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Wstęp

Szanowny PT Czytelniku!

Jeżeli jesteś myśliwym, to już wiele wiesz o problemach łowiectwa, a zawarte  
w książce informacje posłużą do porównania lub poszerzenia wiedzy o nasze rozwiązania 
w działalności statutowej. Mamy jednak przekonanie, że warto przedstawić przykład 
działań naszego Koła Łowieckiego „Oręż” dla pełnego zrozumienia problemów łowiectwa 
w naszym kraju. Dlatego sposób opracowania i prezentacji istotnych dla nas treści ma 
charakter popularyzujący sens działań myśliwych, jako tradycyjną ciągłą ochronę środo-
wiska naturalnego. Jest to już druga książka wydana przez nasze Koło. Pierwsza została 
wydana dziesięć lat temu, na 40. rocznicę utworzenia „Oręża” i nosiła tytuł „Historia  
i współczesność …”, ta książka jest zatytułowana „Historia i przyszłość Koła Łowieckiego 
„Oręż” w Koszalinie – 50 lat 1960–2010”. 

Przykład naszych działań w ujęciu historycznym może posłużyć głównie tym, którzy 
jeszcze nie poznali łowiectwa i być może kojarzy im się tylko ze strzelaniem do zwie-
rzyny. Skrajnym poglądem jest również przekonanie o wielkich korzyściach wynikają-
cych z polowania. Rzeczywistość jest inna - przystąpienie do polowania poprzedzone jest 
bardzo ciężką i systematyczną społeczną pracą całych zespołów ludzkich.

Myśliwi stowarzyszeni w Polskim Związku Łowieckim, pogrupowani w koła łowieckie 
sumiennie wykonują statutowe zadania, aby upolować przez cały sezon łowiecki zale-
dwie kilka sztuk zwierzyny. Uzyskują jednak niezwykłą możliwość obcowania z naturą, 
spędzają wiele dni w lesie, tropiąc i obserwując zwierzynę, zanim podejmą decyzję  
o oddaniu strzału. Myśliwy ma sposobność bezpośrednio odczuwać piękno przyrody, 
rozumie prawa nią rządzące, a także potrafi umiejętnie kształtować środowisko, aby 
utrzymać jego walory i ułatwić bytowanie zwierzyny i to właśnie przyciąga do działania 
w PZŁ. 
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Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska, co oznacza ochronę zwierząt łownych 
(zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami 
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Pamiętać przy tym trzeba, że zwierzęta 
łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa. 
Każde koło łowieckie przyjmuje na siebie dobrowolnie ciężar zbiorowej pracy w dążeniu 
do realizacji ustawowych celów łowiectwa. 

Koło Łowieckie „Oręż” prowadzi statutową gospodarkę łowiecka w obwodach 
łowieckich nr 62 i 65, położonych na terenach będących w administrowaniu Nadleśnictw 
Bobolice, Manowo i Polanów. Wiodącym dla nas jest Nadleśnictwo Bobolice, w którym 
wieloletnim nadleśniczym był Pan Marek Zalewski, znający problemy łowiectwa i potra-
fiący rozważnie godzić potrzeby ochrony lasów z ochroną zwierzyny. Jego następca 
nadleśniczy Pan Adam Potocki jest kontynuatorem tych tradycji i zapewnia ciągłość troski 
o stabilny stan liczebny zwierzyny na poziomie korzystnym dla lasów i potrzeb gospo-
darki łowieckiej.

Współpraca z pozostałymi nadleśnictwami: Manowo, którym przez wiele lat kierował 
nadleśniczy Pan Bolesław Wiśniowski, a obecnie Pan Adam Drop oraz Polanów, w którym 
nadleśniczym przez długie lata była Pani Małgorzata Drzewiecka, a obecnie jest Pan Jacek 
Todys zawsze układała się na partnerskich warunkach. 

Również z władzami gmin: Polanów, Bobolice i Manowo współpraca przebiegała  
w warunkach wzajemnego zrozumienia, dzięki akceptacji naszego wkładu w rozwój 
regionu i wywoływaniu aktywności społeczności lokalnych, a zwłaszcza łagodzeniu 
skutków bezrobocia – przez okresowe zatrudnianie 10–20 osób do wykonania zadań 
związanych z realizacją celów statutowych. W tym miejscu wyrażamy uznanie wszystkim 
burmistrzom i wójtom oraz pracownikom urzędów, którzy umiejętnie rozstrzygali sprawy 
im przedstawiane. Podziękowania kierujemy do Was, składając je na ręce burmistrza 
Polanowa – Pana Grzegorza Lipskiego, który od wielu lat jest aktywny we wspomaganiu 
naszej statutowej działalności. 

Od 50 lat nasze Koło Łowieckie „Oręż”, które jest ustawowo uprawnione do posiadania 
własnych funduszy, majątku ruchomego i nieruchomego oraz ma prawo prowadzić dzia-
łalność gospodarczą, wykonuje szereg zadań na rzecz rodzimej przyrody. Jednym z celów 
działania jest kultywowanie tradycji i ceremoniału łowieckiego. W tysiącletniej historii 
naszego państwa myślistwo było jednym z najważniejszych zajęć naszych przodków, 
ukształtowało ono różnorodne formy zwyczajów i ceremoniału łowieckiego. Do czasów 
dzisiejszych zachowało się – ślubowanie, pasowanie – nie ma myśliwego w naszym Kole, 
który by tych ceremoniałów nie przeżył niezwykle uroczyście. Jeszcze bardziej okazale 
wyglądają tradycje zbiorowych polowań: odprawa myśliwych przed polowaniem, polo-
wanie, pokot i „hubertowiny”. Każde polowanie zbiorowe zawsze ma uroczysty charakter, 
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gdyż daje możliwość utrwalenia tradycji łowieckich, więzi pomiędzy myśliwymi w Kole, 
z przedstawicielami miejscowej ludności oraz zaproszonymi gośćmi.

W efekcie pozytywnej oceny Koło Łowieckie „Oręż” zostało w 1999 roku wyróżnione 
Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, a na jubileusz 50 lat – „Złomem”, medale otrzymali 
również myśliwi, którzy przyczynili się do dorobku i uświetnienia jubileuszy powstania 
Koła. Jesteśmy głęboko przekonani, że dotychczas uzyskane rezultaty przyniosą korzyść 
w przyszłości, ułatwiając prowadzenie statutowej działalności. 

Książka wydana dla upamiętnienia 50 lat działania Koła Łowieckiego „Oręż” rozpo-
czyna się prezentacją dyplomu wysokiego odznaczenia łowieckiego „Złom” nadanego  
z okazji jubileuszu i składa się z następujących rozdziałów:

1. HISTORIA KOŁA ŁOWIECKIEGO „ORĘŻ” W KOSZALINIE 
Opracowany przez Kol. Andrzeja Ostrokólskiego i zawierający zarys ważniejszych 

wydarzeń w latach 1960 – 2010 od powstania Koła Łowieckiego „Oręż” z wykazem myśli-
wych sprawujących funkcje kierownicze oraz ukazaniem trudnych początków i stopnio-
wego rozwoju Koła. Przedstawiono wykaz myśliwych wyróżnionych odznaczeniami za 
zasługi łowieckie oraz naszą innowacyjną działalność, która zaowocowała między innymi 
– „Strażnicą Ochrony Przyrody”. Już tradycyjnie opisana jest działalność statutowa, jako 
panorama zamierzeń i efektów ze wskazaniem na przyszłe potrzeby i dalszy rozwój oraz 
podsumowanie minionych 10 lat – 2000–2010. W tym rozdziale, a zwłaszcza w jego pierw-
szej części, przywołano fragmenty z „Historii Koła …” opisanej przez Kol. Bronisława 
Kowalczuka i Kol. Mirosława Merchla w książce wydanej z okazji 40 lat w 2001 r., które 
po aktualizacji zostały znacznie poszerzone i inaczej ułożone. Cały rozdział 1, nawiązując 
do informacji już opublikowanych, prowadzi czytelnika po naszych dziejach od początku 
powstania Koła do jubileuszu 50 lat działalności. 

2. NOWOCZESNA GOSPODARKA ŁOWIECKA W KOLE ŁOWIECKIM „ORĘŻ”
Opracowany przez Kol. Bronisława Kowalczuka, przedstawia główne problemy 

gospodarki łowieckiej w naszym Kole w warunkach przemian gospodarczych w latach 
2000–2010 oraz współpracę z rolnikami, jako szansą na stabilizację i zmniejszenie szkód 
łowieckich. Szczególnie przydatna jest charakterystyka obwodów łowieckich nr 62 i 65 
oraz załączone mapy z 1880 r. i 2010 r. , obejmujące obszar, na którym leżą nasze tereny 
łowieckie.

3. W POMORSKICH LASACH PRZED WIEKAMI
Opracowany przez Kol. Jana Iluka, który już tradycyjnie przedstawia historię wcze-

śniejszą niż początki naszego Koła. Niezmiernie interesujące i pouczające jest poznanie 
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„Jak król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern (1797-1840) karał kłusowników i organiza-
torów nielegalnych polowań w Prowincji Pomorskiej” – poznanie tych rozwiązań prawnych 
pozwala stwierdzić, że dawniej bardziej surowo karano kłusownictwo i naruszenia zasad 
polowania.

4. MYŚLIWI KOŁA ŁOWIECKIEGO „ORĘŻ” W JUBILEUSZOWYM 2010 ROKU
Opracowany przez Kolegów: Bronisława Kowalczuka, Mirosława Merchela, Andrzeja 

Ostrokólskiego, Mieczysław Woźniaka, Wojciecha Załuskiego, zawiera zestawienie myśli-
wych macierzystych, niemacierzystych i stażystów z informacjami o pełnionych obecnie 
funkcjach i stażu myśliwskim, a w części drugiej zamieszczono odpowiednio ułożone 
fotografie naszych myśliwych. 
5. WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO W OCHRONIE PRZYRODY

Nad tym rozdziałem pracowali Koledzy: Bronisław Kowalczuk, Andrzej Ostrokólski, 
którzy zebrali i zestawili kilka fotografii z licznego grona osób z nami współpracujących, 
a także nadesłane pisma gratulacyjne z okazji jubileuszu 50 lat istnienia Koła oraz infor-
macje o gminie Polanów i nadleśnictwach w Bobolicach, Manowie i Polanowie. 

6. UROKLIWE PIĘKNO NASZYCH ŁOWISK
Rozdział ten bezpośrednio opracowali Koledzy: Piotr Ferenc, Mieczysław Woźniak, 

Wojciech Załuski , którzy wybrali i zestawili fotografie przekazane przez Kolegów:  
Bartłomieja Bukowieckiego, Waldemara Dyka, Piotra Ferenca, Janusza Koczkodaja, Tade-
usza Kraśniewskiego, Andrzeja Ostrokólskiego, Hieronima Płonkę, Józefa Surusa, Mieczy-
sława Woźniaka, Wojciecha Załuskiego. Zachęcamy do spojrzenia na łowiska, zwierzynę  
i jej zwyczaje oraz na naszą pracę i troskę o ochronę środowiska.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez 50 lat uczestniczyli w życiu naszego Koła, 
tworząc jego dorobek i dobrą opinię w środowisku myśliwych oraz społeczności lokal-
nych. Nasze podziękowania kierujemy do osób wymienionych na stronach książki i tych 
nie wymienionych – o wszystkich znajdują się zapiski w kronice Koła, których zacho-
wujemy w naszej wdzięcznej pamięci, z nadzieją na dalszą dobrą współpracę. Równie 
serdecznie dziękujemy pracownikom etatowym, byłym i obecnym, a także wszystkim 
osobom ze współpracujących przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, które 
dawniej i teraz oraz w przyszłości nas nie zawiodą. Dlatego ze spokojem spoglądamy  
w przyszłość, mając oparcie na dorobku z przeszłości, w którym najwyżej cenimy Waszą 
sympatię, zrozumienie i wsparcie. 

Uważamy za konieczne przywołanie tutaj słów łowczego Kol. Bronisława Kowalczuka: 
Obok znaczących osiągnięć gospodarczych i organizacyjnych zdobyliśmy nowe doświadczenia, 
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wiedzę przyrodniczą i pogłębiliśmy zasady etyki łowieckiej, która skłania nas do samoograni-
czenia i samokontroli w imię umiaru, rozwagi i pokory wobec świata zwierząt i roślin, którego 
jesteśmy częścią. Dlatego łatwiej będzie nam realizować coraz to trudniejsze zadania, do 
których zostaliśmy powołani i w zgodzie z poczuciem odpowiedzialności.

Wszystkie prace nad książką wykonał pod kierunkiem Kol. Andrzeja Ostrokólskiego 
zespół, któremu dziękujemy, wdzięczni jesteśmy wszystkim Kolegom za przekazane 
fotografie, a także instytucjom za nadesłane listy gratulacyjne i materiały informacyjne. 
Szczególnie dziękujemy Kol. Tomaszowi Dębińskiemu, naczelnemu dyrektorowi firmy 
INTRO-DRUK w Koszalinie, za wydanie poprzedniej i tej książki z niezwykłą staranno-
ścią merytoryczną i edytorską. 

Z pozdrowieniami na progu następnych  
50 lat działalności łowieckiej

DARZ BÓR!

Zarząd Koła Łowieckiego „ORĘŻ”
Prezes Kol. Kazimierz Gmerek
Wiceprezes Kol. Andrzej Ostrokólski
Łowczy Kol. Bronisław Kowalczuk
Skarbnik Kol. Piotr Ferenc
Sekretarz Kol. Mirosław Merchel

Koszalin, 2010 rok
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Andrzej Ostrokólski

1. HISTORIA KOŁA ŁOWIECKIEGO „ORĘŻ”  
W KOSZALINIE 

Zarys ważniejszych wydarzeń w Kole Łowieckim „Oręż” w latach 1960–2010 
„Podsumowanie w roku jubileuszu 50 lat działalności” 

Wprowadzenie

W 2010 roku przypada 50. rocznica powstania Koła Łowieckiego „Oręż” w Koszalinie. 
W celu upamiętnienia jubileuszu Walne Zgromadzenie w kwietniu 2009 r. postanowiło 
wydać książkę, która w sposób syntetyczny przedstawia powstanie, rozwój, dorobek, 
zmiany organizacyjne i osiągnięcia Koła. Pierwsza książka o naszym Kole Łowieckim 
powstała na 40. rocznicę – 10 lat temu, wówczas zostaliśmy wyróżnieni przez Polski 
Związek Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. 

W roku poprzedzającym obecny jubileusz przygotowano program jego uświetnienia, 
jednym z przedsięwzięć jest przygotowanie kolejnego tomu kroniki na następne pięćdzie-
sięciolecie. Pięknie, wręcz artystycznie oprawioną księgę, w stylu wzorowanym na średnio-
wiecznych mistrzach, otwiera krótki zarys historii naszego Koła Łowieckiego „Oręż”. 
Pomysłodawcą i fundatorem jest zasłużony dla łowiectwa nasz Kol. Tomasz Dębiński, 
który wspierał nasze wysiłki przy wydaniu książki na jubileusz 40 lat, jak również i tej 
książki na kolejny już jubileusz 50 lat działalności. 

Ponieważ nie wszyscy zapoznali się z książką wydana przed 10 laty, dlatego dla przy-
pomnienia początków przywołane zostaną informacje w niej zamieszczone, które uzupeł-
niają opisy wydarzeń w minionym dziesięcioleciu. W ten sposób zamierzamy nawiązać 
do poprzednich tomów kronik i książek z minionego półwiecza.

1.1. Powstanie Koła Łowieckiego „Oręż”

Pierwsi pasjonaci łowiectwa przed 50 laty znaleźli się wśród żołnierzy zawodowych 
pełniących służbę w 8 Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bartosza Głowackiego 
w Koszalinie. Doprowadzili w styczniu 1960 r. do zawiązania Wojskowego Koła Łowiec-
kiego Jednostki Wojskowej nr 2919 w Koszalinie, które w późniejszym czasie przyjęło 
nazwę „Jeleń 2”, ponieważ w Koszalinie istniało już koło o nazwie „Jeleń”.

Czasy, w których przyszło Kolegom założycielom działać, były trudne, a żołnierze 
zawodowi byli często przenoszeni do innych garnizonów, dlatego w Kole liczba myśli-
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wych często się zmieniała, dotyczyło to również składu osobowego zarządu Koła. To jest 
zasadniczą przyczyną braku oryginalnych dokumentów z początkowego okresu dzia-
łalności. Ponadto wojskowe koła łowieckie były wydzielone z ogólnej ewidencji prowa-
dzonej przez PZŁ i podlegały jurysdykcji wojskowej – otrzymywały numerację według 
rejestru prowadzonego w Wojsku Polskim.

Pierwszym znanym dokumentem, w którym istnieje adnotacja o Kole, jest Rejestr 
Kół Łowieckich Powiatowej Rady Narodowej w Koszalinie. Pod datą 14 stycznia 1960 
r. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 267 - „Jeleń 2” zostało przyjęte do zrzeszenia Polski 
Związek Łowiecki, utrzymując swoją nazwę i statut, formalnego potwierdzenia tego 
wydarzenia dokonano wpisem do rejestru kół w dniu 2.08.1960 r. W relacjach najstar-
szych Kolegów przewijają się wzmianki o fakcie, że Koło istniało wcześniej przy ówcze-
snym Batalionie Transportowym w Koszalinie, ale są to informacje nie potwierdzone 
dokumentami. Z powyższych względów za datę powstania naszego Koła przyjęto dzień 
14 stycznia 1960 roku. 

Według Rejestru Kół Łowieckich Powiatowej Rady Narodowej w Koszalinie przy 
dacie 14 stycznia 1960 roku, jako członkowie założyciele Wojskowego Koło Łowieckiego 
Nr 267 „Jeleń 2” w Koszalinie wymienione są nazwiska (podajemy w porządku alfabe-
tycznym) wraz z podpisami kolegów:

1. Kol. Antoni Baltaziewicz 
2. Kol. Jan Bogdan 
3. Kol. Henryk Czapliński 
4. Kol. Jerzy Habich
5. Kol. Feliks Jesiończak 
6. Kol. Eugeniusz Łukasik 
7. Kol. Eugeniusz Radkowski 
8. Kol. Jerzy Słupski
9. Kol. Władysław Stankiewicz
10. Kol. Wiktor Śmisiewicz
11. Kol. Marian Świechowicz
12. Kol. Napoleon Wasilewski 

1.2. Władze Koła Łowieckiego „Oręż” w okresie 1960–2010
Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, czyli od pierwszych dni działania Koła,  

w skład Zarządu wchodzili koledzy:
1960 r. do 1962 r.

prezes ●  Kol. Władysław  Stankiewicz
łowczy ●  Kol. Eugeniusz  Radkowski
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skarbnik ●  Kol. Napoleon  Wasilewski
sekretarz ●  Kol. Marian  Słowiński

Po zmianach w funkcjonowaniu Koła, przeprowadzonych (w trybie nadzoru) przez 
dowódcę 8 Dywizji Zmechanizowanej w Koszalinie, a także po szybkim zwiększeniu 
liczby myśliwych w okresach następnych kadencji, Zarząd Koła zmieniał się a jego skład 
przedstawiał się następująco: 
1962 r. do 1966 r.

prezes ●  Kol. Stanisław  Wojewoda
łowczy ●  Kol. Eugeniusz  Radkowski
skarbnik ●  Kol. Napoleon Wasilewski
sekretarz ●  Kol. Feliks Jesiończak

1966 r. do 1968 r.
prezes ●  Kol. Kazimierz Stec
łowczy ●  Kol. Eugeniusz Radkowski
skarbnik ●  Kol. Józef Konsek
sekretarz ●  Kol. Marian Słowiński

1969 r. do 1970 r.
prezes ●  Kol. Zienkiewicz Mamert
łowczy ●  Kol. Radkowski Eugeniusz
skarbnik ●  Kol. Konsek Józef
sekretarz ●  Kol. Zając Stanisław

1971 r. do 1977 r.
prezes ●  Kol. Mamert Zienkiewicz
łowczy ●  Kol. Eugeniusz Radkowski
skarbnik ●  Kol. Florian Łubieszko
sekretarz ●  Kol. Stanisław Zając

1978 r. do 1979 r.
prezes ●  Kol. Stanisław Zając
łowczy ●  Kol. Czesław Woźniak
skarbnik ●  Kol. Florian Łubieszko
sekretarz ●  Kol. Henryk Szafoni

1980 r. do 1981 r.
prezes ●  Kol. Jan Rakotny
łowczy ●  Kol. Feliks Jesiończak
skarbnik ●  Kol. Juliusz Rusin
sekretarz ●  Kol. Bronisław Kowalczuk
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1982 r. do 1983 r.
prezes ●  Kol. Kazimierz Gmerek
łowczy ●  Kol. Bronisław Kowalczuk
skarbnik ●  Kol. Stanisław Tołłoczko
sekretarz ●  Kol. Feliks Jesiończak

1984 r. do 1985 r.
prezes ●  Kol. Kazimierz Gmerek
łowczy ●  Kol. Bronisław Kowalczuk
skarbnik ●  Kol. Stanisław Zając
sekretarz ●  Kol. Władysław Stankiewicz

1986 r. do 1991 r.
prezes ●  Kol. Kazimierz Gmerek
łowczy ●  Kol. Bronisław Kowalczuk
skarbnik ●  Kol. Stanisław Zając
sekretarz ●  Kol. Ryszard Bruj

1992 r. do 2005 r.
prezes ●  Kol. Kazimierz Gmerek
łowczy ●  Kol. Bronisław Kowalczuk
skarbnik ●  Kol. Andrzej Ostrokólski
 sekretarz ●  Kol. Mirosław Merchel

2005 r. do 2010 r.
prezes ●  Kol. Kazimierz Gmerek
wiceprezes ●  Kol. Andrzej Ostrokólski
łowczy ●  Kol. Bronisław Kowalczuk
skarbnik ●  Kol. Ferenc Piotr
sekretarz ●  Kol. Mirosław Merchel

Komisja Rewizyjna jest organem Walnego Zgromadzenia Członków Koła, funkcję 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełnili:

Kol. Stanisław Wojewoda  – w latach 1976-1979, ●
Kol. Stanisław Zając   – w latach 1980-1983, ●
Kol. Feliks Jesiończak  – w latach 1984-1985, ●
Kol. Andrzej Ostrokólski – w latach 1986-1991, ●
Kol. Ireneusz Krupka  – w latach 1992-2010. ●
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1.3. Trudne początki i stopniowy rozwój Koła
W pierwszych latach istnienia Koła działalność myśliwych skupiała się głównie na 

organizowaniu polowań zbiorowych oraz uprawianiu poletek żerowych i zaporowych. Ze 
względu na brak własnych pojazdów mechanicznych, którymi myśliwi mogliby docierać 
do łowisk na indywidualnie polowania, organizowano polowania zbiorowe. Wówczas do 
tego celu pojazdy zapewniał dowódca 8 Dywizji Zmechanizowanej. 

