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Ponad 200 tys. ha użytków rolnych, w tym również łąk i pastwisk, znajduje sić 
w posiadaniu Lasów Państwowych. Część z tej ziemi uprawiają sami leśnicy jako 
deputaty, część zaś dzierżawcy rolnicy lub chłopo-robotnicy. Z uprawą ziemi rol- 
nej są kłopoty, wymikają one często z niedoceniania tych prac zarówno przez wła- 
śćcicieli gruntów jak i przez służbę rolną. O tym problemie pisze Jan Wróblewski! 
'w „Chłopskiej Drodze” (nr z 30 VIII 1981 r. | 

Posłużmy się przykładami wziętymi z dwóch nadleśnictw państwowych w wo” 
jewództwie suwalskim: Borki i Pisz. W obu przypadkach użytki rolne stanowią dość 
znaczną powierzchnię, która po zaspokojeniu” potrzeb deputatowych jest dzierża” 
wiona pracownikom służby leśnej, a także okolicznym rolnikom 4..) Powierzchnia 
wydzierżawionych gruntów wynosi niespełna 700 hektarów. 

, 
. 150 = $,“ - . -



Znajdujące się na terenie samego województwa nadleśnictwo w Piszu jest w od- 
miennej syutacji. Dysponuje wprawdzie około tysiącem hektarów użytków rol- 
nych, ale 1/, areału — to łąki i pastwiska pilnie wymagające melioracji i z powodu 
podtopienia terenu nie są wykorzystywane. Pozostałe grunty dzierżawi ponad 200 
użytkowników. ' | 

Gospodarka nie jest dla dzierżawców łatwym zadaniem. Z wyjątkiem gospo- 
 darstw chłopskich nie posiadają ani siły pociągowej ani potrzebnych maszyn czy 
narzędzi, Muszą wobec tego sprzężaj wynajmować, co nie jest wcale tanie, gdyż 
część należności można zapłacić gotówką, ale część trzeba u gospodarza w swoim 
czasie odrobić. 

Nie zawsze nadleśnictwo przychodzi dzierżawcom z pomocą, choć może (...) Kie- 
rownictwo mie interesuje się usługami dla dzierżawców, wychodząc z założenia, że 
„Sprzęt jest wyłącznie dla lasu (...)”. 

Kółka rolnicze, jakkolwiek zobowiązane do wykonywania usług, niezbyt się do 
tego kwapią. Odmowę wyjaśnia się tym, że dzierżawione ziemie stanowią za małe 
sawałki i są zbyt oddalone od bazy. Sam dojazd maszyn na pole utrudnia zły stan 
dróg. | 

W Borkach są też konie i ciągniki. 5ą pługi i inne narzędzia, które z powodze- 
niem mogłyby pracować na roli Ale i tutaj dzierżawcy — pracownicy leśni spo- 
tykają się z odmową pomocy. Nasze nadleśnictwo — oświadczył mi jeden z zastęp- 
ców nadleśniczego NLP w Borkach, wobec zadań planowych, jakie przed nim stoją, 
nie nastawia się na świadczenia usług rolniczych dla swych pracowników. Zajmo- 
wanie się rolnictwem, jego zdaniem, mogłoby się odbić ujemnie na gospodarce leśnej 
tegoz NLP. 
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Irudne do pojęcia stanowisko. Co stoi bowiem na przeszkodzie, aby w okresach 

0 mniejszym nasileniu prac w lesie bomóc dzierzawcom...? (...) 
W intensyfikowaniu produkcji rolnej na gruntach dzierżawionych od lasów brak 

zorganizowanego działania. Obecnie panuje sytuacja, którą najlepiej ilustruje ludowe 
porzekadło: każdy sobie rzepkę skrobie. Dotyczy to zarówno poradnictwa fachowego, 
zainteresowania ze strony służby rolnej czy zaopatrzenia w środki produkcji (...) 

Przedstawione tu przykłady wskazują na to, że warto zająć się tą grupą, co pra- 
wda nietypowych ale liczących się w grupie chłopów-robotników, producentów. I to 
zarówno ze względu na interesy gospodarki żywnościowej, jak i warunki życiowe 
bracowników leśnych, które — jak wiadomo — nie są łatwe.


