanu służyć będą ponadto do wyrównania w miesiącach defi
cytowych zapotrzebowania na wodę dla przemysłu i rolnictwa, zaś przy 
stanie dużych wód do ochrony przed powodzią terenów przyległych 
w środkowym i dolnym biegu Sanu.

Т . М И С Е В И Ч

ПРОГРЕСС БЕЩ АДСКИ Х ЗЕМЕЛЬ  

Р е з юм е

В ю ж но-восточной Польше три уезда  жеш овской области (воеводства; : 
Устшики, Леско и Санок особенно сильно пострадали во время военны х дей
ствий. В результате боев, переселений и делимитации (проведенния границ) этот 
район почти целиком опустошел. Вследствие водной эрозии дороги пришли  
в полное разруш ение, поросли сорняками, кустарником и молодняком.

Территория эта, назьтвамеая ныне Бещ ады, охватывает около 348 тысяч 
гектаров, из чего пахотные угодья занимают 45,6% площ ади и леса 4б,2°/о. Это 
часть Карпатского массива и его предгорья, ланш афт гористый и холмистый  
с более или менее крутыми склонами. Бещ ады  пересечены многочисленными  
долинами рек и потоков. Здесь берет свое начало Сан, самый большой приток  
верховья р. Вислы. Основное богатство этой территории — леса и большими 
ресурсама бука и ели’ и богатым лесным надпочвенным покровом. Здесь нахо
дится многочисленные минеральные источники и нефть. Местность отличается  
ценными туристическими качествами.

Б ещ ады  издавна были предметом большой заботы властей, которые по мере 
ф инансовой возможности старались этот район благоустроить. Особенно в по
следние годы, после разработки детальны х планов хозяйственного восстанов
ления, усилилась активизация этой территории. Начали от строительства новей
ш их путей сообщ ения и мостов. П араллельно развивались лесны е хозяйства  
благодаря постройке посёлков и лесны х ж ел езн ы х дорог. Предвидится что леса  
Бещ ад смогут доставить около 500 тысяч кубометров древесины в год. По
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строено новейш ее предприятие лесной промышленности в Ж епедзи  и второе 
будет построено в Устьяновой.

Начата эксплуатация водной энергии. В 1961 году пущ ена в ход электростан
ц и я  на реке Сан в М ычковцах и в ближ айш ее время будет открыта вторая  
ш Солине. Обе электростанции составят мощность 130 MW.

Успешно развивается такж е поселение земледельцев субсидированное дол 
голетними банковыми ссудами, частично амортизуемыми. Сёла и посёлки строят 
по плану. Расш иряется сеть больниц, амбулаторий и школ.

Благодаря строительству путей сообщения все исправнее действует снаб
ж ен и е и усиливается туристическое движ ение. П редназначены  значительные 
средства на постройку туристических и кэмпинговых центров и других объектов  
для нуж д туристики.

Т . M IS IE W IC Z

DEVELOPMENT IN THE BIESZCZADY REGION  

S u mma r y
In the southw est corner of Poland the d istricts U strzyki, Leszko and Sanok, 

form ing part of R zeszów  voivodeship , have been heavily  affected  by w ar events 
and their consequences. B attles, resettlem en t and changed state frontiers have 
nearly depleted -the entire population, ex ten sive  areas becom ing again the 
undisputed realm  of nature. The road net becam e com pletely devasted by w ater  
erosion  or w as overgrow n by w eeds, bushes and young trees.

Those terrains, called at present B ieszczady, cover 348 thou ha of w hich  
45.6% are agricultural land and 46.2°/o woods. They form  part of the Carpathian  
m assif and have m ountain or subm ontane character w ith  m ore or less steep  slopes. 
The B ieszczady are intersected  by num erous va lleys of rivers and w ater stream s. 
The San, largest m ountain tributary of the V istula, takes here his origin. The 
basic w ealth  of those areas is form ed by forests w ith  ex ten sive  beech and fir  
stands and a rich herbaceous forest floor cover. There are also m any m ineral 
•springs and oil deposits to be found. The scenery offers m any attractions to tou
rists.

This part of the country has for a long tim e been the object of special care 
by the state authorities w ho have been trying w ith in  the lim its of available fin an 
cial m eans to reestablish proper cultivation  and m anagem ent of the land. There 
efforts have been greatly  in ten sified  in recent years on basis o f detailed plans 
of action. Construction of m odern roads and bridges has been started. Concur
rently, forest m anagem ent has been im proved by construction of narrow -gauge  
forest railw ays and building of settlem ents. An annual production nf 500 thou cu 
m of lum ber is expected . A m odern w oodw orking plant w as built at Rzepedzia, 
another one w ill be built at U stianow a.

E xploitation  of w ater pow er has com m enced. In 1961 a' hydroelectric pow er 
station started operations at M yszkow ce on the San, a second station w ill be 
erected at Solin ia in the im m ediate future. Both stations have a production capacity  
o f  130 M W each.
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A gricultural settlem ent develops satisfactorily  and is aided by long-term  
bank loans, w hich are partly turned into grants. V illages and settlem ents are 
built according to a general plan. H ospitals, health  centers and schools arise in  
fair numbers.

C onsolidation of the road net and steady im provem ent in food supplies to  
this region have given  a strong im petus to tourist traffic. C onsiderable sum s are 
being spent on construction of m odern touring and cam ping centers and other 
objects serving the needs of tourists.