Oprócz żołnierzy zawodowych w Kole członkami byli leśnicy z leśnictw rozmiesz-
czonych w dzierżawionych obwodach łowieckich oraz pracownicy Państwowych Gospo-
darstw Rolnych. Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku Koło liczyło około 25 
członków. Stan ten stale wzrastał, tak że 10 lat później było nas już około czterdziestu.  
W roku 2010 – jubileuszu 50. rocznicy Koło liczy 65 członków macierzystych i 5 niemacie-
rzystych, natomiast staż kandydacki na myśliwego odbywa 6 młodych kolegów. 

Wzrastające potrzeby finansowe spowodowały poszukiwanie nowych źródeł do 
pokrycia rosnących szkód łowieckich w uprawach rolnych. Dlatego podjęto się organizacji 
polowań „dewizowych” dla myśliwych zagranicznych. Obowiązujące wówczas przepisy 
ograniczały kontakty osób i organizacji wojskowych z przybyszami z Zachodu. We wszyst-
kich kontaktach zagranicznych została „zamaskowana” część nazwy Koła – „Wojskowe”,  
a posługiwano się tylko nazwą „Koło Łowieckie – Oręż”. Jednocześnie zachowano dotych-
czasowy charakter, co wyrażało się statutowym zapisem, że większość myśliwych muszą 
stanowić koledzy związani z wojskiem, a funkcje prezesa i łowczego w zarządzie mogą 
sprawować wyłącznie koledzy związani służbą z Wojskiem Polskim.

W 1997 r. przez naczelne władze PZŁ opracowany został nowy ramowy Statut Koła 
Łowieckiego, który należało wprowadzić do połowy 1998 r. Dlatego 26 kwietnia 1998 r. 
na Walnym Zgromadzeniu członków Koła przyjęto nowy statut, w którym potwierdzono 
nazwę Koła, obowiązującą do dnia dzisiejszego – Koło Łowieckie „Oręż” w Koszalinie 
z zachowaniem zapisów statutowych o „wojskowym” charakterze Koła. Pomimo doko-
nanej zmiany nazwy Koła, utrzymuje się jego środowiskowy charakter, zgodny z „Poro-
zumieniem z 9 października 1996 roku, zawartym pomiędzy Prezesem Zarządu Głów-
nego Polskiego Związku Łowieckiego i Ministrem Obrony Narodowej. 

Kolejny nowy Statut PZŁ wprowadzono uchwałą XXI Krajowego Zjazdu Delegatów 
PZŁ z dnia 2 lipca 2005 r. Nad jego treścią toczyła się wcześniej dyskusja, zgłosiliśmy 
liczne poprawki, zasadnicze zostały przyjęte – dotyczyły spraw gospodarki łowieckiej 
i rolnej – teraz jest jednoznaczny zapis w statucie o prowadzeniu gospodarki rolnej na 
potrzeby statutowej działalności. 

W kwietniu 2006 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia nowy statut został przyjęty przez 
nasze Koło; w ten sposób do historii odeszły odrębne statuty opracowane i przyjmowane 
uchwałami walnego zgromadzenia przez koła łowieckie. Obecnie nadal działamy w środo-
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wisku wojskowym, jednak nie ma już statutowych ograniczeń w sprawowaniu funkcji 
kierowniczych w zarządzie Koła przez myśliwych, którzy nie są (lub nie byli) związani  
z Wojskiem Polskim.

1.4. Odznaczenia za zasługi łowieckie
Wyniki i sukcesy polowań każdy myśliwy głęboko przeżywa. Jest to dla każdego z nas 

wielka sprawa, radość ze wspaniałej emocji łowieckiej. Warto jednak upowszechnić infor-
mację o trudach wieloletniej pracy na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny, 
ochrony środowiska i uzyskanych przez 50 lat wysokich wynikach tej pracy oraz rezulta-
tach polowań. Trzeba także oddać cześć tym wszystkim, którzy zasłużyli na wyróżnienia 
łowieckie za wieloletnią pracę w naszym Kole.

Lp. Nazwisko i imię
ZŁOM Medal zasługi łowieckiej

Medal 
woje-

wódzki

Złoty Srebrny Brązowy
Koło Łowieckie „Oręż” 2009
Koło Łowieckie „Oręż” 1999

1 Bronisław Bukowiecki 1999 1987 1975 1995
2 Ryszard Bruj 2009 1999
3 Jerzy Czerepkow 1999 1993 1995
4 Roman Demczur 1995 2009
5 Tomasz Dębiński 2008
6 Piotr Ferenc 2008 1999
7 Kazimierz Gmerek 2009 1999 1991 1984 1995
8 Jan Iluk 2009
9 Jan Kałuża 2008

10 Bronisław Kowalczuk 2008 1999 1993 1984 1995
11 Tadeusz Kraśniewski 2008 2001
12 Ireneusz Krupka 2004 1996 1999
13 Florian Łubieszko 1982 1975
14 Władysław Macios 2008 1999
15 Jerzy Makedoński 2009
16 Stanisław Makowiec 2009
17 Mirosław Merchel 1999 2001
18 Jan Mikołajczyk 2001
19 Andrzej Ostrokólski 2004 1999 1993 1999
20 Jan Piszak 2001
21 Szczepan Puternicki 1999
22 Eugeniusz Radkowski 1976 1970 1967 1995
23 Jan Rakotny 1982
24 Marian Roman 1999 1982 2001
25 Juliusz Rusin 2001
26 Romuald Sobczak 2008 1999
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27 Sławomir Sobotnik 2009 1994 2001
28 Jacek Sokołowski 1999
29 Maciej Świderek 2009
30 Henryk Szafoni 2001
31 Hieronim Walczak 1995
32 Stanisław Wojewoda 1996 1975 2001
33 Stanisław Zając 1996 1982 1975 1995
35 Mamert Zienkiewicz 1965

Razem 3 7 13 25 26

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że nadanie 72 odznaczeń dla myśliwych i 2 
odznaczeń dla całego Koła jest mobilizujące do dalszych starań o rozwój PZŁ, poprawę 
warunków bytowania zwierzyny, ochronę środowiska, wyższą kulturę ekologiczną,  
a przede wszystkim o umocnienie naszego koleżeństwa i sprawiedliwe ocenianie wkładu 
w realizacje wszystkich zadań statutowych.

1.5. Nasza innowacyjna działalność – „Strażnica Ochrony Przyrody”
Od kilkunastu lat myśliwi naszego Koła Łowieckiego „Oręż”myśleli o pozyskaniu 

budynku w rejonach obwodów łowieckich, który po odpowiedniej adaptacji mógłby speł-
niać rolę Domku Myśliwskiego. Pomimo że Koło dobrze gospodarowało, to jednak nie 
doszło do wdrożenia takiego rozwiązania z powodu braku odpowiedniego obiektu na 
terenie obwodów łowieckich.

Zmiany gospodarcze, które po 1989 r. dokonały się w naszym kraju, wpłynęły na 
zmianę warunków funkcjonowania całego łowiectwa. Wraz z urynkowieniem gospo-
darki pojawiły się poważne zagrożenia dla istnienia i funkcjonowania bardzo wielu kół 
łowieckich. Z chwilą upadku Państwowych Gospodarstw Rolnych zagrożenia te stały się 
bardzo poważne. Nasze Koło zaczęło wypłacać odszkodowania łowieckie, które pochła-
niały prawie całe dochody za upolowaną zwierzynę. Zastosowano racjonalne podejście 
do rozwiązywania zagadnień związanych z szeroko rozumianym łowiectwem i ochroną 
zwierzyny żyjącej w stanie wolnym. 

Zarząd Koła podjął działania, które miały zapobiec kłopotom finansowym Koła. Do 
takich działań należało także poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności 
łowieckiej. Zarząd Koła w składzie: Kol. Kazimierz Gmerek – prezes, Kol. Bronisław 
Kowalczuk – łowczy, Kol. Andrzej Ostrokólski – skarbnik, Kol. Mirosław Merchel – sekre-
tarz, po wszechstronnych analizach wypracował decyzję o wydzierżawieniu ziemi wraz 
z budynkami gospodarczymi po likwidowanym Zakładzie Rolnym w Garbnie (szerzej  
o tym w części 2, opracowanej przez Kol. Bronisława Kowalczuka). 

Propozycja ta została przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu Koła dnia 6 listo-
pada 1993 r. Walne Zgromadzenie po wizji lokalnej i burzliwej dyskusji zaakceptowało 
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wniosek o wydzierżawieniu gruntów o powierzchni około 500 ha wraz z budynkami 
oraz utworzeniu Gospodarstwa Rolno-Łowieckiego w Garbnie. Następnie rozpoczęło się 
zgodne zbiorowe polowanie „Hubertowskie” zakończone satysfakcjonującym pokotem  
i wspólnym posiłkiem.

Po uzyskaniu w następnym roku pierwszych pozytywnych wyników finansowych, 
dzięki prowadzeniu GRŁ oraz polowaniom organizowanym dla myśliwych zagranicz-
nych tzw. „dewizowym” rozpatrywano możliwość wykupienia działki z dzierżawionym 
barakiem „biurowca” dawnego PGR w celu przeprowadzenia remontu i adaptacji na 
siedzibę Koła. Na początku 1996 r. Kol. Łowczy – Kol. Bronisław Kowalczuk zapropo-
nował, aby rozważyć możliwość wybudowania nowego obiektu – siedziby Koła – na 
miarę współczesnych potrzeb. 

Myśl ta została zaaprobowana przez Zarząd Koła, a skarbnik Kol. Andrzej Ostro-
kólski zaproponował nazwanie wielofunkcyjnego obiektu, służącego celom statutowym 
– „Strażnicą Ochrony Przyrody”, w której znalazłaby się myśliwska i ekologiczna „Szkoła 
Przyrody”. Wobec powyższych faktów przedstawiono tę możliwość na Walnym Zgroma-
dzeniu członków Koła w dniu 21 kwietnia 1996 r. Propozycja została przyjęta, co miało 
odzwierciedlenie w poszczególnych punktach Uchwały, w której między innymi zapi-
sano:

Upoważnia się Zarząd Koła do prowadzenia negocjacji z AWRSP w Koszalinie zmierzających  ●
do wykupu dzierżawionego gospodarstwa rolnego w Garbnie w najbliższym możliwym czasie  
i na najkorzystniejszych warunkach dla Koła.
Niezależnie od prowadzonych rozmów z AWRSP w Koszalinie w pierwszej kolejności dokonać  ●
zakupu 2 ha ziemi w Garbnie na trwałą siedzibę Koła.
Rozpocząć (niezwłocznie po opracowaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia) budowę „Strażnicy  ●
Ochrony Przyrody” Koła Łowieckiego „Oręż” w miejscowości Garbno na wykupionej działce 
gruntowej.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu w maju 1996 r. rozdzielono zadania związane  
z przygotowaniami do inwestycji. Ze względu na doświadczenia budowlane, najbardziej 
angażował się w proces przygotowania dokumentów Kol. Bronisław Kowalczuk.

Już w niespełna cztery miesiące od podjęcia decyzji o budowie Strażnicy Ochrony Przy-
rody w Garbnie dokumentacja i wszystkie formalności zostały załatwione, a pod koniec 
sierpnia 1996 r. ruszyły pierwsze prace ziemne. Budowę prowadziła firma kierowana 
przez Pana Teofila Rowińskiego. Dzięki zgromadzonym wcześniej na ten cel środkom 
finansowym, tempo prac było bardzo wysokie. 

Doszło do sytuacji, że podjęto decyzję o pozostawieniu miejsca na wmurowanie 
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kamienia węgielnego, który został położony w dniu polowania „Hubertowskiego”,  
a tymczasem mury były podciągnięte pod dach. Łowczy Kol. Bronisław Kowalczuk bywał 
na budowie kilka razy w tygodniu i nie dopuszczał do najmniejszych nieprawidłowości. 
Przed nastaniem zimy udało się całą budowę przykryć dachem i pokryć papą. W ten 
sposób zamknięto pierwszy etap budowy. 

Drugi etap inwestycji, polegający między innymi na ociepleniu budynku, wykonaniu 
elewacji zewnętrznych, wstawianiu stolarki budowlanej oraz wszelkich instalacji realizowany 
był przez cały 1997 r. Obiekt wzbudzał zainteresowanie osób przejeżdżających przez Garbno 
oraz myśliwych zagranicznych, którzy polowali w naszych obwodach łowieckich. Byliśmy 
wizytowani przez wielu sympatyków łowiectwa, między innymi odwiedzali nas senato-
rowie RP, wyższe władze PZŁ, Dowódca POW, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie 
okolicznych gmin oraz wielu innych znamienitych myśliwych i sympatyków Koła. Wszyscy 
wyrażali uznanie i podziw dla naszej inicjatywy i aprobatę dla całokształtu działalności Koła. 

Trzeci etap budowy, który był realizowany od wiosny 1998 roku, polegał na finalizacji 
robót wykończeniowych: kładzenie podłóg, glazury, instalowanie grzejników, armatury 
sanitarnej, oświetlenia i innych prac. Znamiennym jest fakt, iż cała inwestycja została zreali-
zowana dzięki właściwej gospodarce ze środków własnych Koła bez zaciągania kredytów 
na ten cel. Powstał obiekt o powierzchni ponad 400 m², w którym znajdują się dwie duże 
sale oraz kilka pomieszczeń gościnnych wraz z zapleczem socjalno-kuchennym. Całość 
zabezpiecza potrzeby administracyjne gospodarstwa rolno-łowieckiego, 

Zarząd Koła dołożył wszelkich starań, aby uroczystego otwarcia dokonać podczas 
święta myśliwych, które przypada w dniu św. Huberta. Z tej okazji przeprowadzono  
8 listopada 1998 r. polowanie, które zakończyło się otwarciem Strażnica Ochrony Przy-
rody w Garbnie. Łączyła ona funkcje: łowieckie, ochrony środowiska, a przede wszystkim 
zabezpieczała potrzeby Gospodarstwa Rolno-Łowieckiego oraz odpoczynku dla myśli-
wych, a także sporadycznie (kilka razy w roku) gości zagranicznych. W następnym roku 
zagospodarowano plac, pokrywając go polbrukiem, a całość ogrodzono płotem i nasa-
dzono ozdobne krzewy. 

Od 1998 roku Kol. Tadeusz Kraśniewski przyjął obowiązki kierownika Strażnicy 
Ochrony Przyrody, a następnie kierownika Zakładu Ochrony Środowiska, w którego 
skład włączono Gospodarstwo Rolno-Łowieckie. Strażnica Ochrony Przyrody od początku 
funkcjonowania służy wszystkim myśliwym Koła oraz jest miejscem spotkań szkolenio-
wo-integracyjnych ludzi i instytucji działających na rzecz łowiectwa i ochrony środowiska. 
Organizowane są liczne imprezy dla młodzieży szkolnej i grup zainteresowań ochroną 
środowiska z gmin Polanów, Bobolice, Manowo oraz z powiatu koszalińskiego i woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 

Społeczną pracę Kol. Tadeusza Kraśniewskiego wspiera małżonka Pani Teresa 
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Kraśniewska, która sercem i pracą identyfikuje się z nasza działalnością. Początkowo 
jako wieloletni sołtys wsi Garbno, a następnie jako aktywistka społeczna przekonała nas, 
aby w Strażnicy Ochrony Przyrody odbywały się imprezy okolicznościowe również dla 
najmłodszych dzieci – jest już tradycją organizowanie spotkań świątecznych, „gwiazdko-
wych”, wiosennych, dnia dziecka i innych, na które zaproszenia kierowane są również do 
opiekunów szkolnych i rodziców. Trudną pracę gospodyń w naszym obiekcie wykony-
wały: Pani Danuta Woźniak od 1999 r. do 2002 r., Pani Pelagia Faber od 2002 r. do 2006 r.,  
a następnie Pani Krystyna Domaros od 2006 r. do chwili obecnej. Z uznaniem stwierdzamy, 
że również ich wysiłek przyczynił się do bardzo dobrej opinii o naszej działalności, a Koło 
Łowieckie „Oręż” cieszy się uznaniem władz i społeczności lokalnych.

Wyrazy sympatii i poparcia dla naszej działalności materializowały się w postaci 
pomocy finansowej i darowizn od osób prawnych i fizycznych, o czym pisaliśmy  
w książce wydanej na 40 rocznicę powstania naszego Koła. W tym miejscu ponownie 
składamy podziękowanie wszystkim myśliwym i sympatykom, którzy przyczynili się 
do szybkiego zakończenia inwestycji. W głównej sali Strażnicy Ochrony Przyrody, znaj-
dują się specjalne plansze z informacjami o darczyńcach i fundatorach oraz wykonawcach 
obiektów na naszym terenie. 

Zarząd Koła Łowieckiego „Oręż” w Koszalinie oraz wszyscy myśliwi z upływem lat 
przekonali się jak jest to potrzebny obiekt. Znalazł on uznanie i często gościliśmy przed-
stawicieli władz z gmin Polanów, Bobolice, Manowo, a także z Koszalina i Szczecina 
podczas konferencji i spotkań środowiskowych. Myśliwi bawili się na balach i wieczor-
kach tanecznych połączonych z konkursami z łowiectwa i ekologii. Często gościliśmy 
dzieci i młodzież ze szkół okolicznych gmin i z Koszalina. Myśliwi nasi mają nadzieję, że 
obiekt ten dobrze będzie służył szeroko pojętej ochronie ojczystej przyrody, a szczególnie 
szkoleniu i kształceniu nowych pokoleń myśliwych. 

1.6. Działalność statutowa – panorama zamierzeń i efektów

Nowoczesne środki techniczne pozwalają na zupełne opanowanie zwierzyny oraz 
skuteczne oddziaływanie przez uprawnione jednostki organizacyjne na stan ilościowy 
i jakościowy zwierzyny. Zaliczenie zwierzyny w stanie wolnym do własności Skarbu 
Państwa pozwala na objęcie podstawowych czynności z zakresu łowiectwa planem 
łowieckim ze wszystkimi jego konsekwencjami, przejawiającymi się głównie w dziedzinie 
zagospodarowania obwodów łowieckich, szkód łowieckich i efektów ekonomicznych. 

Nie łącząc własności zwierzyny z własnością gruntu, na którym zwierzyna bytuje, 
ustawodawca nie zapomniał o przyznaniu właścicielom gruntu pośredniego udziału 
w korzystaniu z gospodarki łowieckiej, tj. w czynszach za dzierżawę obwodów łowiec-
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kich. Stanowią one bowiem pewien symbol zaspokojenia ich roszczeń. Istotą obowiązu-
jącej ustawy z 13 października 1995 r. jest to, że zwiększa koszty (wobec poprzednich 
ustaw) dzierżawy obwodów łowieckich, ich zagospodarowania oraz wynagrodzenia 
szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, 
daniele i sarny w 100%. W dodatku częściowy udział w szkodach leśnych ponoszą dzier-
żawcy obwodów – proporcjonalnie do niewykonania planu odstrzałów w porównaniu  
z przychodami za tusze zwierzyny z poprzedniego sezonu łowieckiego.

Myśliwi Koła Łowieckiego „Oręż” w Koszalinie z pozytywnym skutkiem wpisali 
się w model współczesnego łowiectwa, dzierżawiąc od 50 lat dwa obwody łowieckie 
o powierzchni niespełna 12 tysięcy ha. Racjonalnie prowadzona gospodarka łowiecka 
pozwoliła utrzymać na znośnym poziomie pogłowie zwierzyny. Przeprowadzona  
w latach 1990–91 restrukturyzacja Państwowych Gospodarstw Rolnych w wojewódz-
twie koszalińskim drastycznie wpłynęła na obniżenie bazy żerowej dla zwierząt dziko 
żyjących. Obszary gmin Polanów i Bobolice posiadały gospodarkę rolną upaństwowioną.  
W tym miejscu warto przypomnieć (już to wyżej opisano), że na dwa lata przed wejściem 
w życie nowej ustawy – Prawo Łowieckie podjęliśmy decyzję o wydzierżawieniu dawnego 
PGR Garbno, wówczas o powierzchni około 500 ha wraz z obiektami gospodarczymi, 
stwarzając warunki możliwe do realizacji zadań w zakresie gospodarowania zasobami 
przyrody, dzięki czemu wiele zadań proekologicznych może być realizowanych środkami 
finansowymi Koła, co w obecnej sytuacji gospodarczej ma szczególne znaczenie.

