DROGI PRZYJACIELU LASU
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną powstałą w roku 1924,
której misja polega na zachowaniu lasów dla przyszłych pokoleń, ciągłym ich pomnażaniu i trwałym
użytkowaniu na zasadzie samodzielności ﬁnansowej. Gospodaruje na powierzchni na ok. 7,5mln ha, czyli
na prawie 25% powierzchni kraju.
Lasy Państwowe posiadają trójstopniową strukturę organizacyjna(Dyrekcja Generalna, 17 regionalnych
Dyrekcji, ponad 400 nadleśnictw), zatrudniają ok. 26tyś. osób, w tym połowę w służbie leśnej.
Na obszarze zarządzanym przez PGL lasy Państwowe usytuowana jest większość najcenniejszych form
obiektów ochrony przyrody oraz cenne gatunki ﬂory i fauny.
W Lasach Państwowych istnieje m.in.:
– ponad 1000 rezerwatów przyrody,
– ponad 10 000 pomników przyrody,
– ponad 10 000 użytków ekologicznych,
– ponad 16 000 fragmentów lasów o charakterze zbliżonym do naturalnego,
– ponad 1000 000 ha lasów szczególnie wartościowych z uwagi na występowanie ich na siedliskach
wilgotnych, wydmowych, tworzących strefy ochronne gniazdowania ptaków.
Polskie Lasy to ważny element środowiska naturalnego i życia gospodarczego kraju, a zasoby leśne PGL
Lasy Państwowe są większe niż kiedykolwiek w historii.
Lasy Państwowe – otwarte dla społeczeństwa, na równi ceniące funkcje społeczne, przyrodnicze i produkcyjne, doceniane są w całej Europie. Wykształcona kadra, dobra kondycja ﬁnansowa i stabilna struktura
organizacyjna Lasów Państwowych stanowią silne podstawy, na których możemy budować przyszłość
polskich lasów.
HISTORIA I STAN DZISIEJSZY NADLEŚNICTWA GROTNIKI
Przed pierwszą wojną światową lasy leżące wokół Łodzi i Zgierza stanowiły część Nadleśnictwa Turek.
W roku 1918 po przyłączeniu lasów majorańskich i Banku Włościańskiego utworzono nadleśnictwo Uniejów i Chrosno. Ówczesne nadleśnictwo Chrosno jest zaczątkiem dzisiejszego nadleśnictwa Grotniki.
W ciągu 80-letniej historii przyłączano do niego lub odłączano kompleksy leśne pochodzenia prywatnego
i państwowego, zmieniało nazwę, ale to ono jest „praprzodkiem” istniejącego do dzisiaj nadleśnictwa Grotniki. Po raz pierwszy nazwa Grotniki pojawiła się w 1945 roku, kiedy to około 2335 ha lasów państwowych
przyłączono 2830 lasów z majątków upaństwowionych mocą dekretów P.K.W.N z 6.09.1944 r i Dekretu
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dn. 12.12.1944 r o przejęciu niektórych lasów na własność
Skarbu Państwa.
Do roku 1974 powierzchnia nadleśnictwa zwiększyła się o ok. 1300 ha lasów. W tym to roku nadleśnictwo
zostało rozwiązane i weszło w skład nowoutworzonego nadleśnictwa Lutomiersk, a po jego rozwiązaniu
od 1.01.1977 w skład nadleśnictwa: Poddębice. Z dniem 1.07.1980 roku nadleśnictwo Grotniki zostało
reaktywowane, na podstawie Zarządzenia nr 11 Dyrektora Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych
z dnia 26.03.1980 r., w powiększonych granicach o część nadleśnictw: Głowno, Brzeziny, Bogdańce,
Kolumna. W granicach tych nadleśnictwo Grotniki przetrwało do roku 2002, w którym to roku nastąpiła
kolejna reorganizacja. Z nadleśnictwa Grotniki odeszły leśnictwa Wiączyń i Kraszew, a włączone zostały
leśnictwa Gieczno, Polesie i Stanisławów. Wg stanu na dzień 1.01.2003 roku powierzchnia nadleśnictwa
Grotniki wynosiła 15266 ha.
Nadleśnictwo Grotniki jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Łodzi.
LAS ŚWIADKIEM HISTORII
Leżące na terenie Nadleśnictwa Grotniki lasy okalają Łódź- stolicę województwa- z trzech stron: od północy, zachodu i południa. Obecnie są miejscem wypoczynku i rekreacji dla milionowej aglomeracji łódzkiej, a w przeszłości były świadkami tragicznych historii I-ej i II-ej wojny światowej. Prawie każdy kompleks
leśny był ogarnięty bitwami , walkami czy egzekucjami, gdzie rozstrzeliwano mieszkańców Łodzi, Zgierza
i okolic. A ponieważ był to region wielonarodowy w leśnych mogiłach leżą pochowani Polacy, Niemcy,
Rosjanie, Żydzi. Na drzewach często można spotkać stare krzyże i kapliczki. Nie znamy ich szczegółowych historii, ale wprawiają nas w zadumę nad losami ludzi związanych radośnie lub tragicznie z lasami,
którymi my teraz się opiekujemy. Ze względu na wysoki stopień zurbanizowania naszego regionu, lasy
podłódzkie składają się z bardzo wielu kompleksów i dlatego miejsca warte poznania rozproszone są po
różnych krańcach nadleśnictwa. Poniżej przedstawiamy te najbardziej charakterystyczne i najciekawsze.
Pomiędzy leśnymi kompleksami w małych miejscowości możemy spotkać bardzo stare, drewniane
kościółki, otoczone równie starymi drzewami, warte zachwytu nad ich pięknem i podziwu nad dawną techniką budowania. Leśnicy naszego nadleśnictwa serdecznie zapraszają do leśnych wędrówek, mających
na celu poznanie naszej przyrody, historycznych miejsc.

