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8. 
 

PROBLEMY ŁOWIECKO – HODOWLANE LAT 
DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH 

 
Koła łowieckie powołane ustawą Prawo Łowieckie, działając na 

podstawie statutu Polskiego Związku Łowieckiego i swoich statutów wew-
nętrznych podlegają też ustawie O stowarzyszeniach i posiadają tzw. Oso-
bowość prawną. Uprawnienia te są przywilejem kół, ale w niektórych 
przypadkach także i obciążeniem. Koła bowiem, a raczej ich członkowie z mo-
cy prawa osobiście odpowiadają za wszystkie zobowiązania i szkody wynika-
jące z gospodarki łowieckiej w ich obwodach. 

Jak podawaliśmy wcześniej praca myśliwych zaowocowała wysokimi 
stanami zwierzyny grubej. Tak wysokimi, że jej utrzymanie w lesie stało się 
niemożliwe. Narastały więc z roku na rok problemy szkód łowieckich 
wyrządzanych na polach i związane z nimi trudności organizacyjne oraz finan-
sowe. Koła zostały bowiem zobowiązane ustawowo nie tylko do wypłaty 100% 
odszkodowań łowieckich ale także do dokonywania na własny koszt ich 
szacowań. A szkody powstawały już nie tylko na polach rolników tzw. Indywi-
dualnych ale także na obszarach przejętych przez rozmaite gospodarstwa       
i spółki po dawnych pegeerach, czego przedtem prawie nigdy nie szacowano 
(na polach pegerowskich dzika zwierzyna żywiła się w zasadzie bezkarnie). 
Taka sytuacja przyniosła więc i dodatkowe obowiązki kołom i dodatkowe, zna-
czne obciążenia finansowe. Pomimo licznych działań zapobiegawczych takich 
jak: intensyfikacja odstrzałów na polach, zatrudnianie 4 – 6 stróżów pól, wio-
senne dokarmiania zwierzyny w lasach, zakładanie poletek zgryzowych i żero-
wych, Koło Łowieckie „Sokół” w Świdwinie corocznie załatwiało około 200 – 
300 podań o szacowanie szkód na polach. Obciążenie z tego tytułu wynosiło 
kilkadziesiąt tysięcy złotych (w dzisiejszej walucie), co stanowiło około 40% 
budżetu Koła.  

Wysokie stany zwierzyny cieszą, ale są też przyczyną wysokich odszkodowań 
 
Przykładowe kwoty odszkodowań poniesione przez nasze Koło w nie-

których latach: 
 

- rg 1994/95    -   59.235 zł  (ok. 60 ha zniszczonych upraw) 
- rg 1995/96   -   62.874 zł  (ok. 59 ha zniszczonych upraw) 
- rg 1996/97   - 104.291 zł  (!) 
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Działalność Koła w latach dziewięćdziesiątych opisała Gazeta Świdwińska 
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W roku 1996, który był rokiem pięćdziesięciolecia „Sokoła”, odszko-
dowania były najwyższe w dotychczasowej historii Koła. W tym też roku za 
dostarczone tusze strzelonej zwierzyny do punktów skupu uzyskaliśmy wyso-
ką kwotę 146 318 zł. Odszkodowania stanowiły więc 71% kwoty tego do-
chodu. A przecież pamiętać należy, że do kosztów związanych ze szkodami 
łowieckimi należy doliczyć wydatki na ochronę pól (opłacanie stróżów, zakupy 
środków odstraszających, pastuchów elektrycznych, itp.), a także koszty sa-
mego ich szacowania. Te kwoty to dodatkowe 20 – 30 tys. zł. rocznie. 
 

 

Znaczek z roku 1996 upamiętniający jubileusz pięćdziesięciolecia „Sokoła” 
 
 Drugim bardzo poważnym problemem nabrzmiałym w latach dziewięć-
dziesiątych był wzrost w kołach łowieckich obowiązków biurowych, księ-
gowych, sprawozdawczych, itp. Koła zostały zobowiązane do prowadzenia 
wszelkich czynności finansowo – księgowych i kadrowych tak jak normalne 
firmy i przedsiębiorstwa. W naszym kole udało się te sprawy prowadzić 
„bezboleśnie” dla kolegów i bez narażenia się licznym kontrolującym, poprzez 
zatrudnienie na pełny etat księgowej. 

W opisywanym okresie powstały też jednak pewne elementy plusowe     
i ułatwienia w życiu koła. Wysokie stany i odstrzały zwierzyny wzmogły ak-
tywność łowiecką kolegów myśliwych. Rodzące się też w tym czasie reguły 
rynkowej gospodarki w kraju, wprowadziły na nasze tereny nowe firmy skupu-
jące zwierzynę, co dało możliwość wyboru przez nas odbiorcy tusz i w konsek-
wencji zwiększyło ceny tych tusz. Podobnie w zakresie polowań dewizowych – 
weszły na rynek nowe biura polowań, co pozwoliło na wybór lepszych ich ofert 
i tym samym zwiększyło ceny sprzedaży polowań obcokrajowcom. 

W roku 1993 Koło „Sokół” wydzierżawiło na okres 10 lat 143 ha pope-
gerowskich przyleśnych gruntów w rejonie Kartlewa, tam gdzie były wysokie 
stany zwierzyny i związane z tym wysokie szkody w uprawach. Przed Kołem 
stanęło więc nowe zadanie zagospodarowania tych pól i stworzenia własnej 
bazy żerowej. Na jednym z śródleśnych kawałków zasadzono 2 ha dębu czer-
wonego – bardzo dobrej naturalnej karmy pędowej z perspektywą corocznego 
owocowania żołędziami. Na polu przy drodze do Słowieńska założono zaś 
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plantację topinamburu – najpierw 1 ha, który potem corocznie był rozsadzany 
na większe powierzchnie. Te perspektywiczne działania miały na celu utrzy-
manie zadowalających stanów zwierzyny we wszystkich obwodach, przy rów-
nocześnie jak najmniejszych szkodach w uprawach rolnych. Przyszłe lata po-
kazały, że częściowo cel ten został zrealizowany. 

 

„Skonsumowany” przez zwierzynę topinambur na polu pomiędzy 
Kartlewem i Słowieńskiem 

 
 

 
9. 
 

BUDOWA DOMU MYŚLIWSKIEGO 
 

 
Myśl o zakupie lub wybudowaniu na terenie obwodów własnego obiektu 

noclegowego, w którym można byłoby się spotkać lub przenocować wy-
powiadana była w luźnych dyskusjach kolegów już na początku lat osiem-
dziesiątych. Jakkolwiek większość członków „Sokoła” mieszka w Świdwinie      
i blisko łowisk, to trzeba pamiętać, że w tamtych latach nie każdy dysponował 
własnym samochodem. Myśl o możliwości spotkania się w kilkuosobowym 
gronie i polowania wieczorem i rano była więc bardzo nęcąca. Ponadto Koło 
było wtedy w dobrej sytuacji finansowej i pożądanym było poczynienie mądrej 
inwestycji. 

Pierwszą uchwałę w tej sprawie Walne Zgromadzenie Koła podjęło w 
dniu 26 kwietnia 1984 r. Brzmiała ona: „Upoważnia się zarząd, aby rozważył    
i znalazł miejsce na camping i zakupił barakowozy względnie domki typu altan-
kowego”. Rok 1984 nie zaowocował jeszcze realizacją uchwały, ale rzucona 
myśl nie została zapomniana. Na Walnym Zgromadzeniu 7 maja 1985 r. pod-
jęto już dwie konkretne uchwały o treści:  

 