Do tego dochodzi kolejny problem, który ma największe znaczenie gospodarcze dla 
Koła. Są to ceny skupu tuszy upolowanej zwierzyny, które od kilku lat systematycznie 
maleją. Coraz częściej notuje się przypadki upadłości firm skupujących zwierzynę  
i rodzą się z tego tytułu straty. Nasze Koło również poniosło straty po upadku takiej 
firmy na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Ponadto należy zauważyć, że udział 
dochodów z pozyskanej zwierzyny pokrywa koszty w całej gospodarce łowieckiej zale-
dwie: w 1997 r. – 26%, 1998 – 19%, 1999 r. – 18%, 2000–2009 – 14 – 10%. Kol. Bronisław 
Kowalczuk w części drugiej przytacza sytuacje, że dochody za tusze zwierzyny z trudem 
pokrywają wydatki na wypłatę odszkodowań i koszty dzierżawy obwodów łowieckich. 
Na przykładzie tych kilku liczb zauważa się wzrost innych wydatków nie związanych 
bezpośrednio z gospodarką łowiecką oraz malejący trend przychodów z tytułu sprze-
daży tusz pozyskanej zwierzyny. Przy dłuższym utrzymywaniu się tych tendencji może 
to się odbić niekorzystnie na dalszym rozwoju gospodarczym Koła. Zjawiska te należy 
poddawać ciągłemu monitoringowi oraz z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować 
zapobiegające decyzje.

Wydatki na statutowe zadania realizowane przez Koło Łowieckie „Oręż” oraz wypła-
cone szkody łowieckie w latach 1980 i 1998, a także następnie aż do 2009 r. były znacznie 
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wyższe niż wszystkie wpływy ze statutowej działalności łowieckiej wraz z przychodami 
za tusze zwierzyny. Gdybyśmy nie uzyskali dochodów z polowań dla myśliwych zagra-
nicznych, to zabrakłoby pieniędzy na pokrycie obowiązkowych opłat i kosztów. Musieli-
byśmy zaniechać zwrotu częściowych kosztów (20%) za pozyskaną zwierzynę dla myśli-
wych naszego Koła, a każdy z nas musiałby corocznie wpłacić od 500 do 2000 zł, a nawet 
do 3000 zł, aby wyrównać bilans. 

W ten sposób zdołaliśmy wykonać zadania ustawowe ciążące na dzierżawcach 
obwodów łowieckich, a mające bezpośredni wpływ na ochronę środowiska przyrodni-
czego. Są to:

zagospodarowanie obwodów łowieckich, ●
poprawa warunków bytowania zwierzyny, ●
szkolenie i organizacja polowań zbiorowych. ●

Istota problemu polega na tym, żeby przyczyniać się do rozwoju pożądanych gatunków 
zwierząt łownych, zachowania ich równowagi oraz ochrony środowiska naturalnego. Bezpow-
rotnie minęły czasy, że aktywne uprawianie polowania pokrywało ponoszone nakłady. 
Obecnie wszyscy myśliwi są świadomi faktu, że już dzisiaj uprawianie łowiectwa wymaga 
znacznych nakładów, a w przyszłości będą one coraz większe. Potwierdza się teza, że w przy-
rodzie nic nie ma za darmo, żeby korzystać z jej dobrodziejstw trzeba w nią inwestować.

Jednym z istotnych czynników w rozwoju gospodarki łowieckiej jest praca społeczna 
członków w celu utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń łowieckich, przy 
ciągłym uprawianiu poletek żerowych, gromadzeniu i wykładaniu karmy, lizawek  
i ochrona zwierzyny przed kłusownictwem. Aktualnie gospodarzami łowisk są Koledzy: 
Władysław Macios, Jan Kałuża, Romuald Sobczak i Jerzy Czerepkow – bardzo dobrze reali-
zują swoje statutowe zadania, często podejmują działania znacznie przekraczające nało-
żone obowiązki. Równie dobrze wspominamy pracę poprzednich wieloletnich gospodarzy 
łowisk, do których należą Koledzy: Marian Roman, Roman Demczur, Sławomir Sobotnik. 

Znaczącym dorobkiem w ochronie zwierzyny i likwidacji kłusownictwa jest wielo-
letnia praca strażników łowieckich naszego Koła; o każdy obwód troszczy się jeden 
strażnik. Najstarszym wieloletnim strażnikiem w Kole jest Kol. Jerzy Czerepkow – opie-
kuje się obwodem łowieckim nr 62, od kwietnia 2004 r. Kol. Jan Kałuża pełni te odpo-
wiedzialne obowiązki w obwodzie nr 65, w którym poprzednim wieloletnim strażnikiem 
był Kol. Roman Demczur. Spotyka ich wiele radosnych doznań z wymiernych efektów 
w działalności hodowlanej, chociaż zdarzają się i przykre sytuacje, gdy niektórzy rolnicy 
zgłaszają wyższe roszczenia niż należne odszkodowanie. Nasi myśliwi się autentycznym 
autorytetem u rolników, świadczy o tym fakt, że niekiedy zapraszani są do rozstrzygania 
sporów sąsiedzkich lub przekazują prośby o interwencję do władz gminy w ważnych 
sprawach dotyczących ochrony środowiska. 
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Bardzo trudna i odpowiedzialna jest praca komisji szacujących szkody łowieckie, 
W skład komisji wchodzą przedstawiciele zarządu Koła, gospodarze łowisk, doświad-
czeni i odpowiednio przeszkoleni myśliwi. Jak dotychczas prawie zawsze dochodziło do 
uzgodnienia wysokości odszkodowań łowieckich z poszkodowanymi rolnikami, chociaż 
bywały trudne rozmowy i spory o wysokość odszkodowań. W tym miejscu warto podkre-
ślić wielkie znaczenie pracy społecznej Kol. Ireneusza Krupki, który potrafi jako ekspert 
trafnie ocenić szkody łowieckie w uprawach rolnych i przekonać najbardziej sceptycznego 
rolnika. Także skutecznie występuje w sądach, uzasadniając poprawność naszych ocen  
i wysokość ustalonego odszkodowania. Nie można również pominąć faktu, że jest wielo-
letnim przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a prezentowane oceny, chociaż surowe, 
zawsze pozostają obiektywnie wyważone. 

Podkreślić trzeba, że jeżeli zdrowie lub wiek pozwala myśliwym pracować w łowi-
skach, to czynią to sumiennie. Zawsze około 30–40% myśliwych, w poczuciu odpowie-
dzialności za utrzymanie zwierzyny łownej w dobrej kondycji oraz w celu obniżenia 
szkód łowieckich, kilkakrotnie przekracza uchwaloną przez walne zgromadzenie obowią-
zującą normę czasu pracy. Wcześniej w tabeli przedstawiono myśliwych wyróżnionych 
różnymi odznaczeniami za ponadprzeciętną działalność statutową. Nasze Koło Łowieckie 
„Oręż” również zostało wyróżnione 10 lat temu Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej,  
a teraz Medalem „Złom”. 

Wszyscy myśliwi mają świadomość znaczenia zgodnej pracy dla dobra łowiectwa 
i ochrony środowiska. Dlatego delegaci Koła zostali upoważnieni, aby zgłosić między 
innymi następujące propozycje na Okręgowym Zjeździe PZŁ w Koszalinie 15.05.2005 r.

Szkody w uprawach rolnych stanowią duże obciążenie finansowe dla kół łowieckich. 
Koszty związane ze szkodami łowieckimi składają się z: 

1) kosztów ochrony upraw rolnych, 
2) kosztów szacowania,
3) odszkodowań dla rolników za utracony dochód z upraw rolnych. 
Ten trzeci składnik oblicza się na podstawie wielkości utraconego zbioru. Ciężar 

wypłaty odszkodowań koła łowieckie ponoszą w 100%, a faktycznie jest to dokarmianie 
zwierzyny. Zachodzi tylko ta różnica, że zwierzyna sama wybiera żerowisko, myśliwi 
powinni więc płacić za wartość utraconych przez rolnika plonów, które stały się karmą. 

Wniosek! Klasyfikować wypłaty za szkody łowieckie jako dokarmianie całoroczne na upra-
wach rolnych i w ŁOW-1 pozycję 18 połączyć z pozycją 17, jako dokarmianie.

Prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe umożliwiają: prawo 
łowieckie (art. 35) i Statut PZŁ. Jednak zapis, że koła nabywają osobowość prawną z mocy 
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ustawy – art. 33 ust. 2 i 3, powoduje, że nie podlegają rejestracji sądowej jako podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą. Nie podlega rejestracji sądowej również działalność 
(np. gospodarcza w zakresie rolnictwa), a dozwolona w prawie łowieckim. Sąd odmówił 
nam wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstw. Natomiast ustawa o korzy-
staniu z funduszy UE dla rolnictwa wymaga wpisu do KRS. Taką też otrzymaliśmy odpo-
wiedź na złożoną w naszej sprawie interpelację poselską. Przez brak podstaw ubiegania 
się o wpis do KRS – nie uzyskaliśmy 300 000 zł z UE w ramach programów strukturalnych 
dla rolnictwa.

Wniosek! To powinno być zmienione, a w prawie łowieckim poszerzony rozdział 4  
o zapis umożliwiający rejestrację podejmowanej działalności gospodarczej i nadanie numeru  
w KRS. Umożliwi to pozyskiwanie funduszy z programów UE.

Działalność kół łowieckich na cele pożytku publicznego umożliwia prawo 
łowieckie (art. 3 pkt 2, art. 11 ust. 2 pkt 1, 3, 6, 8, art. 34 pkt 2) i statut, które formułują 
zadania z zakresu ochrony środowiska i działań pożytku publicznego, dlatego PZŁ  
i w szczególności koła łowieckie spełniają wymagania stawiane organizacji pożytku 
publicznego ze względu na prowadzoną ochronę środowiska. Sąd także odmówił nam 
wpisu prowadzonej w tym zakresie działalności do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Tymczasem ustawa podatkowa przewiduje, że korzystanie z darowizn (1% podatku) 
wymaga wpisu Koła do KRS, jako organizacji pożytku publicznego. Jednocześnie art. 35 
ust. 1 i 2 prawa łowieckiego potwierdzają możliwość przyjmowania darowizn, jednak nie 
są spójne z ustawami podatkowymi, które pozwalają dawać darowizny tylko osobom 
prawnym spełniającym formalne wymogi dla organizacji pożytku publicznego.

Wniosek! Ten stan powinien być zmieniony przez odpowiednią nowelizację prawa  
łowieckiego.

Wnioski zgłosili delegaci z Koła Łowieckiego „Oręż”: Kol. Kazimierz Gmerek,  
Kol. Bronisław Kowalczuk, Kol. Andrzej Ostrokólski.

1.7. Podsumowanie minionych 10 lat – 2000–2010
W okresie minionych 10 lat dzięki inicjatywom i pracy nasze Koło powiększyło 

majątek trwały, służący statutowym celom i realizowało zamierzenia, które korzystnie 
zmieniły warunki bytowania zwierzyny i gospodarki łowieckiej na obszarze dzierżawio-
nych obwodów. 
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Przyjmując do porównań 2000 r., aby wskazać na znaczenie i wysokość wyników pracy 
gospodarczej (łowieckiej i rolnej), zestawienie przyrostu potencjału wygląda następująco:

 
Rok 1999/2000 majątek na 31.03.2000 r. – 100%  ●

  Minęło 5 lat wytężonej pracy i …
Rok 2004/2005 majątek na 31.03.2005 r. – 200%  ●

  Zbliża się koniec kolejnych 5 lat pracy i …
Rok 2008/2009 majątek na 31.03.2009 r. – 270% ●

Przyrost majątku przez 10 lat – od 2000 r. do 2009 wyniósł 170%
Ponieważ w dniu oddawania książki do druku nie został zamknięty rok budżetowy  
2009–2010, dlatego nie podajemy stanu majątku na 31.03.2010 r.

Zasadniczymi składnikami majątku są: 
Strażnica Ochrony Przyrody ●  składająca się z następujących obiektów:

budynek – A ○  o pow. ok. 400 m², wyposażony w dwie sale dydaktyczno-konferen-
cyjne, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, podręczną biblioteczkę, ekspozycję 
łowiecko-ekologiczną; 
budynek – B ○  o pow. ok. 300 m² wyposażony w sale do pracy zarządu koła  
i gospodarzy łowisk oraz kierownictwa Gospodarstwa Rolno Łowieckiego,  
a także pokoje dla myśliwych i socjalne dla pracowników. 

Punkt Skupu Zwierzyny ●  wybudowany zgodnie z obowiązującymi standardami, służący 
myśliwym KŁ „Oręż” i myśliwym sąsiednich kół łowieckich. 

Urządzenia łowieckie ● , w tym: wiata myśliwska „Pod Jałowcem” w m. Kurówko 
(dawniej Kurki), 30 paśników-magazynów (OŁ nr 62 – 17 sztuk OŁ nr 65 – 13 sztuk), 
152 ambony (OŁ nr 62 – 86 sztuk, OŁ nr 65 – 66 sztuk), 109 stałych lizawek (OŁ nr 62 
– 64 sztuki OŁ nr 65 – 45 sztuk).

Budynki i budowle ● , silosy zbożowe oraz maszyny rolnicze, kombajny, ciągniki, samo-
chody i inne urządzenia rolne w Gospodarstwie Rolno Łowieckim o pow. ok. 460 
ha, w tym grunty wykupione od ANR – łącznie ponad 55 ha.
 
Zarząd Koła Łowieckiego „Oręż” stabilny od kilku kadencji, inspirujący i jednoczący 

wszystkich do realizacji licznych przedsięwzięć, wysoko oceniany przez kolegów podczas 
walnych zgromadzeń, dzięki zgodnej zespołowej i osobistej pracy w kierowaniu działal-
nością statutową doprowadził całe Koło do wysokich satysfakcjonujących wyników.
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Teraz widać jak trafnie 15 lat temu podjęto nowatorskie działania w gospodarce 
łowieckiej. Od 1993 r. grunty rolne uprawiane są z przeznaczeniem na zaspokojenie statu-
towych potrzeb dokarmiania zwierzyny żyjącej w stanie wolnym. Dzięki uporczywym 
działaniom przedłużona została umowa dzierżawy z ANR do 2024 r., czyli na maksy-
malny okres 30 lat.

Obecnie stan gruntów w KŁ „Oręż” jest następujący:
Dzierżawa od ANR – 404 ha ●
Własność Koła – 55 ha ●
Dzierżawa od Nadleśnictwa Bobolice – 14 ha ●
Dzierżawa od Nadleśnictwa Polanów – 4 ha ●

 Razem 477 ha

Wykorzystanie Gospodarstwa Rolno-Łowieckiego do poprawy warunków bytowania 
zwierzyny i zmniejszenia szkód łowieckich:

Zadanie to jest realizowane przez produkcję i wykładanie karmy w leśnych paśnikach  ●
w okresie jesień–zima–wiosna, aby zlikwidować problemy bytowe zwierzyny i odcią-
gnąć od upraw leśnych oraz upraw rolnych. 
Wprowadzono do gospodarki łowieckiej nowość – całoroczne dokarmianie zwie- ●
rzyny na dużych (po ok. 50–90 ha) areałach upraw (szczególnie zimą) atrakcyjnych 
pokarmowo, np.: rzepak ozimy, żyto ozime, żyto kępkowe – eksperyment wieloletniej 
uprawy na żerowisko, pasy drzewek „zgryzowych dla zwierzyny grubej i drobnej, itp. 
Zaplanowano i utworzono pasy zaporowe o pow. każdy ok. 3–5 ha z uprawami:  ●
topinamburu, kukurydzy, kapusty, mieszanek zbóż, co wpłynęło na systematyczne 
zmniejszanie się szkód łowieckich w uprawach rolnych i na zmniejszenie wielkości 
wypłacanego odszkodowania. 

Od czasu utworzenia naszego Gospodarstwa Rolno-Łowieckiego jego zarządcą jest 
Kol. Romuald Sobczak, który wiele wysiłku wkłada w utrzymanie właściwego stanu 
upraw rolnych oraz maszyn i całej infrastruktury. Obecnie specjalizujemy się w produkcji 
upraw roślin, które są atrakcyjną karmą dla zwierzyny łownej, a przez to odciągamy je od 
upraw należących do okolicznych rolników i zmniejszamy wysokość wypłacanych kwot 
za szkody łowieckie. Systematycznie wzbogacamy naszą bazę techniczną i modernizu-
jemy gospodarstwo. 

Od 1993 roku w produkcji rolnej pracowała w GRŁ znaczna liczba mieszkańców wsi 
Garbno i gminy Polanów. Z sympatią i uznaniem wspominamy naszych byłych pracow-
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ników, którzy z właściwą sobie sumiennością wykonywali trudne prace w gospodarce 
rolnej. Do tej grupy należą Panowie: Alfred Kłos, Bogdan Pawelec, Hieronim Kanikowski. 
Obecnie stałymi wieloletnimi pracownikami są Panowie: Marian Faber, Jan Nogalski, 
Ryszard Woźniak oraz od 2009 r. Zenon Siarka. W roku naszego jubileuszu serdecznie 
pozdrawiamy wszystkich i składamy życzenia szczęścia w życiu osobistym oraz satysfakcji  
w pracy zawodowej. Skutecznie współpracujemy z lokalnymi władzami na rzecz likwi-
dacji bezrobocia, utworzyliśmy nowe stanowiska pracy dla pracowników po b. PGR,  
a ponadto w okresie minionych 15 lat pracowało u nas nawet 15-20 osób rocznie z gmin 
Polanów i Bobolice, wykonując prace sezonowe.

Po inicjatywie budowy obiektu „Strażnica Ochrony Przyrody” – budynek „A” i jego 
wzniesieniu wysiłkiem i kosztem myśliwych Koła, przy całości funduszy uzyskanych 
z dochodów z gospodarki łowieckiej i rolnej, po wytworzeniu przychylnej atmosfery, 
następnym etapem była modernizacja zrujnowanego budyneczku „biura” b. PGR w celu 
utworzenia budynku uzupełniającego funkcje „Strażnicy Ochrony Przyrody”. Tak powstał 
kolejny – budynek „B”, służący potrzebom Koła, myśliwych i pracowników rolnych.

Zintensyfikowano organizowanie spotkań i narad środowiskowych, które przyniosły 
korzyści Kołu i środowisku, zwłaszcza dobrze układa się wieloletnia współpraca ze szko-
łami, szczególnie intensywna od czasu realizacji akcji „ożywić pola”. W ramach tej akcji 
dokonano nasadzeń: dębu, buka i świerka, tworząc 4 remizy śródpolne, każda o długości 
ok. 800–1300 m i szerokości 15-20 m – na działkach rolnych Koła. Współpraca jest reali-
zowana ze szkołami w Koszalinie (SP nr 10 i 3), Garbnie, Kurowie, Nacławiu, Pola-
nowie i Bobolicach. Z młodzieżą szkolną organizowane są imprezy ekologiczne od 4 do 6  
w każdym roku, połączone z konkursami z wiedzy o ochronie zwierzyny i środowiska 
naturalnego. 

Szczególnie ciepłe słowa uznania kierujemy do Pani Doroty Kościuszko-Cienkow-
skiej, która od ponad 20 lat organizuje grupy młodzieży szkolnej do zbierania kasztanów 
i żołędzi w celu dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym. Aktywnie działają nauczy-
cielki ze Szkoły Podstawowej nr 10, Panie: Beata Czapla, Elżbieta Kurek, Joanna Kurek, 
a także ze Szkoły Podstawowej nr 7 do grona aktywistek ochrony przyrody dołączyły 
Panie: Elżbieta Jonca-Gałązka, Jolanta Smoleńska, Agnieszka Linkiewicz. 

Również nie zabrakło młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Koszalinie, obecnie 
Zespół Szkół nr 11, nad którą sprawują opiekę Panie: Teresa Gniewska i Wioleta Maksy-
mowicz. Nie zabrakło zainteresowanych ochroną środowiska w Zespole Szkół Sporto-
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wych w Koszalinie. Tutaj aktywnie działają Panie: Beata Banaś-Dziubek i Dorota Panek.  
W ramach tej współpracy organizujemy spotkania w szkołach i w naszych obiektach, gosz-
cząc młodzież zawsze organizujemy atrakcyjny kontakt z przyrodą, a następnie spotkania 
przy ognisku, które stanowią podsumowanie akcji ekologicznych. Dzięki spotkaniom 
z łowczym Kol. Bronisławem Kowalczukiem dzieci zapoznały się z działalnością Koła 
Łowieckiego „Oręż” na rzecz dokarmiania zwierząt leśnych. 

Bardzo duże znaczenie dla ciągłości naszych działań na rzecz ochrony środowiska  
i troski o zwierzynę ma współpraca z miejscowymi szkołami i realizacja wspólnych 
działań. Pragniemy wyrazić uznanie i podziękować kierownictwu i młodzieży Szkoły 
Podstawowej w Kurowie, której dyrektorką jest Pani Grażyna Sikorska oraz Pani Iwonie 
Katolik nauczycielce biologii. Efekty waszej pracy są wymierne i cenne, gdyż zebrane 
kasztany i buczyna oraz żołędzie wykładane są zwierzynie w okresie zimy, gdy zlodowa-
ciała gruba pokrywa śniegu utrudnia żerowanie. 

Podobne działania zostały podjęte przez Społeczną Szkołę Podstawową w Garbnie, 
której dyrektorka Pani Agnieszka Giergiel wraz z Paniami: Marzeną Ruszczyk i Małgo-
rzatą Marut od początku swojej działalności nauczycielskiej aktywnie uczestniczą  
z młodzieżą we wszystkich naszych akcjach ochrony przyrody. Każda z tych szkół co roku 
zbiera około 500–600 kg kasztanów i żołędzi, a młodzież uczestniczy także w wykopkach 
topinamburu i rozkładaniu go w lesie przy paśnikach. Gospodarze łowisk Kol. Jan Kałuża  
i Romuald Sobczak oraz Tadeusz Kraśniewski – kierownik Zakładu Ochrony Środowiska 
i opiekun Strażnicy Ochrony Przyrody w sprawozdaniach i opiniach na posiedzeniach 
zarządu Koła wyrażają się o tej działalności z najwyższym uznaniem.

Wszystkie imprezy kończyły się nagradzaniem uczniów, którzy aktywnie włączyli się 
w akcje ekologiczne oraz ogniskiem z pieczeniem kiełbasy i wspólnym śpiewaniem. Akcja 
zbiórki pod hasłem „Dokarmiamy leśne zwierzęta” daje wyniki i corocznie zostają prze-
kazane dla Koła Łowieckiego „Oręż” kasztany i żołędzie w masie do 2000–3000 kg. Szkoły 
w Koszalinie realizowały program „Krąg Przyjaciół Przyrody” dotyczący ochrony środo-
wiska, oparty na polsko-amerykańskim programie ekologicznym „KRĄG”. Nadrzędnym 
celem tego programu było skuteczne i efektywne kształtowanie u dzieci postaw zgodnych 
z etyką ekologiczną.

  
Wzorowa jest współpraca z wiodącym – dla Koła – Nadleśnictwem Bobolice i „Towa-

rzystwem Ekologiczno-Kulturalnym” w Bobolicach. Również bardzo dobrze układa 
się współpraca z nadleśnictwami w Polanowie i Manowie. Odzwierciedlają to efekty  
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w gospodarce leśnej i hodowlanej oraz podczas wspólnych narad nad poprawą warunków 
bytowania zwierzyny. Istotę tej partnerskiej współpracy potwierdzają zamieszczone  
w części 5 listy gratulacyjne i opracowania przekazane do książki przez nadleśniczych 
tych nadleśnictw. 

Prowadzimy ożywioną działalność popularyzującą nasze Koło, uczestniczymy 
w konferencjach i sympozjach – Koledzy: B. Kowalczuk, P. Ferenc, A. Ostrokólski,  
W. Załuski. Dostrzec można Zarząd i aktywnych myśliwych (szkoda, że nielicznych) na 
spotkaniach w Połczynie. Nasza kronika zawsze jest dostrzegana jako jedna z najlepszych. 
Opracowana jest już nowa strona internetowa naszego Koła. Publikowane są artykuły  
o KŁ „Oręż” w naszych łowieckich pismach „Łowiec Polski”, „Brać Łowiecka” i pismach  
o tematyce gospodarki w lasach oraz lokalnych. Inspirujemy działania na rzecz wspierania 
społecznie pożytecznych organizacji (weterani, stowarzyszenia środowiska technicznego, 
nauczycieli) oraz młodzieży ze środowisk ubogich b. PGR – organizowano imprezy odpo-
czynku weekendowego w obiektach Koła, spotkania przy ognisku, „choinkę” i Dzień 
Dziecka. O tym wspomniano już wcześniej.

Nie zapominamy o integracji naszych kolegów, staramy się kilka razy w roku zorga-
nizować konkursy wiedzy łowiecko-ekologicznej połączone z relaksującymi wieczorkami 
przy ognisku i tańcami. Zazwyczaj nasze małżonki wygrywają konkursy i wzbudzają 
podziw mężów, którzy nie mogą zrozumieć skąd tyle wiedzą o łowiectwie. Również 
na zawodach strzeleckich dostrzegana jest reprezentacja naszego Koła, która stopniowo 
zbliża się do czołówki najlepszych strzelców naszego regionu. 

Nad funduszami Koła bezpośrednio czuwa Kol. Piotr Ferenc – skarbnik, a księgowość 
przez blisko 10 lat prowadziła Pani Elżbieta Wygoda, obecnie trud ten przyjęła Pani Zofia 
Woźniak. Wszystkie nasze coroczne dochody wydatkujemy w roku następnym na cele 
statutowe, w tym na ochronę środowiska. Uzyskiwane fundusze nie są i nie mogą być 
źródłem osobistych przychodów żadnego członka naszego Koła. Koszty produkcji rolnej 
pokrywamy z funduszy uzyskanych z działalności łowieckiej, a od kilku lat z dopłat obsza-
rowych z UE. W naszym przypadku jest to ważna sprawa, gdyż zmniejszyła się kwota 
pochodząca z gospodarki łowieckiej, którą możemy przeznaczyć na poprawę warunków 
bytowania zwierzyny w lasach. Wychodzimy z epoki pasywnego modelu łowiectwa, 
przechodząc w model łowiectwa połączonego z gospodarką rolną. Taką szansę działań 
rozwojowych daje nam dotychczasowy dorobek gospodarczy i działalność hodowlana 
oraz warunki prawno-gospodarcze w UE.
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1.8. Kierunki działań rozwojowych

Od roku 2005 obowiązuje uchwalona przez Walne Zgromadzenie  »Koncepcja rozwoju 
KŁ „Oręż”« wynikająca z analizy porównawczej „zagrożeń i słabych stron” z „szansami  
i możliwościami”. To pozwoliło wyciągnąć wnioski, które w aspekcie tendencji gospodar-
czych i rozwoju społecznego wskazują kierunki działań sprzyjające rozwojowi naszego 
Koła. Postanowiono:

1. Zwiększyć bazę żywieniową dla zwierzyny, zakładając poletka żerowe w łowiskach 
na gruntach wydzierżawianych od nadleśnictw i rolników, zakładając uprawy atrak-
cyjne przez cały rok. – Zadanie jest systematycznie realizowane.

2. Dokonywać nasadzeń krzewów i drzew, które pozwolą utworzyć remizy dla zwie-
rzyny drobnej i ptactwa. – Zadanie jest systematycznie realizowane, a ponadto wydzierża-
wiono od Nadleśnictwa Polanów i Bobolice około 17 ha łąk śródleśnych na poletka żerowe 
położone w lasach.

3. Systematycznie zwalczać kłusownictwo, likwidować wnyki i prowadzić akcje wyja-
śniająco-szkoleniowe wśród młodzieży szkolnej. – Szczególnie ważne zadanie jest reali-
zowane we współpracy z kierownictwem nadleśnictw, szkołami na terenie obwodów łowiec-
kich oraz ze strażą łowiecką.

4. Zakupić działkę 77/22 i stopniowo stworzyć warunki do hodowli zagrodowej daniela 
na gruntach w pobliżu SOP. – Zakupiono od ANR po uporczywych negocjacjach 16,5 ha 
gruntów przyległych do „Strażnicy Ochrony Przyrody” oraz 5 ha gruntów zabudowanych  
i rolnych na rozbudowę bazy gospodarki rolno-łowieckiej.

5. Organizować polowania dla myśliwych zagranicznych, łącząc pozyskiwanie 
zwierzyny z polowaniem za pomocą aparatu fotograficznego i z innymi atrak-
cjami kulturalnymi i turystycznymi. – Realizowane jest równolegle z polowaniami, 
nie udało się jeszcze zorganizować wypraw łowieckich tylko z aparatem fotograficznym  
i z kamerą filmową.

6. Ograniczać liczbę pozyskiwanej zwierzyny przez jednego myśliwego zagranicznego, 
przy jednoczesnym wydłużaniu pobytu w łowisku. – Konsekwentnie dąży się do wyko-
nania tego zadania, pobyt w naszych obiektach zorganizowanych grup myśliwych zagranicz-
nych jest o 2–3 dni dłuższy niż liczba dni polowań.
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7. Unowocześnić produkcję rolną na potrzeby dokarmiania zwierzyny, założyć wielo-
letnie plantacje, dokonywać nasadzeń krzewów i drzew. – Dokonano nasadzeń kilku 
pasów krzewów i drzew, jako remizy dla zwierzyny, założono trwałe poletka zaporowo- 
-żerowe.

8. Wybrać i wprowadzić na wybranym obszarze np. 100–150 ha intensywną wysoko 
opłacalną uprawę wybranych zbóż w celu pozyskania dodatkowych funduszy. – 
Dotychczas stopniowo realizowany jest ten cel, zgodnie z systemem dopłat do produkcji rolnej 
i wieloletnim planem upraw. Wprowadzono uprawy w ramach programu „rolno-środowisko-
wego” na pow. ok. 100-150 ha, co przynosi korzyści w dokarmianiu zwierzyny zimą i dopłaty 
z ARiMR. 

9. Przeprowadzić modernizację sprzętu rolniczego i dokonać zakupu odpowiednich 
maszyn rolniczych dla GRŁ. – Zakupiono nowy ciągnik, liczne maszyny do produkcji 
rolnej. Zakupiono i posadowiono trzy silosy po 75 ton na ziarno zbóż z własnych plonów.

10. Dokonać stopniowo zakupu dzierżawionych gruntów, w taki sposób, aby do końca 
2024 r. zakupić i posiadać łącznie ok. 300 ha. – Złożony wniosek został zablokowany 
przez ANR, gdyż przewidziano umiejscowienie na dzierżawionych gruntach elektrowni  
wiatrowych.

11. Dokończyć remont stodoły, naprawy: drzwi, bram, odnowienie pozostałości elewacji, 
remont wnętrza stodoły. – Wykonano modernizację bramy i poprawiono funkcjonalność 
części pomieszczeń stodoły-magazynu.

12. Zmodernizować SOP – dobudować nową część budynku posiadającą nowoczesne 
zaplecze i salę konferencyjną, wyremontować urządzenia grzewcze i inne (bud.  
A, B). – Zlecono przygotowanie projektu, obowiązuje uchwała Walnego Zgromadzenia  
o rozpoczęciu modernizacji w terminie wybranym przez zarząd Koła, po zgromadzeniu 
funduszy.

13. Organizować więcej dochodowych imprez w SOP, zwłaszcza z zakresu ekologii 
i łowiectwa, kultury i etyki polowań. – Zadanie jest realizowane z różną intensywnością  
i jeszcze są szanse na dalsze działania.
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14. Opracować i wydać kolejną książkę o prowadzonej przez nasze Koło działalności, 
usadowić „pamiątkowy głaz” z opisem historii Koła. – Trwają prace nad nową książką 
na 50-lecie Koła, przewidywane wydanie drukiem – kwiecień 2010 r.

15. Mocniej angażować myśliwych do prac służących rozwojowi Koła, dbać  
o wyważony napływ młodych myśliwych, aby utrzymać ciągłość pokoleniową i obniżyć 
średnią wieku statystycznego myśliwego w Kole. – W ostatnich latach przyjęto na staż  
i następnie do koła kolejną grupę młodych myśliwych, aktywni są oni w łowiectwie  
i pracy społecznej oraz popularyzującej zasady etycznych polowań i gospodarki  
łowieckiej.

16. Gromadzić i blokować na koncie bankowym fundusze rezerwowe ok. 300–500 tys. zł 
na okoliczność wykorzystania potrzeb rozwojowych i szansy szybkiego (okazyjnego) 
zakupu potrzebnego sprzętu. – To trudne zadanie jest realizowane z wynikami, które 
jeszcze nie są zbyt zadowalające, jednak zauważalne są perspektywy zgromadzenia funduszy 
na realizację wyżej wymienionych zadań.

 
Nadchodzące kolejne 50 lat naszej działalności rozpoczynamy w przekonaniu, że dzia-
łając w Polskim Związku Łowieckim można spokojnie, chociaż czujnie, spoglądać  
w przyszłość, zawsze będąc przygotowanym do podjęcia skutecznych rozwiązań. Jedno-
cześnie widzimy potrzebę rozszerzenia listy zadań o nowe zamierzenia.

17. Zakupić grunty rolne od ANR, aby przed 2013 rokiem posiadać około 100 ha.

18. Rozbudować zaplecze socjalno-gospodarcze wraz z możliwościa perspektywicznej 
rozbudowy bazy noclegowej i wykładowej Strażnicy Ochrony Przyrody. Zadanie to 
traktowane priorytetowo i realistycznie. W pierwszym półroczu 2011 r. zlecić wyko-
nanie projektu technicznego.

19. Zmodernizować zaplecza gospodarcze na nowo zakupionych działkach nr 79/24  
i 79/25 i wyremontować budynki gospodarcze, wybudować wiatę na sprzęt, ogrodzić  
i poprawić estetykę obiektów.

20. Przeszkolić pracowników ORŁ w zakresie posługiwania się nowoczesnym sprzętem 
technicznym, stosowania nowych technologii upraw i organizacji pracy.
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Bronisław Kowalczuk

2. NOWOCZESNA GOSPODARKA ŁOWIECKA W KOLE 
ŁOWIECKIM „ORĘŻ”

2.1. Główne problemy gospodarki łowieckiej w Kole Łowieckim „Oręż” w warunkach 
przemian gospodarczych w latach 2000–2010

 
Koło Łowieckie „Oręż” jest jednym z wielu podmiotów aktywnie działających  

i współdziałających na obszarze gmin Polanowa, Bobolic i Manowa. Od początku powstania 
dzierżawi dwa obwody łowieckie nr 62 i 65 (dawniej 17 i 27) o ogólnej powierzchni 11 560 
ha w woj. zachodniopomorskim (dawnym woj. koszalińskim), w których skład wchodzą 
grunty leśne o pow. 6399 ha oraz grunty polne o powierzchni 4861 ha, ocenione jako 
obwody średnie.

W 2010 roku na jednego myśliwego przypada 158 ha powierzchni obwodu (wcze-
śniej obowiązywała norma 350 ha na jednego myśliwego) i to miało decydujące znaczenie 
co do granicznej liczby członków koła. Obecnie obowiązujące przepisy prawa łowiec-
kiego odstąpiły od tych ograniczeń. Zarząd koła łowieckiego posiada statutowe kompe-
tencje do przyjmowania i skreślania członków i kandydatów koła do liczby uznanej za 
optymalną w jego warunkach obszarowo-przyrodniczych i z innych przyczyn ważnych  
z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania. Nie są stabilne warunki prowadzenia 
gospodarki hodowlanej, a od 1990 roku datuje się załamanie i warunki bytowania zwie-
rzyny znacznie się pogorszyły na skutek upadku państwowych gospodarstw rolnych, co 
spowodowało w naszym regionie wieloletnie odłogowanie setek hektarów pól. Wzrosła 
gwałtownie potrzeba zwiększenia ilościowo i zróżnicowania asortymentowo karmy 
wykładanej do paśników oraz zapewnienia zwierzynie całorocznego żeru na polach 
uprawnych. Jednocześnie od 1991 roku koła łowieckie zostały obciążone obowiązkiem 
rosnącej od 5% poprzez 25–30% w latach następnych aż do 100% wypłaty odszkodowań 
łowieckich za szkody w uprawach rolnych. W okresie wcześniejszym ten obowiązek 
spoczywał na ALP, które szacowały szkody, a koła łowieckie uzupełniały kwotą równą 
5% szkód w uprawach rolnych. Pojawiały się wówczas zagrożenia wynikające z inflacji, 
nasze zasoby finansowe straciły swoja siłę nabywczą. Skala zagrożeń istnienia naszego 
Koła z dnia na dzień potęgowała się, sytuacja ta i przewidywania dalszych niekorzyst-
nych przemian zmusiły zarząd Koła do szukania formuły, która zapobiegłaby najgorszym 
scenariuszom – likwidacji. 

 Poszukiwaliśmy rozwiązań dających nam szanse rozwoju, zasięgnęliśmy opinii 
specjalistów. Głównym „dobrym duchem” był ówczesny wicewojewoda koszaliński, 
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myśliwy kol. Franciszek Klim, który zasugerował wydzierżawienie gruntów rolnych na 
potrzeby łowiectwa. Dlatego po licznych analizach i ocenach wielu pomysłów na poprawę 
warunków gospodarowania i stworzenie dobrej bazy dalszego rozwoju Koła, bez koniecz-
ności ustalenia bardzo wysokich składek członkowskich, postanowiliśmy uchwałą 
zarządu wydzierżawić upadły PGR Garbno. Celem było to, aby zapobiec wypłatom szkód 
łowieckich, a całą powierzchnię wykorzystać do produkcji karmy dla zwierzyny dziko 
żyjącej. Zanim została podpisana końcowa umowa dzierżawy, podjęto prace wyjaśnia-
jące, aż Walne Zgromadzenie Członków Koła podjęło uchwałę o wydzierżawieniu tych 
nieruchomości. W dniu 2 listopada 1993 r. doszło do zawarcia wstępnej umowy dzier-
żawy gospodarstwa rolnego w Garbnie pomiędzy:

1. Występującym w imieniu Skarbu Państwa na podstawie pełnomocnictwa Wojewody, 
urzędującym w Nacławiu, likwidatorem – mgr inż. Marianem Zającem, a

2. Kołem Łowieckim „Oręż” reprezentowanym przez kol. Kazimierza Gmerka – prze-
wodniczącego zarządu Koła i kol. Bronisława Kowalczuka – łowczego.

Przedmiotem dzierżawy jest gospodarstwo rolne w Garbnie stanowiące mienie Skarbu 
Państwa. Dzierżawca zobowiązał się używać przedmiot dzierżawy do uprawy zbóż  
i produkcji karmy dla zwierzyny łownej i płacić wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny 
za grunty 1q żyta za 1 ha, za obiekty 1% wartości księgowej obiektów i budynków płatny  
z dołu w terminach półrocznych. W roku następnym – grudzień 1994 r. – podpisano 
umowę dzierżawy z AWRSP na 20 lat. Obecnie umowa została przedłużona do 2024 r. – 
na łączny okres 30 lat.

Teraz ponad 15-letnia praktyka prowadzenia gospodarstwa rolnego, a dokładnie 
rolno-łowieckiego, potwierdziła słuszność podjętej decyzji. Gospodarka łowiecka zyskała 
mocne podstawy do dalszego rozwoju i z każdym rokiem przynosi pozytywne efekty  
w postaci produkcji karmy i ochrony środowiska przyrodniczego.

 W każdym roku produkujemy ponad 200 ton suchej i treściwej karmy na potrzeby 
zwierzyny łownej w odwodach łowieckich nr 62 i 65, średnio o wartości po około 
35–60 tys. zł dla każdego obwodu. Ponadto na naszych uprawach zwierzyna zjada na 
powierzchni około 20-40% upraw w zależności od rodzajów roślin. Oceniamy, że obecnie 
stan pogłowia – w roku jubileuszowym – wynosi: jeleni około 500 sztuk, saren około 
830 sztuk i dzików około 720 sztuk. Dla potrzeb dokarmiania zwierzyny stosujemy 
zatwierdzone przed wielu laty roczne normy karmy dla każdego: jelenia 200 kg, sarny 
80 kg i dzika 150 kg. Wieloletnia praktyka gospodarki łowieckiej potwierdza – zgodny  
z pojemnością łowisk – stabilny poziom i strukturę wiekową oraz płci pogłowia zwierzyny. 
Wyrazem tego jest realizacja rocznych planów łowieckich na porównywalnym poziomie. 
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Ważnym elementem w kalendarzu pozyskiwania zwierzyny są terminy polowań, które 
mają kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska, utrzymania populacji i wartości ekono-
micznych. Chodzi tu szczególnie o pozyskiwanie młodych osobników, przy wystarcza-
jącej rozpoznawalności pod względem płci i wagi. Zasadne jest pozyskiwanie zwierzyny 
starszej, gdyż można prowadzić selekcję jakości, a ponadto zwierzyna w wyższej klasie 
wiekowej ma wyższą cenę, a to daje wyższe wpływy do budżetu koła.

 W planowaniu budżetu po stronie wydatków jedną trudno przewidywalną pozycją 
wynikającą z art. 46 ust. 7.1 pkt. 1 „Prawa Łowieckiego” są wypłaty odszkodowań za 
szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele  
i sarny. W warunkach gospodarczych Koła Łowieckiego „Oręż” uznaliśmy, że ich wielkość 
będzie znośna, jeśli wpływy z tytułu sprzedanych tusz zwierzyny zabezpieczą wypłatę 
odszkodowań i koszty dzierżawy obwodów łowieckich, natomiast na realizację pozo-
stałych zadań statutowych należy szukać dochodów z innej działalności gospodarczej.  
W ocenianym 10-leciu w roku 2003 i 2004 zabrakło z wpływów za tusze: 8% i aż 34% do 
pokrycia tych wydatków. Wynika z tego wniosek, że należy posiadać rezerwy funduszy 
na pokrycie nieprzewidywalnych kosztów.

Istotnym i niezwykle ważnym problemem jest spełnienie podstawowych wymogów 
zagospodarowania każdego łowiska. Najprostszą formą dokarmiania jest wywożenie 
produktów pochodzenia rolniczego do lasu w miejsca największych skupisk zwierzyny. 
Jest to sposób czasochłonny i kosztowny. W naszych łowiskach od wielu lat uprawiamy  
w lasach poletka łowieckie z atrakcyjnym żerem odpowiednio udostępnianym zwierzynie. 
Obecnie wydzierżawiły nam Nadleśnictwa Bobolice, Manowo i Polanów w obwodzie 
łowieckim nr 62 i 65 ponad 20 ha na klasyczne poletka żerowe, na których zwierzyna ma 
do dyspozycji przez cały rok między innymi: topinambur, mieszankę traw wieloletnich, 
drzewka zgryzowe, a także żyto kępkowe. Ponadto w gospodarstwie rolno-łowieckim 
na gruntach o powierzchni około 350 ha od 15 lat uprawiamy żyto ozime, owies, rzepak, 
kapustę i rzepę ścierniskową oraz grykę. Struktura upraw zmienia się w każdym roku 
zgodnie z potrzebami i zasadami gospodarki rolnej. 

Dbamy o stan kompleksów łąk śródleśnych i przyleśnych. Polega to na wykoszeniu łąki 
co najmniej jeden raz w roku i zbiorze siana na potrzeby zimowego dokarmiania. Takiemu 
zabiegowi poddawane są łąki i trawy o powierzchni około 40 ha, dzięki temu zwierzyna 
płowa i drobna znajduje wiosną świeżą trawę i ma to ogromne znaczenie w zapewnieniu 
zwierzynie dobrej jakościowo karmy w okresie nakładania poroża. Brak poczucia bezpie-
czeństwa zmusza zwierzynę do dłuższego intensywniejszego żerowania w celu dostar-
czenia organizmowi niezbędnej ilości wapnia, fosforanu i mikroelementów. Taka sytuacja 
jest między innymi przyczyną występowania zwiększonych szkód w drzewostanach. Ten 
stan jeszcze bardziej pogorszy się po wdrożeniu rozporządzenia Ministra Środowiska, 
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dotyczącego zmian terminu polowań i potraktowanie dzików jako najgorszych drapież-
ników. Minister zezwolił na odstrzał w marcu: warchlaków, przelatków, wycinków  
i odyńców. 

Jako wieloletni łowczy twierdzę, że 11 miesięcy w zupełności wystarcza na pełne 
wykonanie planu odstrzału. Nie jest zasadne twierdzenie, że występują zbyt wysokie 
stany dzików – jest to mocno przesadzone. W ostatnich trzech sezonach łowieckich pozy-
skaliśmy 496 dzików, głównie warchlaków, przelatków i wycinków. Natomiast odyńców 
powyżej 100 kg pozyskaliśmy zaledwie 5 sztuk, co stanowi 1% pozyskanych dzików, a to 
świadczy, że mamy pełną kontrolę nad stanem pogłowia i nie widzimy uzasadnienia na 
organizację polowań w tym wydłużonym okresie. 

Zarząd koła powinien rozważyć, czy zasadne jest korzystanie z tego nowego prze-
pisu i czy wystawiać upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego na 
dziki w marcu. Chcę tutaj nadmienić, że myśliwi w Kole Łowieckim „Oręż” od kilku lat 
prowadzą przez cały rok „Kartę obserwacji zwierzyny łownej i szkodników”. Pozwalają 
one na monitorowanie pogłowia zwierzyny i podejmowanie z odpowiednim wyprzedze-
niem decyzji do opracowania „Rocznych Planów Łowieckich”. Koło Łowieckie „Oręż” 
dokumentuje całoroczną obserwację, a jej wyniki pozwalają na realne planowanie i ich 
realizację w skali 95–100%. 

Gospodarka łowiecka jest ściśle powiązana z systemem gospodarki krajowej, stąd 
też warunki zdobywania funduszy są coraz trudniejsze. Dla przykładu wpływy z tytułu 
sprzedanych tusz w 2009 roku są niższe o 25% w stosunku do roku 2008, natomiast suma 
kosztów wszystkich składników rośnie szybciej niż wpływy. Widać to dokładnie na przy-
kładzie cen paliwa, nawozów, podatków itp. Zjawisko to należy uwzględniać przy opra-
cowywaniu przyszłych budżetów. Nie wykorzystanych szans w poprzednich latach już 
się nie odrobi, dysproporcje te będą nadal się nasilać i jeżeli nie zostaną uwzględnione  
w nowoczesnej organizacji produkcji, to bilans coraz trudniej będzie zamknąć.

 Obok znaczących osiągnięć gospodarczych i organizacyjnych zdobyliśmy, szcze-
gólnie w ostatnich 10 latach, nowe doświadczenia, wiedzę przyrodniczą i pogłębiliśmy 
zasady etyki łowieckiej. Suma doświadczeń i wiedzy skłania nas do samoograniczenia 
i samokontroli w imię umiaru, rozwagi i pokory wobec świata zwierząt i roślin, którego 
jesteśmy częścią.

 Spoglądamy w przyszłość bogatsi o wymierny dorobek, łatwiej będzie realizować 
nam coraz to nowe i trudniejsze zadania. Nasze Koło Łowieckie „Oręż” jest przygotowane 
do prowadzenia statutowej działalności, do której czujemy się powołani, pozostając  
w zgodzie z tradycją łowiecką w przeświadczeniu o odpowiedzialności za ochronę 
środowiska. 
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2.2. Współpraca z rolnikami szansą na stabilizację i zmniejszenie szkód 
łowieckich

Myśliwi zawsze wysoko cenili merytoryczną współpracę i współdziałanie z rolnikami 
w zakresie określonym ustawą łowiecką i statutem PZŁ. Również i myśliwi naszego Koła 
z należną powagą podchodzą do tego problemu. Dzięki takiej postawie w zasadzie ze 
wszystkimi rolnikami, wcześniej lub później relacje układają się poprawnie. W ostatnim 
dwudziestoleciu – okresie wielkich przeobrażeń ustrojowo-gospodarczych w Polsce – 
nastąpiły istotne zmiany w prawie łowieckim i systemie stosunków własnościowych. 
Polski Związek Łowiecki a z nim wszystkie koła łowieckie stanęły przed nowym wyzwa-
niem, przestawieniem sposobu myślenia i gospodarowania odpowiednio do zachodzą-
cych przeobrażeń. Zmiany te były szczególnie intensywne, rozległe i odczuwalne na 
obszarach Polski, gdzie dominowało rolnictwo prowadzone w państwowych gospodar-
stwach rolnych. 

Nasze Koło znajduje się na takim właśnie obszarze, dawne województwo koszalińskie 
a obecnie województwo zachodniopomorskie miało jeden z najwyższych wskaźników 
obszaru gruntów zajętych przez PGR. I zgodnie z ustaleniami dekretu z 29.10.1952 r.  
i później wydanymi aktami prawnymi ukształtowała się praktyka współpracy z sektorem 
rolnym. Dominowała współpraca z dużymi gospodarstwami rolnymi i stabilną obszarowo 
oraz przewidywalną strukturą upraw rolnych, które były atrakcyjną bazą żywieniową dla 
zwierzyny łownej, odciągając je od upraw leśnych, w których szkody były minimalne lub 
znośne.

Jednak wspomniane zmiany ustrojowe spowodowały likwidację wszystkich PGR. Po 
tym wydarzeniu nastąpiły przejściowe zaburzenia w wykorzystaniu gruntów rolnych, 
znaczna część długo odłogowała, na pozostałych gruntach nie prowadzono stabilnej 
gospodarki rolnej i planowych upraw. Nastąpiło zachwianie bazy żywieniowej i zwie-
rzyna skupiła się na znacznie mniejszych obszarowo jednak liczniejszych uprawach 
rolników indywidualnych. Gwałtownie wzrosła liczba zgłoszeń o szkodach i w ślad za 
tym stromo w górę skoczyła kwota wypłacanych co rok odszkodowań, dochodząc do 
350–400% poprzednio wypłacanych.

Sejm RP w dniu 13.10.1995 r. uchwalił nowe prawo łowieckie, które jednoznacznie 
określiło łowiectwo jako element w systemie państwa, który zajmuje się ochroną środo-
wiska przyrodniczego, co w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych  
i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii i racjonalnej gospodarki 
rolnej, leśnej i rybackiej. Ten stan prawny inaczej niż przedtem umiejscawiał prowadzenie 
łowiectwa i regulował liczne obszary działalności statutowej PZŁ i kół łowieckich.
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Równolegle do tych wydarzeń Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa prowadziła 
działania służące zagospodarowaniu gruntów rolnych. Znaczący areał trafił do rolników 
indywidualnych w naszych obwodach łowieckich, my również wydzierżawiliśmy blisko 
500 ha, a także w naszym sąsiedztwie spółki polskie i zagraniczne. 

Najwcześniej, bo już w 1992 r., powstało gospodarstwo rolne w Nacławiu Polsko-
Duńskiej Spółki Rolnej Spółka prowadzi uprawę zbóż na powierzchni ok. 1000 ha, z tego 
znaczna część znajduje się na terenie obwodu łowieckiego nr 62. Na co dzień Zarząd Koła, 
gospodarz łowiska, zarządca GRŁ i myśliwi współpracują z Panem Markiem Andersenem  
i pełnomocnikiem Panią Agnieszką Gałecką. Współpraca trwająca już tyle lat pozwoliła 
nam wzajemnie się poznać i zrozumieć specyficzne problemy oraz wypracować model 
stabilnego zgodnego sąsiedztwa. Rodzące się kwestie sporne zawsze rozstrzygamy, 
uwzględniając dobrą praktykę rolną, terminy agrotechniczne i sprawy organizacyjne  
z zakresu ochrony upraw przed szkodami łowieckimi.

Drugą znaczącą spółką gospodarującą na powierzchni 1235 ha jest AGRO-DAD - 
Dadzewo w Dadzewie. Dominuje w niej kapitał niemiecki, a współpraca od 1993 r. układa 
się poprawnie. Spółka uprawia zboża i hoduje bydło mięsne rasy „Aberdenn Argus”,  
w obwodzie łowieckim nr 62 leży większość gruntów rolnych. Pierwsze lata sąsiedztwa 
cechowało wiele trudności, powodowanych odmiennym niż nasze podejściem do istoty 
i specyfiki polskiego łowiectwa, w którym zwierzyna łowna żyjąca w stanie wolnym jest 
własnością państwa, a właściciel gruntu nie ma do niej prawa własności. Po wyjaśnieniu 
wszystkich obowiązujących w Polsce reguł prawnych większość oczekiwań kierowanych 
do nas nabrała realnego kształtu. Z biegiem czasu osiągnęliśmy coraz lepszą współpracę, 
a roszczenia za szkody łowieckie są wyważone i ustalane przez wspólne komisje odpo-
wiednio do faktycznych uszkodzeń upraw rolnych. Obecny stan możemy określić jako 
partnerski i dobrze rokujący dla umocnienia sąsiedzkich relacji. Na co dzień utrzymy-
wany jest kontakt roboczy z prokurentem Panią Ewą Śliwkiewicz oraz z zarządcą Panem 
Przemysławem Sadłowskim. I dzięki tej współpracy, problemy wynikające ze specyfiki 
naszej działalności oraz stykania się sfer naszych zainteresowań rozwiązujemy zawsze  
z pozytywnym skutkiem dla naszego wspólnego przyrodniczego środowiska. 
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2.3. Charakterystyka obwodów łowieckich

Obwód Łowiecki nr 62 (poprzednia numeracja 17) o powierzchni 4610 ha, położony 
8 km na zachód od Polanowa, obejmuje miejscowości: Jacinki, Rosochę, Cetuń, skrzyżo-
wanie dróg (Cetuń–Drzewiany) wzdłuż drogi do Białego Domu, Osetno, Rekowo, Nacław 
i Nadbór. Utworzony został przez Wojewodę Koszalińskiego, a od roku 1998 w wyniku 
nowego podziału administracyjnego kraju znalazł się w granicach województwa zachod-
niopomorskiego. 

Obwód stanowi obszar gruntów leśnych 2038 ha, gruntów polnych 2472 ha i wody 100 
ha, zaliczony jest do średniego pod względem walorów przyrodniczo-hodowlanych.

Powierzchnia leśna stanowi 44% i składa się z dużej ilości małych i średnich kompleksów 
leśnych, znajdujących się w przeważającej części w środku obwodu. Kompleksy leśne to 
przede wszystkim lasy sosnowe przy niewielkim udziale dębu, świerka, brzozy i olszyny. 
Powierzchnia użytków rolnych to w około 90% grunty po byłych PGR, w latach 1990–1995 
częściowo odłogowane. Obecnie w około 70% zagospodarowane przez spółki z udziałem 
kapitału zagranicznego oraz krajowe, nadal 20–30% odłogowe. Miało to ujemny skutek  
w rozwoju zwierzyny dziko żyjącej. 

Istotną poprawę warunków bytowych zwierzyny przyniosło położone w centrum 
tego obwodu Gospodarstwo Rolno-Łowieckie i uprawa roślin atrakcyjnych żerowo dla 
zwierzyny na powierzchni kilkuset hektarów w Garbnie. Roczna produkcja karmy wynosi 
około 400–500 ton w ziarnie i 500–600 ton masy zielonej i soczystej. Ponadto uprawianych 
jest kilka poletek żerowych na gruntach dzierżawionych od ALP o powierzchni ok. 5–6 ha. 
Efektem społecznej pracy myśliwych jest wybudowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności 
użytkowej 17 paśników z lizawkami dla grubej zwierzyny, 86 ambon myśliwskich, budek 
dla kuropatw w zależności od potrzeb. Poprawiono drogi dojazdowe oraz systematycznie 
w lasach i na polach poszukiwane są wnyki i inne pułapki kłusownicze. 

Obwód Łowiecki nr 65 (poprzednia numeracja 27) o powierzchni 6950 ha, położony  
5 km na północny zachód od Bobolic, obejmuje miejscowości: Gozd, Dobrociechy, Kłanino, 
Grzybnica, Mostowo, biegnie wzdłuż drogi drzewiańskiej do skrzyżowania w kierunku 
Cebulina i dalej do Gozdu. Utworzony został przez Wojewodę Koszalińskiego, a od roku 
1998 w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju znalazł się w granicach woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 

Obwód stanowi obszar gruntów leśnych 4300 ha, gruntów polnych 2490 ha i wody 160 
ha. Pod względem walorów przyrodniczo-hodowlanych liczony jest jako obwód dobry.

Powierzchnia leśna stanowi 62% i składa się z jednego dużego kompleksu leśnego  
z przewagą sosny, świerku i dębu, w mniejszym stopniu występuje brzoza i olcha. Istotną 
zaletą tego obwodu jest bieg głównego koryta rzeki Radwi przez środek obwodu, jego 
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długość wynosi około 16 km, oraz dopływy Zgniłej Strugi, Mszanki i Chocieli (ujście). 
Powierzchnia użytków rolnych to grunty po byłych pegeerach obecnie dzierżawione 
przez spółki z udziałem kapitału zagranicznego oraz polskich rolników. Koło prowadzi 
całoroczne dokarmianie zwierzyny. 

Oprócz bezpośredniego wykładania w paśnikach karmy wyprodukowanej w GRŁ, 
na terenie tego obwodu uprawia się ok. 14 ha poletek żerowych na gruntach dzierżawio-
nych od ALP. W wyniku pracy społecznej myśliwych wybudowano: wiatę myśliwską  
o powierzchni 140 m², 13 paśników z lizawkami dla zwierzyny grubej, 66 ambon myśliw-
skich. Podjęliśmy skuteczną akcję wspierania miejscowych rolników w celu wyjaśnienia 
celowości budowy licznych elektrowni wiatrowych – zbyt gęsto rozmieszczonych  
i w bezpośrednim sąsiedztwie siedzib ludzkich oraz w pobliżu granic lasu.

2.4. Nasze tereny łowieckie na mapach z 1880 r. i dzisiaj w 2010 r. 

Opisane powyżej obwody łowieckie nr 62 i 65 stykają się, tworząc zwartą przestrzeń 
na której sąsiadują lasy z polami oraz utworzyły się naturalne ostoje dla zwierzyny, 
głównie wzdłuż rzek i strumieni. Przedstawiamy mapy z 1880 r. oraz z 2010 r., pragnąc 
zwrócić uwagę, jak zmieniła się szata roślinna, infrastruktura komunikacyjna i rozsze-
rzył zasięg budownictwa. Zauważalny jest wzrost zalesienia, zmniejszenie powierzchni 
upraw rolnych oraz zanik małej retencji, obniżenie wód powierzchniowych i wyschnięcie 
licznych oczek wodnych lub przeistoczenie w zagłębienia z „bagienkiem”. W kilku miej-
scach „zniknęły” pasy zadrzewień śródpolnych lub przeciwnie powstały aleje wiekowych 
drzew, już jednak mocno przerzedzonych upływem czasu. Również nie ma tylu siedzib 
wiejskich, a jedynie kępy drzew i krzewów przypominają o tym i wskazują gdzie się znaj-
dowały.
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Jan Iluk 

3. W POMORSKICH LASACH PRZED WIEKAMI

Jak król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern (1797–1840) 
karał kłusowników i organizatorów nielegalnych polowań 

w Prowincji Pomorskiej

Przed dziesięciu laty w monografii Historia i współczesność Koła Łowieckiego „Oręż”, 
wydanej z okazji 40-lecia naszej myśliwskiej politei (wspólnoty), zamieściłem polską 
edycję regulaminu polowań w XIX-wiecznych łowiskach Rejencji Koszalińskiej. Tym 
razem, na Złoty Jubileusz „Oręża”, przygotowałem wybór co ważniejszych postanowień 
chroniących pomorskie łowiska na początku XIX wieku.1 Jestem przekonany, że tych kilka 
dekretów pruskiego króla, które obejmowały także te łowiska, jakie dzisiaj znajdują się 
w granicach Obwodu 62 i 65, poruszą naszą wyobraźnię i wzmocnią szacunek dla zasad 
łowieckiej pragmatyki. A pruski przykład dyscyplinowania myśliwych i ścigania kłusow-
ników dowodzi, że w państwie Fryderyków nie było litości dla leśnych przestępców. 
Wyznaczone grzywny mogły zrujnować nawet zamożnych obywateli państwa pruskiego. 
Nie tylko jelenia, ale i zająca w lesie królewskim lepiej było zostawić w spokoju.

W dokumencie podpisanym w dniu 22 czerwca 1800 r. przez Fryderyka Wilhelma 
III Hohenzollerna, króla Prus (1797–1840), poza bardzo surowymi grzywnami z tytułu 
nielegalnych polowań, znajdziemy także kilka interesujących odniesień do ówczesnych 
zasad polowań w lasach Prowincji Pomorskiej. Dla nas, polujących w lasach, które mają 
jednego właściciela – Rzeczpospolitą, absolutnie obce są problemy własności leśnych 
domen. A przecież od czasów średniowiecznych lasy, tak jak i pola uprawne, rozdzielano 
w toku nadań królewskich, książęcych, kościelnych i miejskich. Granice własności leśnych 
rewirów można było wykreślić i opisać w dokumencie lokacyjnym, a w terenie wyzna-
czyć bieg tych granic. Problem w tym, że zwierz nie przestrzegał zasad ustalonych przez 
Najjaśniejszego Pana i przechodząc przez granice kolejnych właścicieli, często „ciągnął” 
za sobą myśliwych, kłusowników i bezpańskie psy. Dokument Fryderyka Wilhelma jest 
dobrym świadectwem XIX-wiecznego ustalania zasad „dobrego sąsiedztwa” właścicieli 
leśnych domen na Pomorzu. 

1 Oryginał dekretu: Erneuerte Verordnung...die Bestrafung der Forst- und Jagd-Verbrecher betreffend. Berlin, den 22-ten 
Juni 1800 (gedruct Stettin), przechowywany jest w Państwowym Archiwum w Koszalinie. Znajduję dobrą 
okazję, aby złożyć podziękowania: profesorowi Adamowi Wirskiemu z Akademii Pomorskiej w Słupsku, za 
odnalezienie tych dokumentów, a profesorowi Andrzejowi Grothowi i mgr. Kacprowi Pencarskiemu, także  
z Akademii Pomorskiej w Słupsku, za informacje o XIX-wiecznych cenach i płacach w pomorskich 
miastach. 
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W gąszczu regulaminów polowań ustalanych przez każdego z właścicieli bardzo 
łatwo można było się pogubić. Z cytowanych poniżej rozporządzeń wynika, że nieza-
leżnie od właściciela rewiru leśnego, nadrzędnym dla wszystkim prawem była decyzja 
królewskiego Oberforstmeistra (Nadleśniczego). To on, i na całe szczęście, swoimi decy-
zjami utrzymywał porządek w lasach Prowincji Pomorskiej. Mówiąc wprost, godził inte-
resy uprawnionych do polowania prałatów, szlachciców, mieszczan, wysokich urzęd-
ników administracji pruskiej. A godzenie sprowadzało się do przypomnienia ponadwie-
kowej zasady: „z racji posiadanych przywilejów możesz być właścicielem lasu i ornej ziemi, ale 
los mieszkającego tam zwierza spoczywa w rękach Króla”. 

Im więcej było dekretów, tym bardziej czytelną i przydatną w życiu była tradycja 
myśliwska. Ta norma od wieków najskuteczniej dyscyplinuje nasze postępowanie  
w stosunku do zwierza. W tym dokumencie władca Prus kilkakrotnie odwołuje się do 
tradycji, a to cieszy nie tylko współczesnego myśliwego, ale także i historyka. Znajdziemy 
więc tam terminarz polowań układany według kalendarza imion patronów chrześci-
jańskich. Pamiętajmy, że znajdujemy się w protestanckiej części Pomorza. W tym kręgu 
od połowy XVI wieku imiona świętych Kościoła katolickiego nie kierują już „ruchem 
kalendarza”. Wprawdzie pór roku, cykli przyrody, terminów prac rolnych i leśnych nie 
wyznaczają i nie zapowiadają Święci Pańscy, ale że w środowisku myśliwych trudno 
jest zerwać z tradycją, więc nic dziwnego, że nadal początek sezonu polowań wyznaczał  
św. Bartłomiej (24 sierpnia), a św. Jan (24 czerwca) pozwalał strzelać do dzikich gęsi, kaczek 
i bekasów. Z racji charakteru rozporządzenia, które ogłoszono, gdyż los puszczy Kolbatz 
(Kołbacz) i Friedrichswalde (Puszcza Goleniowska) leży nam (Królowi Prus) bardzo na sercu, 
znajdziemy tam przypomnienie, iż nie wolno: podchodzić zwierza w wysokim śniegu  
i na lodzie; w okresie ochronnym psy powinny być zamknięte; pod groźbą utraty psów, 
strzelb, koni, jak i innych kar, nikt nie powinien polować, strzelać i szczuć na leśnych  
i polnych ugorach.

Słów kilka o adresatach rozporządzenia z 1800 r. Ustawodawca wprowadza nas na 
obszar dzisiejszej Puszczy Goleniowskiej i przyległych doń rewirów leśnych. Jednak  
z ducha i litery tego prawa wynika jasno, że decyzje te odnoszą się do Pomorza obję-
tego wtedy granicami państwa pruskiego. Ciekawym miejscem, o jakim się tu wzmian-
kuje, jest Friedrichswalde (dzisiaj Podlesie w granicach miejscowości Sowno na lewym 
brzegu rzeki Iny), wtedy leśna rezydencja pruskich Fryderyków, rozlokowana na połu-
dniowo-wschodnich obrzeżach dawnej puszczy Friedrichswalde. Miejscowość słynęła  
z myśliwskiej rezydencji księcia Jana Fryderyka, do której w czasach protestanckich prze-
niesiono wiele renesansowych zabytków z katolickich kościołów; największym skarbem, 
umieszczonym tam w 1583 r., był renesansowy ołtarz i ambona z drewnianymi polichro-
mowanymi rzeźbami, które niegdyś, na zamówienie Barnima XI (syn księcia Bogusława X  
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i Anny Jagiellonki) zostały wykonane przez snycerzy norymberskich w warsztacie Petera 
Schultza. Ołtarz w 1720 r. przeniesiono do kościółka w dzisiejszym Sownie. 

I jeszcze jedna uwaga. Jako że na polowania w łowiskach „Oręża” przyjeżdżam  
z Gdańska, więc poczułem się dotknięty zarządzeniem XIX-wiecznego ustawodawcy,  
w myśl którego: ...myśliwy otrzyma zwrot części (à parte) odstrzału. Jednak, jeżeli (odstrzał) 
sprzedaje się obcym lub za granicę do Gdańska, to należy wziąć wyższą cenę, to znaczy taką, jaką 
tylko się da osiągnąć. Panie Łowczy, kolego Bronisławie, w swoich postanowieniach odno-
śnie nas, kolegów myśliwych z Gdańska, proszę się nie kierować „Bestrafungiem” Króla 
Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna.

Wysokości grzywien za kłusownictwo na tle ówczesnych płac i cen2.
W dokumencie króla pruskiego z 1800 r. znajdziemy wiele grzywien, których rozmiar  

i możliwości ich uiszczenia lepiej poznamy, jeżeli zestawimy je z ówczesnymi (wybra-
nymi) płacami i kosztami. Z tego porównania, jak już wspomniałem wyżej, wyłania się 
jeden wniosek: grzywny za kłusownictwo mogły nawet zamożnego doprowadzić do 
finansowej ruiny. 

Jeżeli kara za nielegalny odstrzał jelenia przekraczała cztero- a nawet pięcioletnie 
pensje burmistrzów miast pomorskich i była równowartością 500 krów mlecznych, to 

2 (na podstawie informacji otrzymanej od prof. dr. hab. Andrzeja Grotha i mgr. Kacpra Pencarskiego  
z Akademii Pedagogicznej w Słupsku)

Plan zabudowy Friderichswalde – myśliwskiej rezydencji pruskiego księcia Jana Fryderyka, umieszczony  
na jednym z kartuszy mapy Lubinusa z 1618 r. 
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jej wymiar był obliczony na unicestwienie przestępcy. No cóż, w znanym powiedzeniu 
„pruski reżim” mieści się także bezwzględność karania winnych naruszenia prawa 
pruskiego króla.

Dodam jeszcze, że nie zapominano o nagradzaniu donosicieli (delatorów). Zajmując 
się niegdyś rzymskim prawem karnym doby antycznej, pamiętam, że delatorów wyna-
gradzano premią w wysokości ¼ grzywny, jaką miał zapłacić wskazany przestępca. Król 
Fryderyk Wilhelm stosuje taką samą miarę w odniesieniu do donosicieli: za wskazanie 
kłusownika „otrzymywano czwarty fenig z kary, reszta przypada Nam”.

Przed przystąpieniem do lektury poniższego dokumentu, poznajmy najpierw niektóre 
ówczesne płace i ceny.
W Prusach w latach 1772–1820 w obiegu monetarnym był:

 1 Reichstalar (zwany także talarem) = 90 groszy, a 1 grosz = 18 fenigów
 

przykładowe roczne zarobki:
burmistrzów w 1800 r.:

Biały Bór – 100 Rtl
Człuchów – 100 Rtl
Kościerzyna – 115 Rtl
Świecie – 120 Rtl
Wejherowo – 130 Rtl

innych pracowników administracyjnych: 
Tuchola, 1790 r.

woźny magistracki – 40 Rtl 
stróż nocny – 24 Rtl

Kościerzyna, 1800 r.
pisarz magistracki – 90 Rtl, 
kamlarz (kierownik finansów miejskich) – 60 Rtl

Ceny w 1773 r.
1 krowa mleczna – 1 Rtl
1 owca – 15 gr
1 wieprz – 17 gr

Historycy, zajmujący się dziejami gospodarczymi, chętnie sięgają do tabel cen zbóż  
i produktów spożywczych. Wielu z nich jest przekonanych, że najtrafniej można rozpo-
znać siłę nabywczą pieniądza i wartości w nim wyrażone, jeżeli kwoty pieniężne (w tym  
i grzywny) zestawimy z cenami zbóż. 
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Skoro tak postępują moi koledzy od dziejów gospodarczych, to zestawmy ustalone  
w 1800 r. grzywny za kłusownictwo z takimi cenami:

 
rynek w Kołobrzegu w 1812 r.

miesiąc Pszenica
1 szefel

Żyto
1 szefel

Jęczmień
1 szefel

Konopie
1 szefel

Groch
1 szefel

Siano
1 centnar

Słoma
1 szok

piwo 
kwarta

gorzałka 
kwarta

marzec
czerwiec
sierpień

wrzesień
grudzień

3,20
4,90
3,20
2,20
2,11

2,17
3,50
2,10
1,20
1,20

1,17
2,30
1,16
1,70
1,10

1,60
1,19
1,15
1,00
1,20

2,12
3,20
2,16
2,16
1,00

1,80
2,00
1,90
1,20
1,30

11,90
12,00
10,00

9,80
6,80

1gr 10 f
1gr 11 f

2 gr
2 gr

1 gr 10 f

Dane
nieczy-

telne

rynek w Szczecinie w 1813 r.
miesiąc Pszenica

1 szefel
Żyto
1 szefel

Jęczmień
1 szefel

Konopie
1 szefel

Groch
1 szefel

Siano
1 centnar

Słoma
1 szok

piwo 
kwarta

gorzałka 
kwarta

marzec
czerwiec
sierpień

wrzesień
grudzień

3,20
3,18
2,19
1,17
2,40

2,50
2,18
2,40
1,30
1,19

1,70
1,14
1,10
0,19
1,10

1,80
1,20
1,10
0,19
0,22

1,20
2,13
2,90
1,17
1,20

1,00
1,80
0,11
0,12
0,90

12,00
12,00

8,20
4,80
6,80

1 gr 5 f
1 gr 8 f
1 gr 8 f
1 gr 9 f
1 gr 8 f

6 gr 10 f
9 gr 2 f
9 gr 2 f

6 gr 10 f
6 gr 10 f

rynek w Gdańsku w 1813 r.
miesiąc Pszenica

1 szefel
Żyto
1 szefel

Jęczmień
1 szefel

Konopie
1 szefel

Groch
1 szefel

Siano
1centnar

Słoma
1 szok

piwo 
kwarta

gorzałka 
kwarta

marzec
czerwiec
sierpień

wrzesień
grudzień

2,15
3,00
2,21
2,13
2,90

1,19
1,21
1,21
1,13
1,14

2,30
2,70
2,70
1,10
1,90

1,90
1,12
1,12
1,70
1,00

3,13
3,19
3,70
2,15
2,20

1,80
2,00
1,18
1,60
0,20

11,90
12,00
10,00

8,00
4,16

1 gr 10 f
1 gr 11 f

2 gr
2 gr

1 gr 7 f

6 gr 10 f
10 gr
10 gr

7 gr
6 gr 8 f

(uwaga: ceny pszenicy, żyta, jęczmienia, konopi, grochu, siana i słomy podano w tala-
rach i groszach. Natomiast ceny piwa i gorzałki podane są w groszach i fenigach) 

przeliczenia pruskich miar:
1 centnar pruski – 110 funtów, a 1 funt = 0,434 kg
1 szok słomy to 60 wiązek słomy
1 kwarta = 0,75 l
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Wznowione3 zarządzenie odnośnie karania przestępców leśnych i 
organizatorów nielegalnych polowań

TITULUS XXIII.

O polowaniach

§ 1.
Przy wszystkich urzędach leśnych należy utworzyć rewiry,4 na których nikt według 

własnego uznania nie może polować lub strzelać.
Polowania odbywają się od dnia świętego Bartłomieja do ostatniego dnia karnawału, 

lecz od ostatniego dnia karnawału do dnia świętego Bartłomieja nie wolno polować i jest 
czas rozrodu. Jednak tym, którzy mogą polować proprio jure lub mają specjalną koncesję 
pozwala się również w tym czasie, kiedy jest im to naprawdę potrzebne, ustrzelić jelenia 
(w wypadku wyższych praw łowieckich) lub kozła i używać ich do swoich potrzeb w ten 
sposób, że nie przekracza to określonych granic i ogranicza się do niezbędnych potrzeb. 
Jeżeli chodzi o ptactwo, to pozostajemy przy Naszej łaskawej deklaracji z 3 lipca 1715 
roku, mocą której okres ochronny trwa tylko do świętego Jana. Po Janie można odstrzelić 
następujące ptaki: dzikie gęsi i kaczki oraz bekasy. Pozostałe ptactwo jest pod ochroną do 
świętego Bartłomieja.

§ 2.
Ponieważ Nasze rewiry łowieckie na Pomorzu są bardzo zniszczone, należy zwierzynę 

łowną chronić jak to tylko możliwe, aby odtworzyć jej pogłowie. Żeby Nasz nadleśniczy 
dowiedział się wszystkiego o rewirach łowieckich, w jakim one są stanie i czy odnośnie 
zwierzyny jest tendencja wzrostowa czy malejąca, rozkazujemy wszystkim pracownikom 
leśnym, aby wiosną przekazywali mu informacje odnośnie stanu Naszych rewirów – ile jest 
tam czarnej i płowej zwierzyny. Ponieważ puszcza Kolbatz (Kołbacz)5 i Friedrichswalde 
(Puszcza Goleniowska) leży Nam bardzo na sercu, chcemy tam stworzyć ogrodzony 
teren dla dzików i od tego czasu pod groźbą kary zakazuje się tam pozyskiwania czarnej 
zwierzyny i saren, tak na sprzedaż, jak i z tytułu posiadanego deputatu. Powyższy nakaz 
obejmuje również leśnictwo Stepenitz (Stepnica) i Naugarten (Nowogard), ponieważ leżą 
one blisko puszczy Friedrichswalde (Puszcza Goleniowska). Chociaż nie został wydany 
3 Zwrot „wznowione” zapewne wprowadzono, mając na uwadze rozporządzenia wydane 3 lipca 1715 r.,  

o których jest mowa w tytule XXIII, § 1 tego rozporządzenia
4 Dzisiaj nasze „łowiska”
5 W Kołbaczu do nastania czasów protestanckich mieścił się zakon cysterski, który władał rozległymi terenami 

pomiędzy dzisiejszym Stargardem a Puszczą Goleniowską
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odrębny zakaz, to jednak w tych leśnictwach nie wolno będzie pozyskiwać czarnej zwie-
rzyny, gdyż dziki lubią przechodzić z jednego terenu na drugi. 

W pozostałych leśnictwach Pomorza Środkowego dokonuje się odstrzału zarówno 
czarnej jak i płowej zwierzyny6 i sprzedaje się w następujący sposób:

Cennik odstrzałów:
Jelenie (byki od ósmaka do dziesiątaka)  5 Rtl
Szpiczak     4 Rtl
Roczna łania7     3 Rtl
Starsze zwierzęta należy chronić; pod groźbą kary nie wolno ich pozyskiwać.

Cielak     2 Rtl 12 gr
Rogacz      3 Rtl
Również dorosłych saren nie wolno strzelać pod groźbą powyższej kary.

Zając     - 10 gr
Dzik szablisty    5 Rtl
Dzik wycinek    4 Rtl
Odyniec     3 Rtl
Locha     4 Rtl
Przelatek     2 Rtl
Warchlak     1 Rtl

Przy czym, myśliwy otrzyma zwrot części (à parte) odstrzału. Jednak jeżeli (odstrzał) 
sprzedaje się obcym lub za granicę do Gdańska, to należy wziąć wyższą cenę, to znaczy 
taką, jaką tylko się da osiągnąć.

Ptactwa w ogóle nie wolno pozyskiwać na sprzedaż. Ale jeżeli My potrzebujemy 
ptactwa dla Naszej kuchni dworskiej, ma ono być dostarczone na specjalne zlecenie nadle-
śniczego i ma zostać odstrzelone i dostarczone przez pracowników leśnych, którzy za 
każdym razem otrzymują odpowiednią opłatę za polowanie i pozyskane sztuki.

§ 3.
Doświadczenie Nasze wskazuje, że nawet ci, którym pozwolimy na polowanie, nie 

tylko że nie dbają o łowiska, ale potrafią je zdewastować – w wysokim śniegu szczują zwie-
rzynę, niszczą zasiewy, a wtedy zniszczone pola nikt nie chce obrabiać. Takie nadużycie 

6 Wówczas „czerwonej zwierzyny” (roth Wildpräth).
7 Schmalthier
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jest ze szkodą dla Nas i nie będziemy go dłużej tolerować. Rozkazujemy więc Naszym 
nadleśniczym i wszystkim pracownikom leśnym8 zwrócić szczególną uwagę na to, żeby 
zaprzestano osaczania zwierzyny w głębokim śniegu i na lodzie.

§ 4.
Ponieważ Nasz nadleśniczy najlepiej wie, gdzie i w jakim czasie którą zwierzynę 

można odstrzelać bez szkody dla łowiska, jest Naszą łaskawą wolą, aby Nasze pomorskie 
urzędy bez jego wiedzy i zgody nie wystawiały odstrzałów. Za każdym razem tylko on 
sam wydaje odstrzał.

§ 5.
Ponieważ kierując się szczególną łaską pozwalamy kilku Naszym wysokim urzęd-

nikom z Pomorza polować w ich rewirach, więc nie powinni oni polować, strzelać lub 
osaczać zwierzynę w Naszych rewirach. Nie powinni także polować na innych wydzie-
lonych terenach. Te wydzielone tereny podporządkowane są Naszej gospodarce. Wspo-
mniani urzędnicy muszą pogodzić się z tym, że będą polować na terenach najbliżej 
miejsca ich zamieszkania. Ci, którzy mocą aktu prawnego lub licencji, dostali od nas 
roczny deputat zwierzyny, polują wyłącznie na swoich terenach. Muszą się oni pogodzić 
z tym, że mają do dyspozycji tylko zwierzynę pozyskaną z własnego terenu. Nie mogą 
pod żadnym pozorem otrzymać deputatu zwierzyny z innego rewiru.9 Mogłoby to być 
możliwe jedynie za Naszym, łaskawym przyzwoleniem. 

Z powyższego wynika, że Nasz nadleśniczy powinien żądać od Naszych wysokich 
urzędników odpowiednich dokumentów lub koncesji i dokładnie się z nimi zapoznać, 
aby odpowiednio postępować.

§ 6.
Nasze doświadczenie wykazuje, że w przeszłości często bywało tak, że szczwacze  

i strzelcy,10 którym wolno podchodzić zwierzynę,11 nie samemu to czynią, lecz zlecają to 
chłopcom do posług albo w ogóle innym ludziom, którzy nie są obeznani z bronią i nie 
należą do kręgu myśliwych. Za sprawą takich praktyk ginie dużo zwierzyny. Z braku 
dobrych posokowców i z powodu niedbalstwa zwierzyna gnije w puszczy, albo zostaje 
zjedzona przez kruki. Rozkazuje się więc wszystkim Naszym pracownikom leśnym aby  
z całych swoich sił temu zapobiegali. Skoro już z jakiś powodów sami nie mogą podcho-
dzić zwierzynę, to niech znajdą dobrych i sprawnych parobków, którzy są obeznani  
8 Oberforstmeister und sämtlichen Forstbedienten
9 Dzisiaj odstrzały dla „członków niemacierzystych”
10 Heydereuter und Schützen
11 Niemiecki termin
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z takimi zadaniami. Niech dostarczą także dobrych posokowców, aby tym sposobem 
chronić Nasze tereny łowieckie. Niech Nasze łowiska nie będą już niszczone przez ludzi 
niedoświadczonych i źle dobieranych. 

Niech Nasz nadleśniczy zadba o to, aby w miejscach, gdzie za sprawą udzielonych 
deputatów i polowań odpłatnych pozyskuje się dużo zwierzyny, polowali dobrzy strzelcy. 
Strzelcy, którzy są dobrze obeznani w posługiwaniu się bronią i którym do pomocy są 
przydzieleni odpowiedni chłopcy na posyłki. 

Pod groźbą Naszej niełaski, zakazujemy Naszym pracownikom leśnym oddawać 
swoje odstrzały obcym myśliwym, których sprowadza się do Naszych puszcz, jak i łowisk 
szlacheckich.

§ 7.
Dowiedzieliśmy się od Naszych urzędników i pracowników leśnych, że niektórzy  

z Naszych wasali, których łowiska graniczą z Naszymi puszczami i rewirami, często 
wypuszczają swoje psy myśliwskie na granicę Naszych puszcz i rewirów leśnych. Czyni 
się tak, aby te psy, przedostawszy się do Naszych łowisk, mogły wypłoszyć stamtąd zwie-
rzynę, do której po tym strzela się na granicy przyległych obwodów. Ponadto, takie psy, 
które nie są trzymane w zamknięciu, lecz pozwala się im biegać luzem, dewastują łowieckie 
rewiry w okresie ochronnym. W konsekwencji cierpi młoda zwierzyna, a zaszczute na 
śmierć postrzałki stają się pożywieniem kruków.

Z tego powodu rozkazujemy Naszym nadleśniczym i pracownikom leśnym, aby pod 
groźbą Naszej niełaski i surowej kary wypełniali swoje ślubowanie i obowiązki. Muszą 
zapobiegać tego typu zdarzeniom. Powinni powyższe ostrzeżenie przekazać szlachcie 
graniczącej z Nami i ostrzec ją, że nie wolno im wypuszczać psów na granicę [Naszych 
rewirów], a w okresie ochronnym psy powinny być zamknięte. 

W razie zaś nieprzestrzegania powyższego, Nasi pracownicy leśni będą wyłapywać 
[biegające luzem] psy i doprowadzić do nadleśniczego. Jeżeli nie uda się takiego psa złapać, 
wówczas pies powinien być zastrzelony. O zdarzeniu należy poinformować Naszego 
nadleśniczego, a ten skieruje sprawę do Nas i będzie oczekiwał dalszych rozporządzeń. 
Wszyscy, szlachta i strzelcy, którzy graniczą z Naszymi puszczami i rewirami leśnymi, 
mają być zaprzysiężeni przez nadleśniczego i nie wolno im tej przysięgi łamać. 

Poza tym, pracownicy leśni zajmujący się drewnem i strażnicy puszczy nie mogą, jak 
to bywało dawniej, w puszczach i na zrębach posiadać przy sobie strzelby. Mogą mieć 
tylko oszczep i muszą być świadomi, że strzelby będą im odebrane przez Naszych pracow-
ników leśnych i czeka ich kara. 

Tym miastom na Pomorzu, które mają prawo do polowań, zezwala się polować 
tylko za pomocą sieci. Miasta, które graniczą z Naszymi rewirami leśnymi i puszczami, 



49

ale nie mają pozwolenia na polowanie z psami myśliwskimi, lecz tylko za pomocą sieci, 
mogą przystąpić do polowania dopiero wtedy, gdy Nasz nadleśniczy i Nasi pracownicy 
leśni zorganizują takie polowania. Zarządzenie wydajemy pod groźbą utraty prawa do 
polowań (o tym mowa jest w następnym paragrafie).

§ 8.
Ponieważ w kilku miejskich lasach i na miejskich polach czyni się przygotowania do 

polowań, to według starego zwyczaju miasto musi utrzymywać Naszą i swoją służbę, 
konie i psy. Szczególnie trzeba pamiętać o tym, że corocznie po św. Bartłomieju Nasz 
nadleśniczy razem z łowczym krajowym i innymi pracownikami leśnymi przygotowują 
te polowania; z tej racji, tak jak dawniej, ludzie ci i ich podwładni, muszą być goszczeni 
w czasie polowań. Poza tym należy im dać wolną rękę i postępować według starego 
zwyczaju. Zwierzyna, o ile została złapana i zabita, powinna być sprzedana i w odpo-
wiedni sposób rozliczona z nadleśnictwem. 

W puszczach i lasach miejskich, gdzie przygotowuje się polowania, należy tworzyć 
według zwyczaju myśliwskiego miejsca do wystawiania12 oraz miejsca z zanętami, aby 
skutecznie pokonać wilki. Przygotowanie miejsc do wystawiania daje tę korzyść miastu, że 
zatrudnia się tam podwładnych miasta, a drewno nie użyte do budowy zostaje w mieście.

Pod groźbą utraty psów, strzelb, koni, jak i innych kar, nikt nie powinien polować, 
strzelać i szczuć na leśnych i polnych ugorach. W drodze szczególnych łask Możemy 
odstąpić od tego zakazu. Poza tym, pod groźbą wyżej wymienionej kary, żaden obcy, 
obojętnie kim by nie był, nie może polować, szczuć i strzelać w lasach miejskich i na 
polach, na obszarze których przygotowujemy polowania.

§ 9.
Wiemy, że w odniesieniu do kilku miast My decydujemy o polowaniach. I tak ma też 

zostać. Miastom, w których nigdy nie było polowań, i teraz także na to się nie pozwala. 
Podobnie rzecz się ma w stosunku do prałatów, szlachty i mieszczan. Jeżeli oni 

wszyscy nie mieli dotąd pozwolenia na duże polowania, mają się i w przyszłości, pod 
groźbą wysokiej kary, od takich polowań powstrzymać. Na koniec nakazujemy Radzie 
Łowieckiej i Advocato Fisci13 bacznie wszystko obserwować i sprawdzać, gdzie nadużywa 
się dużych polowań. Z mocy swojego urzędu powinni sprawę przekazywać do szybkiego 
zbadania, a Nas o tym informować. W wypadku stwierdzenia jakiegoś nadużycia należy 
wdrożyć stanowcze postępowania, skonfiskować upolowaną zwierzynę, lub nałożyć inną 
karę i zakazać całkowicie polowań.
12 Niemiecki zwrot: Stellstaetten to dosłownie „miejsce do wystawiania”, taką nazwę prawdopodobnie nosiły 

nasze współczesne „ambony myśliwskie”
13 Służby skarbowe
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TITULUS XXXIII

O bezprawnym strzelaniu do dzikiej zwierzyny
Na wszystkich i każdego z osobna, którzy w Naszych puszczach, lasach, na polach  
i w Naszych rewirach, potajemnie i wbrew zakazom strzelają do zwierzyny łownej, 
nieważne jakiej, lub w inny sposób ją zabijają, niniejszym nakłada się następujące kary: 

Za jelenia    500 talarów
Za łanię    400 talarów
Za cielaka    200 talarów 
Za sarnę    100 talarów
Za szablistego dzika   400 talarów
Za lochę     200 talarów
Za odyńca     150 talarów
Za przelatka   100 talarów
Za warchlaka   80 talarów
Za zająca      50 talarów
Za lisa    10 talarów
Za wydrę     5 talarów
Za borsuka     5 talarów
Za dropia     50 talarów
Za łabędzia     50 talarów
Za bażanta      50 talarów
Za głuszca      50 talarów
Za cietrzewia     50 talarów
Za kuropatwę     50 talarów
Za jarząbka     50 talarów
Za dziką gęś    40 talarów
Za żurawia     40 talarów
Za dziką kaczkę    10 talarów
Za gołębia     5 talarów

Takie kary nakłada się zarówno na przyjezdnych, jak i na tych, którzy na Naszej ziemi, 
na lądzie lub na wodzie strzelają, łowią lub szczują zwierzynę. Ten, który to zgłosi otrzy-
muje czwarty fenig z kary,14 reszta przypada Nam.

14 Z relacji 1 Reichstalar = 90 groszy, a 1 grosz = 18 fenigów wynika, że za wskazanie sprawcy nielegalnego 
pozyskania jelenia donosiciel mógł liczyć na nagrodę w wysokości ok. 125 talarów (krowa mleczna koszto-
wała ok. 1 talara)



51

Również ten, któremu nie wolno polować lub strzelać, a złapie się go na Naszych 
terenach z psami i strzelbą, ma być zatrzymany przez Naszą służbę leśną, a następnie 
doprowadzony do ukarania w obecności sołtysa i chłopów z pobliskich wsi.

Jeżeli jeden czy drugi złapany na gorącym uczynku (in flagranti) broni się przed aresz-
towaniem za pomocą strzelby, takiego należy skłonić do poddania się. Gdyby stawiał opór, 
wówczas należy go ująć siłą, ponieważ może z tego wyniknąć nieszczęście i złoczyńca 
mógłby zranić kogoś z Naszych ludzi. Przestępcę, zależnie od jego sposobu zachowania 
się w momencie schwytania, należy adekwatnie do zbrodni karać; nie tylko w sensie mate-
rialnym, ale także na ciele i życiu.
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4. MYŚLIWI  KOŁA ŁOWIECKIEGO „ORĘŻ” W KOSZALINIE  
W  JUBILEUSZOWYM 2010 ROKU

4.1. Zestawienie imienne myśliwych macierzystych, niemacierzystych 
i stażystów

 

Lp. Imię i nazwisko
Staż w KŁ 

„Oręż” 
/PZŁ

Aktualne funkcje w KŁ „Oręż” i PZŁ

1 Ryszard BRUJ 27

2 Bartłomiej BUKOWIECKI 11 Sygnalista łowiecki

3 Bronisław BUKOWIECKI 42

4 Sławomir CHRIŃ 17

5 Jerzy CZEREPKOW 47 Gospodarz łowiska nr 5, strażnik łowiecki  
w OŁ nr 62

6 Jerzy s. Jerzego 
CZEREPKOW 11

7 Henryk CZEREPKOW 17

8 Łukasz CZEREPKOW 7

9 Andrzej DEKOWSKI 7 Urlopowany na 3 lata na własną prośbę

10 Roman DEMCZUR 30/32

11 Roman s. Romana 
DEMCZUR 1

12 Tomasz s. Romana 
DEMCZUR 7

13 Dariusz DĘBIŃSKI 5/17

14 Tomasz DĘBIŃSKI 10

15 Robert DURAŁ 7

16 Przemysław DRYWA 19

17 Krzysztof DYK 11 Sygnalista łowiecki

18 Waldemar DYK 14/30

19 Piotr FERENC 21 Skarbnik Koła 

20 Julian GAJDZICA 7 Członek Komisji Rewizyjnej, wykładowca PZŁ

21 Paweł  GAJDZICA od 2010

22 Michał GDANIEC 13

23 Kazimierz GMEREK 30/50 Prezes Koła
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24 Jan ILUK 12

25 Stanisław JESIOŃCZAK 28

26 Leopold KACZOROWSKI 26

27 Jan KAŁUŻA 13 Gospodarz łowiska nr 3. Strażnik łowiecki 
w OŁ nr 65

28 Janusz KOCZKODAJ 11/29

29 Bronisław KOWALCZUK 30/52 Łowczy Koła

30 Wojciech KOWALCZYK 12

31 Jakub KOWALSKI 21 Członek Komisji Rewizyjnej

32 Tadeusz KRAŚNIEWSKI 13 Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska  
KŁ „Oręż”

33 Ryszard KRAWIEC 1

34 Ireneusz KRUPKA 19/28 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Członek 
Komisji Szkoleniowej przy ORŁ, lektor PZŁ 

35 Robert KUKLICZ 5

36 Rafał LABY 5

37 Zdzisław LITWIN 13

38 Władysław MACIOS 26 Gospodarz łowiska nr 1

39 Jerzy MAKEDOŃSKI 33

40 Stanisław MAKOWIEC 25/34

41 Mirosław MERCHEL 24 Sekretarz Koła

42 Jan MIKOŁAJCZAK 49

43 Andrzej OSTROKÓLSKI 27 Wiceprezes Koła

44 Jarosław OSTROKÓLSKI od 2010 

45 Janusz PARZYCH 13

46 Jan PISZAK 26

47 Hieronim PŁONKA 6

48 Jan RIOPKA 34

49 Marian ROMAN 37

50 Juliusz RUSIN 31

51 Antoni RYFUN 30

52 Paweł RYFUN 8 Urlopowany na 3 lata na własną prośbę

53 Romuald SOBCZAK 21 Gospodarz łowiska nr 4. Zarządca GRŁ w Garbnie
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54 Daniel SOBCZAK 5

55 Janusz SOBCZYŃSKI 11

56 Tomasz SOBKOWIAK 8

57 Sławomir SOBOTNIK 29/45

58 Jacek SOKOŁOWSKI 14
Sekretarz Komisji Szkoleniowej i Strzeleckiej ORŁ. 
Sędzia – instruktor strzelectwa myśliwskiego  
w PZŁ. Lektor PZŁ

59 Zbigniew SOTER 13

60 Grzegorz STANISŁAWSKI 1/4

61 Marek STRZELECKI 13

62 Józef SURUS 31

63 Stefan SZEWCZYK 26

64 Maciej ŚWIDEREK 24

65 Maciej TOŁŁOCZKO 8

66 Stanisław TOŁŁOCZKO 29/33

67 Włodzimierz WARCHALSKI 11/33

68 Czesław WOŹNIAK 34

69 Marlena ZAJĄC 5

70 Wojciech ZAŁUSKI 2/11

Członkowie niemacierzyści
71 Zbigniew GŁOWIENKA 22/25

72 Arkadiusz SOBCZAK 12

73 Marek SURUS 25/27

74 Michał TOMCZAK 10/17

75 Aleksander PONIEWIERKA 18/30

Wykaz stażystów
1 Paweł LITWIN Od 2009

2 Czesław PTASZEK Od 2009

3 Tomasz SZEWCZYK Od 2009

4 Michał ŚWIDEREK Od 2009

5 Zenon SIARKA Od 2009

6 Mieczysław WOŹNIAK Od 2009
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Kazimierz Gmerek - prezes Andrzej Ostrokólski - wiceprezes

Bronisław Kowalczuk - łowczy Piotr Ferenc - skarbnik

Mirosław Merchel - sekretarz

4.2.1. Zarząd Koła Łowieckiego „Oręż”



56

4.2.2. Osoby funkcyjne w Kole Łowieckim „Oręż”

Jerzy Czerepkow 
Gospodarz Łowiska nr 5, 
– strażnik łowiecki 
Obwodu nr 62

Julian Gajdzica 
– członek Komisji 
Rewjzyjnej

Jan Kałuża – gospodarz 
Łowiska nr 3, strażnik 
łowiecki Obwodu nr 65

Jakub Kowalski 
– członek Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Kraśniewski 
– kierownik Zakładu Ochrony 
Środowiska

Ireneusz Krupka 
– przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

Władysław Macios 
– gospodarz 
Łowiska nr 1

Romuald Sobczak 
– gospodarz 
Łowiska nr 4, zarządca 
Gospodarstwa 
Rolno-Łowieckiego

Komisja Rewizyjna

Zakład Ochrony Środowiska

Gospodarze Łowisk i Starszy Łowczy Koła
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Ryszard Bruj Barłomiej Bukowiecki Bronisław Bukowiecki

Sławomir Chriń Jerzy s. Jerzego Czerepkow Roman Demczur

Roman Demczur Tomasz Demczur Tomasz Dębiński

4.2.3. Myśliwi macierzyści i niemacierzyści Koła Łowieckiego „Oręż”
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Przemysław Drywa Robert Durał Waldemar Dyk

Michał Gdaniec Jan Iluk

Janusz Koczkodaj Wojciech Kowalczyk Ryszard Krawiec

Zbigniew Głowienka



59

Robert Kuklicz Zdzisław Litwin

Jerzy Makedoński Stanisław Makowiec

Janusz Parzych Hieronim Płonka

Jan Mikołajczak

Rafał  Laby

Jarosław Ostrokólski
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Antoni Ryfun Paweł Ryfun Arkadiusz Sobczak

Romuald Sobczak Janusz Sobczyński Tomasz Sobkowiak

Sławomir Sobotnik Jacek Sokołowski Grzegorz Stanisławski

Aleksander Poniewierka Marian Roman Juliusz Rusin
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Marek Strzelecki Józef Surus Marek Surus Stefan Szewczyk

Maciej Świderek Maciej Tołłoczko Stanisław Tołłoczko

Czesław Woźniak Marlena Zając Wojciech Załuski Włodzimierz  Warchalski

Michał Tomczak
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Wspomagają Koło Łowieckie „Oręż” 
w działaniach na rzecz ochrony środowiska i gospodarki łowieckiej

Nadleśnictwo Bobolice

Wieloletni Nadleśniczy Marek Zalewski 
(z prawej) i jego następca Adam Potocki

Zastępca Nadleśniczego
Hubert Napierała

Nadleśnictwo Manowo

Wieloletni Nadleśniczy
Bolesław Wiśniowski

p.o. Nadleśniczy
Adam Drop

Nadleśnictwo Polanów

Nadleśniczy Jacek Todys i zastępca Zdzisław PaszekWieloletni Nadleśniczy Małgorzata 
Drzewińska przyjmuje list gratulacyjny 
od Prezesa Kol. Kazimierza Gmerka

5. Współpraca i partnerstwo w ochronie przyrody



63

Gmina Polanów

Wieloletni Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski i Zastępca Burmistrza Piotr Górniak

Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie

W każdej potrzebie możemy liczyć na radę 
i pomoc, tych co są zawsze najbliżej nas.
Pani Danuta Bławat, Kol. Janusz Tobijasz, Kol. 
Łukasz Kneblewski
Pani Krystyna Maciejewska 
i Łowczy Kol. Janusz Rynkiewicz 
(stoją od lewej)

Mieczysław Skrzypiec - najlepszy 
sygnalista i stały gość w KŁ „Oręż”
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5.1 Uznanie dla naszych osiągnięć w działalności statutowej

Od 50 lat działamy na styku trzech gmin: Bobolice, Manowo i Polanów oraz trzech 
nadleśnictw w: Bobolicach,, Manowie i Polanowie. Wiodącym dla nas w zakresie gospo-
darki łowieckiej jest Nadleśnictwo w Bobolicach, a w zakresie gospodarki rolnej Gmina 
Polanów.

Dokładamy starań, aby współdziałać i współtworzyć osiągnięcia wszystkich insty-
tucji i organizacji, służące ochronie środowiska. Dlatego z satysfakcją prezentujemy pisma 
skierowane do nas z okazji jubileuszu. Przedstawiamy również charakterystykę gminy 
Polanów i nadleśnictw pod kątem działalności na rzecz ochrony środowiska.

Jednocześnie dziękujemy za nadesłane do opublikowania informacje.

Listy gratulacyjne nadesłali:
– Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie 
– Reginalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
– Nadleśnictwo Bobolice
– Nadleśnictwo Manowo
– Nadleśnictwo Polanów
– Gmina Polanów
– Gmina Bobolice

Prezentujemy również informację o naszej  działalności, jaką zamieściła na swych 
łamach jedna z gazet w regionie.
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5.2. Informacje o Gminie Polanów i Nadleśnictwach w Bobolicach, Manowie  
i Polanowie.

Gmina Polanów 

Gmina Polanów położona jest w centrum Pomorza Środkowego, na styku Pojezierza 
Drawsko-Kaszubskiego, w północno-wschodniej części województwa zachodniopomor-
skiego. Od wschodu graniczy bezpośrednio z województwem pomorskim (gminy Kępice 
i Miastko), od południa z gminami Biały Bór i Bobolice, od zachodu z gminą Manowo, 
a od północy z gminami Sianów i Malechowo. Powierzchnia gminy wynosi 393,1 km2. 
Stolicą gminy jest miasto Polanów, które prawa miejskie otrzymało w XIV w. Położone jest 
prawie centralnie w obszarze gminy, bliżej jej wschodniej granicy.

Obecnie miasto liczy ok. 3100 mieszkańców, obszar gminy zamieszkuje ok. 6300 osób. 
Charakterystyczny jest bardzo wysoki, jeden z wyższych w województwie, udział lasów 
wynoszący 52% w powierzchni gminy i nieużytków. Bogactwo lasów, jezior, rezerwatów 
przyrody, obszarów chronionych determinuje działania mające na celu wykorzystanie 
potencjału przyrodniczego w zakresie działań gospodarczych – przez mieszkańców  
i przedsiębiorców oraz proekologicznych i promocyjnych – przez lokalny samorząd  
i organizacje społeczne. 

Obszar gminy wyróżnia się wielką różnorodnością i atrakcyjnością krajobrazu, wyni-
kającą z wyjątkowego bogactwa rzeźby terenu (pagórkowaty, 150–230 m n.p.m., najwyższe 
wzniesienie Gołogóra 252 m n.p.m., piękna dolina rzeki Grabowej), dużej ilości różnorod-
nych drzewostanów leśnych i zadrzewień przydrożnych oraz wartościowych krajobra-
zowo (także wędkarsko) wód (rzeka Grabowa, mniejsze cieki wodne, jeziora).
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Gmina charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wewnętrznym w zakresie więk-
szości cech opisujących stan rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym przede wszystkim: 
liczby mieszkańców, gęstości zaludnienia, poziomu bezrobocia, stanu rozwoju przed-
siębiorczości, udziału obszarów chronionych, stanu rozwoju infrastruktury społecznej  
i technicznej, sposobu użytkowania gruntów oraz stanu rozwoju rolnictwa, jak również 
stanu i charakteru zagospodarowania przestrzennego i specjalizacji funkcjonalnej. Gmina 
Polanów to gmina miejsko–wiejska o charakterze rolniczo–turystycznym. 

Ciekawostką geologiczną jest istnienie na terenie gminy w okolicy jeziora Kwiecko 
unikatowego, bardzo rzadkiego utworu geologicznego współczesnej akumulacji jeziornej: 
wapienia ramienicowego. Jest to jedyna znana lokalizacja tego typu osadu w Polsce.

Gmina Polanów położona jest w znaczącej części w zlewni rzeki Grabowej oraz  
w południowo-zachodniej części w zlewni rzeki Radew. Główne rzeki gminy Polanów to 
Grabowa i Radew. Mniejsze to: Polnica, Mszanka, Drężnianka, Zgniła Struga, Wielinka, 
Pustynka, Mielna.

Największą rzeką przepływającą przez gminę jest Radew – prawobrzeżny dopływ 
Parsęty. Swój początek bierze w jeziorze Kwiecko, a jej długość wynosi 85 km. Drugą 
co do wielkości rzeką jest będąca lewym dopływem Wieprzy Grabowa. Z 71,3 km jej 
długości w granicach gminy płynie 41 km i uchodzą do niej rzeki: Bielawa, Zielenica, 
Podgórna, Mielna, Pustynka, Wielinka oraz drobniejsze cieki. Całkowita zlewnia rzeki 
Grabowej o powierzchni 536 km wchodzi w skład dorzecza Wieprzy. Od źródeł do miasta 
Polanowa Grabowa ma charakter rzeki podgórskiej, płynącej głęboko wciętą doliną  
o bardzo znacznych spadkach dna. Od mostu w Polanowie spadki stopniowo maleją,  
a dolina staje się coraz szersza.

W rejonie Polanowa wyznaczono - w ramach ochrony Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych w Polsce – obszar najwyższej ochrony wód podziemnych. Drugi taki obszar 
obejmuje dolinę Radwi.

Koncentracja wypływów wód podziemnych – zarówno źródeł, jak i zasilanych tymi 
wodami torfowisk źródliskowych – jest jedną z najbardziej znamiennych cech krajobrazu 
gminy. Polanów jest centrum intensywności i zróżnicowania zjawisk źródliskowych na 
Pomorzu! 

Powierzchnię obszaru gminy Polanów pokrywają gleby wykształcone z utworów 
czwartorzędowych, głównie z piasków gliniastych, piasków, glin i torfów. W skali woje-
wództwa są to gleby piaszczyste o wartościach średnich i słabych dla produkcji rolnej. 
W większości gleby gminy Polanów są nieprzydatne dla intensywnej produkcji rolnej, 
natomiast predysponowane są dla rozwoju innych funkcji (hodowla np. koni, owiec, tury-
styka–rekreacja, zalesienia itp.)
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Najlepsze gleby, o najwyższych wartościach bonitacyjnych, występują „wyspowo” 
głównie w centrum w rejonie Polanowa i miejscowościach: Jacinki, Cetuń, Świerczyna  
i Rochowo.

Najsłabsze gleby zajmują duże powierzchnie we wschodnich i południowych rejo-
nach gminy. W obrębie użytków ornych wykształciły się głównie gleby brunatne, rzadziej 
pseudobielicowe, czarne ziemie i piaski murszaste. Wśród gleb brunatnych najczęściej 
występują gleby brunatne kwaśne, sporadycznie brunatne kwaśne i wyługowane. Na 
wysoczyźnie w obniżeniach terenowych wykształciły się czarne ziemie. 

W obniżeniach dolin rzecznych występują głównie ziemie torfowe – torfów niskich – 
bardzo zróżnicowane pod względem miąższości i stopnia zamulenia. Często występują 
torfy pokryte warstwą piasku (15–20 cm). Niektóre torfy po obniżeniu wód gruntowych 
w efekcie tzw. zabiegów agrotechnicznych – melioracji, na skutek zakłócenia procesów 
torfotwórczych uległy procesom murszenia. 

Na ogólną powierzchnię gruntów gminy wynoszącą 39 308 ha, przypada 21 477 ha 
lasów oraz 14 380 ha użytków rolnych.

Lasy i grunty leśne należą prawie w całości do skarbu państwa (Lasy Państwowe), 
tylko 263 ha znajdują się w rękach prywatnych.

Łącznie w gospodarce indywidualnej użytkowane jest 9417 ha gruntów, z czego 8589 ha 
stanowią użytki rolne, ww. 263 ha – lasy oraz 565 ha – inne grunty (głównie pod zabudowę). 

Duży procent z tych gruntów stanowią dzierżawy. Agencja Nieruchomości Rolnych 
przejęła ogółem 10 128 ha gruntów popegeerowskich (w tym 9.151 ha użytków rolnych), 
z czego przekazała w dzierżawy 8740 ha.

Na terenie gminy aż 12% powierzchni (4857 ha) stanowią obszary krajobrazu chro-
nionego. Pierwszy obszar „okolice Polanowa” o powierzchni 1857 ha i drugi „okolice 
Żydowa – Biały Bór” o powierzchni 12 350 ha z czego 3000 ha należy do gminy. Na terenie 
gminy rozrzucone są liczne jeziora: Kwiecko, Kamienne, Płociczno, Łączno, Rekowo  
i dużo małych tzw. „oczek wodnych” oraz dwie większe rzeki Radew i Grabowa. Ponadto 
występują dwa rezerwaty przyrody:

florystyczny „Wieliń” o powierzchni 2 ha - stanowisko buków oraz mszaków (wątro- ●
bowce) i roślin naczyniowych
faunistyczny „Rezerwat na rzece Grabowa” o długości 7,60 km i powierzchni 1,5 ha -  ●
stanowisko pstrąga, głowacza i strzebli.

Na terenach leśnych są obszary lasów chronionych glebo- i wodochronne będące najczę-
ściej jarami, otulinami cieków wodnych, mokradłami a tym samym miejscami bytowymi:

ptactwa – orzeł bielik, żuraw, kania rdzawa, błotniak, rybołów i inne; ●
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zwierzyny leśnej – dzik, sarna, lis, zając itp.; ●
roślin – turzyce, sitowie, storczyki, trzęślica modra, dziewięciornik, pełnik, dziewięć  ●

sił, malina moraszka, brzoza niska oraz mszaki. Do pomników przyrody zalicza się 
unikatowe w skali kraju i Europy aleje bukowe wzdłuż dróg: 
Polanów – Nacław, Dadzewo – Rosocha

Obwód pni tych buków wynosi średnio 4,5 m, a wiek drzew oblicza się na 200 lat.
Znanym pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy „Wrangla” o obwodzie 7 m, rosnący  

w Leśnictwie Wielin i bezszypułkowy we folwarku Wietrzno, w którym występuje 
również znany głaz narzutowy. 

Bogactwo i różnorodność lasów na terenie gminy wykorzystują, prowadząc racjo-
nalną gospodarkę łowiecką, liczne koła łowieckie: „Wataha”, „Dzik”, „Odyniec”, „Jeleń”, 
„Diana”, „Słonka”, „Oręż”. Efektywna, rzetelna i racjonalnie prowadzona gospodarka 
łowiecka umożliwia zachowanie różnorodności w populacji zwierząt leśnych. Kształtując 
i chroniąc środowisko przyrodnicze, myśliwi działają na rzecz poprawy warunków byto-
wania zwierzyny, kultywują tradycję i krzewią etykę i kulturę braci myśliwskiej. 

Wyróżniające się Koło Łowieckie „Oręż” swoje statutowe działania na rzecz ochrony 
środowiska wzbogaciło o funkcjonowanie Strażnicy Ochrony Przyrody w Garbnie, 
która integruje myśliwych, sympatyków przyrody i ekologów w działaniach na rzecz 
upowszechniania idei ekologii i zrównoważonego rozwoju na terenie gminy. 

Do bogactw naturalnych należą kopaliny: żwiry, piaski, gliny i lecznicze borowiny.
Ponadto bogactwem są górskie cieki wodne, które po spiętrzeniach mogą stać się 

miejscami małych elektrowni wodnych, młynów oraz hodowli ryb szlachetnych – łososia  
i pstrąga.

Ukształtowanie terenu oraz podobieństwo do terenów roponośnych na obszarze Poje-
zierza Pomorskiego upoważniają do stwierdzenia, że tereny gminy mogą być gazono-
śnymi.

Bogactwem naturalnym jest również swoisty mikroklimat zbliżony do klimatu 
górskiego.

Atrakcyjność turystyczna gminy Polanów wynika przede wszystkim z wybitnych 
walorów przyrodniczych oraz z dużej wartości walorów krajoznawczych i kulturowych.

Gmina położona jest w strefie pojeziernej, charakteryzuje się znacznym zalesie-
niem (wskaźnik lesistości wynoszący ponad 52% jest najwyższy wśród powiatów woje-
wództwa), dużą liczbą jezior i rzek oraz urozmaiconą rzeźbą terenu. Potwierdzeniem 
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego jest objęcie aż 12% powierzchni gminy 
różnymi formami ochrony przyrody. 
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Rozwój turystyki jest kluczem dla trwałego zrównoważonego rozwoju gminy 
Polanów. Gmina wyróżnia się wielką różnorodnością i atrakcyjnością krajobrazu, 
wynikającą z wyjątkowego bogactwa rzeźby terenu (pagórkowaty, 150 – 230 m n.p.m., 
najwyższe wzniesienie Gołogóra 252 m n.p.m., piękna dolina rzeki Grabowej), dużej ilości 
różnorodnych drzewostanów leśnych i zadrzewień przydrożnych oraz wartościowych 
krajobrazowo (także wędkarsko) wód (rzeka Grabowa, mniejsze cieki wodne, jeziora). 
Walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy to m.in.: liczne lasy i jeziora, rzeki, rezerwaty, 
bogactwo ekosystemów fauny i flory oraz specyficzny mikroklimat. Gminę Polanów 
wyróżnia piękne położenie i występowanie atrakcyjnych turystycznie obiektów: Góra 
Warblewska, Święta Góra Polanowska, Aleja Bukowa, Zalew Polanowski, elektrownia 
szczytowo-pompowa i innych. Różnorodność walorów pozwoli na pełnienie przez gminę 
jej funkcji turystycznej z infrastrukturą turystyczną i zapleczem noclegowym dla tury-
stów. W gminie istnieją korzystne warunki do rozwoju turystyki wiejskiej i kwalifiko-
wanej. Istnieją już gospodarstwa agroturystyczne i rozwijana jest sieć szlaków pieszych  
i rowerowych na terenie gminy. Gmina Polanów posiada wielki potencjał i możliwości dla 
rozwoju funkcji turystycznej miasta i gminy. Turystyka na jej obszarze może przybierać 
różne formy: od turystyki wypoczynkowej, poznawczej, sentymentalnej, religijnej aż po 
turystykę związaną z przedłużeniem sezonu turystycznego i tworzeniem atrakcyjnej 
oferty turystycznej dla regionu wraz z markowym produktem turystycznym w oparciu 
o zagospodarowanie Góry Warblewskiej w Polanowie. Niezwykle ważne jest tworzenie 
warunków dla uprawiania turystyki w gminie. Tworzenie zaplecza poprzez budowę bazy 
noclegowej, gastronomicznej, w tym rozrywkowej i sportowej jest niezbędnym działa-
niem dla rozwoju gminy o charakterze turystyczno-rolniczym.

Na terenie Pomorza trzy wzniesienia traktowano jako miejsca kultowe: Rowokół, 
Górę Chełmską, Górę Polanowską. Podobnie jak na dwóch pozostałych, tak i na Świętej 
Górze Polanowskiej znajdowała się kaplica posiadająca cudowny obraz Matki Boskiej. 
Wzmianka o tym pojawia się w dokumencie z 1385 r., w którym to ustalono podział ofiar 
składanych przez pielgrzymów. Wiadomo iż jeszcze w 1544 r. kaplica stała otworem dla 
ciągle napływających pielgrzymów. Ulec zniszczeniu musiała podczas którejś z kolejnych 
wojen i nigdy nie została odbudowana. 

Na terenie gminy Polanów znajdują się obiekty zaliczone przez służby konserwator-
skie do dóbr kultury o znaczeniu krajowym i regionalnym. Miejscowością posiadającą 
zarówno te pierwsze jak i drugie jest Żydowo: 

o znaczeniu krajowym zabytki archeologiczne: 5 osad, dwa cmentarzyska, dwa  ●
grodziska, 
o znaczeniu regionalnym: zachowany układ, ryglowy kościół wraz z otoczeniem. ●
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Pozostałe dobra kultury o znaczeniu regionalnym:
Cetuń  – założenie pałacowo-parkowe,
Chocimino  – kościół ryglowy z otoczeniem
Komorowo  – kościół ryglowy z otoczeniem
Kościernica  – murowany kościół późnogotycki
Krąg  – założenie, w skład którego wchodzą renesansowy zamek,  

     kościół zamkowy z barokową kaplicą, park krajobrazowy
Nacław  – założenie pałacowo-parkowe
Wieliń  – ryglowy kościół, założenie pałacowo-parkowe
Polanów  – neogotycki kościół 

W gminie Polanów znajdują się obiekty bazy noclegowej oferujące ok. 200 miejsc 
noclegowych. W ofercie turystycznej znajdują się coraz liczniej powstające gospodar-
stwa agroturystyczne, stanowiące dodatkowe źródło dochodu dla rolników i ich rodzin. 
Cechą charakterystyczną bazy noclegowej w gminie Polanów jest jej duża sezonowość. 
Istniejąca baza noclegowa stanowi niezbędny element zagospodarowania turystycznego 
i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki na danym obszarze. Odpowiedni stan-
dard i różnorodność obiektów noclegowych ze zróżnicowanymi cenami jest kluczowym 
elementem w procesie podejmowania decyzji o wyborze miejsca pobytu zarówno krót-
kiego, jak i dłuższego. Baza gastronomiczna jest drugim, oprócz bazy noclegowej, ważnym 
elementem zagospodarowania turystycznego. Dobry standard i smaczne menu obiektów 
gastronomicznych bezpośrednio wpływają na zadowolenie turystów i opinię na temat 
odwiedzanego obszaru. Mogą być także kolejnym powodem przyjazdu lub argumentem 
za wyborem innego miejsca wypoczynku.

Ilość obiektów bazy gastronomicznej jest mała – dominują bary. Większość bazy 
skupiona jest w mieście Polanów. 

Rozwój gminy Polanów, od momentu kiedy w 1990 r. powołano do życia samorząd 
terytorialny, jest zdeterminowany wykorzystaniem potencjału społeczno-przyrodniczego 
w ramach podejmowanych przez lokalny samorząd działań inwestycyjnych, gospodar-
czych, proekologicznych i promocyjnych. Realizowane zadania inwestycyjne to przedsię-
wzięcia w głównej mierze mające na celu poprawę infrastruktury technicznej w mieście 
i gminie oraz służące ochronie środowiska naturalnego. Nie bez znaczenia jest udział 
środków z Unii Europejskiej, przed- i poakcesyjnych, po które gmina aktywnie i z sukce-
sami sięga przy finansowaniu ważnych i potrzebnych dla lokalnej społeczności inwestycji.

Wybudowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków typu BSR w Pola-
nowie, Krągu i Żydowie. Nowa sieć kanalizacyjna jest w Krągu, Chociminie, Wietrznie  
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i Polanowie oraz w Żydowie. Obecnie są przygotowywane do realizacji inwestycje kana-
lizacyjne w miejscowościach: Rzeczyca Wielka, Jacinki i Dadzewo. Systematycznie rozbu-
dowywana jest sieć wodociągowa, m.in. wykonano nowe Centralne Ujęcie Wody w Pola-
nowie wraz z siecią, zmodernizowano sieć wodociągową w Żydowie, Rososze, Warblewie, 
Rekowie, Kościernicy. Na wyżej wymienione zadania pozyskano środki unijne.

Gmina Polanów jest liderem w województwie zachodniopomorskim w pozyski-
waniu środków z funduszy Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 10 lat pozyskano 13 mln 
złotych. Ze środków UE sfinansowano m.in. budowę oczyszczalni ścieków w Polanowie  
i Żydowie, wybudowano sieć kanalizacyjną dla Żydowa, Wietrzna, Chocimina i Pola-
nowa. Realizowano także wiele innych projektów unijnych, m.in. budowę ścieżek rowe-
rowych, organizowano Dni Europy, Dni Polanowa, Dożynki. 

We wszystkich działaniach gmina Polanów stawia na rozwój turystyki i agroturystyki. 
Podejmowane działania są ukierunkowane na rzecz zagospodarowania turystycznego, 
kształtowania produktu turystycznego oraz planowania intensyfikacji ruchu turystycz-
nego. Na terenie gminy powstało ponad 10 gospodarstw agroturystycznych. Rokrocznie 
wydawane są w trzech wersjach językowych nowe foldery, broszury i mapy promujące 
gminę. Skierowane są one do turystów krajowych i zagranicznych. W ostatnich latach 
utworzono i wybudowano z funduszy unijnych ścieżki rowerowe m.in. Warblewskie 
Wzgórza, Greenway – Naszyjnik Północy, trasę rowerową przy ul. Zacisze na Świętą 
Górę Polanowską. Polanów to gmina partnerska dla dwóch gmin niemieckich: Gedern  
i Rothenklempenow, dzięki którym może korzystać ze środków unijnych w ramach Euro-
regionu Pomerania. W ramach współpracy prowadzone są działania na rzecz wymiany 
młodzieży, zespołów śpiewaczych, sportowych, strażaków i rolników. Od kilku lat funk-
cjonuje Gminne Centrum Informacji w Polanowie, które cieszy się bardzo dużym zainte-
resowaniem dzieci i młodzieży. GCI oferuje bezpłatny dostęp do Internetu, komputerów, 
ofert pracy itp. Przedsięwzięcie to zostało sfinansowane z wygranego konkursu przez 
gminę Polanów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. W gminie funkcjonują 
Centra Kształcenia na Odległość (Nacław, Bukowo, Żydowo), które dzięki udostępnianiu 
Internetu dają możliwość uczestnictwa mieszkańców wsi w szkoleniach nadających 
kwalifikacje i umożliwiających zdobywanie wiedzy specjalistycznej. Centra te powstały 
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Polanów posiada nowe 
boisko sportowe, które zostało wybudowane w ramach programu rządowego „Moje 
Boisko – Orlik”, i które funkcjonuje obok nowo wybudowanego budynku gimnazjum i hali 
widowiskowo-sportowej. W 2008 r. zmodernizowane zostały główne ulice przebiegające 
przez Polanów, a stanowiące drogi wojewódzkie. Inwestycja ta, realizowana przez samo-
rząd województwa, z inicjatywy lokalnych władz Polanowa, poprawiła estetykę miasta  
i usprawniła ruch drogowy i komunikacyjny. 
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Na podkreślenie zasługuje fakt wielu dotychczasowych osiągnięć i sukcesów gminy  
w zakresie ekologii. Gminę Polanów nagrodzono tytułami Najbardziej Ekologiczna Gmina 
Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2001–2003 oraz ponownie w latach 2004–2006. 
Pod uwagę brano m.in. rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, wodno- ściekowej, 
wysypisk. 

W 2004 i 2006 roku gmina została wyróżniona przez Ministra Ochrony Środowiska 
tytułem „Lider Polskiej Ekologii” za kompleksowe działania proekologiczne. 

Tytuły te wpływają nie tylko na promocję gminy, ale i całego powiatu koszalińskiego 
i województwa zachodniopomorskiego, stając się wyznacznikiem realizacji lokalnej poli-
tyki gospodarczej i społecznej w regionie. 

Na terenie gminy funkcjonuje Leśny Kompleks Promocyjny – Lasy Warcińsko-Pola-
nowskie, który obejmuje nadleśnictwa Warcino i Polanów o powierzchni 37 335 ha. LKP 
godzi cele gospodarcze z celami aktywnej ochrony ekosystemów, propaguje przyjazne 
środowisku technologie oraz promuje badania naukowe. Mają one przede wszystkim być 
miejscem promocji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, jako elementu zrównoważonego 
rozwoju.
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Nadleśnictwo Bobolice

Nadleśnictwo Bobolice wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Szczecinku. Położone jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopo-
morskiego. Powstało 20.06.1945 roku.

W 1973 r. wyodrębniono z niego obręb Bobolice, który połączono z Nadleśnictwem 
Kurowo, tworząc nowe Nadleśnictwo Bobolice. W 1975 r. dołączono do niego Nadle-
śnictwo Poniki, tworząc bardzo dużą powierzchniowo jednostkę, jednostkę trzyobrę-
bową. Kolejna reforma administracji w 1985 r. odłączyła obręb Poniki. Ostatnia rewizja 
urządzania lasu ustaliła powierzchnię nadleśnictwa na 19 101,42 ha, w tym 17 422,20 ha 
powierzchni leśnej. Obecnie jednostka ma dwa obręby: Bobolice i Kurowo. W skład nadle-
śnictwa wchodzi 13 leśnictw i szkółka leśna w leśnictwie Wrzosowiec. 

Zasięgiem obejmuje tereny trzech powiatów: koszalińskiego, szczecineckiego i biało-
gardzkiego, położone w siedmiu gminach: Bobolice, Tychowo, Manowo, Szczecinek, 
Polanów, Grzmiąca i Biały Bór. Nadleśnictwo Bobolice znajduje się w pierwszej krainie 
bałtyckiej, w dzielnicy przyrodniczo-leśnej Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego, niewielki 
fragment położony jest w trzeciej krainie wielkopolsko-pomorskiej, w dzielnicy Borów 
Tucholskich. 

Zróżnicowany pod względem geomorfologicznym teren nadleśnictwa należy do 
zlewni rzek Pomorza – Radwi i Parsęty. Jest to obszar młodoglacjalny z licznymi wysię-
kami i źródłami. Tutaj mają początek rzeki Chociel, Debrzyca i Łęczna. Wśród wielu jezior 
znajdują się jeziora lobeliowe (12) z roślinnym reliktem – chronioną lobelią jeziorną. Cieki 
wodne i jeziora nie mają zasadniczego wpływu na zasobność w wodę terenów leśnych, 
z wyjątkiem obszarów położonych w dolinach. O zasobności w wodę decydują opady 
atmosferyczne, a na obszarach zalegania glin, wody zastoiskowe – liczne oczka wodne 
i bagienka. Rzeźba terenu urozmaicona jest holoceńską działalnością akumulacyjną rzek. 
W wyniku jej działania teren jest falisty, pagórkowaty, z licznymi wąwozami i jarami. 

Na warunki klimatyczne główny wpływ ma bliskość morza. W lecie przeważa tempera-
tura umiarkowana, a zimy są najczęściej łagodne. Styczeń, ze średnią temperaturą -1,9 ºC jest 
miesiącem najzimniejszym, w najcieplejszym, lipcu – średnia temperatura wynosi 16,8 ºC. Duże 
problemy stwarzają coroczne przymrozki, szczególnie spóźnione przymrozki wiosenne,  
o wiele groźniejsze od październikowych, wczesnych przymrozków jesiennych. Najwięcej, 
bo ok. 85 mm opadów jest w czerwcu. Północno-zachodnie i zachodnie wiatry, najczęściej 
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wiejące wczesną wiosną i późną jesienią bywają bardzo silne i wyrządzają znaczne szkody 
w drzewostanach. 

Duży udział LMśw i Lśw (ok. 65%) warunkuje sposób zagospodarowania lasu. Maleje 
powierzchnia zrębów zupełnych, a w znacznie większym stopniu stosuje się rębnie 
częściowe z wykorzystaniem istniejących grup i kęp odnowień naturalnych. Nadleśnictwo 
dba również, poprzez dobór odpowiednich warunków, o właściwe kształtowanie stref 
ekotonowych na granicy „pole – las” i „las – woda” oraz wzdłuż szlaków komunikacyj-
nych. Inicjowanie i ochrona odnowień naturalnych, różnicowanie składu gatunkowego, 
duży udział gatunków liściastych, stosowanie sadzonek wysokiej jakości i kondycji oraz 
właściwe wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ma niewątpliwy, widoczny wpływ na 
powstawanie drzewostanów coraz lepszej jakości.

Szkółka leśna o łącznej powierzchni ponad 16 ha, powierzchni produkcyjnej prawie 
7 ha, utworzona została w 1996 r. obecnie pełni dwie funkcje: produkcyjną i edukacyjną. 
Szkółka produkuje materiał na potrzeby własne – średnioroczne ok. 2,5 mln sztuk oraz na 
sprzedaż do innych nadleśnictw i odbiorców – 800 tys. Głównym celem produkcyjnym są 
sadzonki drzew lasotwórczych: sosna, świerk, modrzew, dąb, buk, brzoza i olcha.

Drzewostany nadleśnictwa mają następujące podstawowe charakterystyki:
- przeciętna zasobność – ok. 195 m3/ha
- przeciętny wiek – 58 lat
- przyrost przeciętny – ok. 3,7 m3/ha
- przyrost bieżący roczny – ok. 6,5 m3/ha.
Przyjęte rozmiary użytkowania i działania gospodarcze mają za zadanie zachowanie 

warunków trwałej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności, ochrony, 
roli w kształtowaniu środowiska i ciągłości użytkowania w przyszłych okresach gospo-
darczych. 

Na terenie nadleśnictwa jest wiele obiektów i obszarów objętych ochroną prawną:
rezerwaty – „Buczyna” i rezerwaty lobeliowe „Jezioro Szare”, „Jezioro Piekiełko”,  •
„Jezioro Kiełpino”,
obszary chronionego krajobrazu – ok. 1700 ha – „Dolina Radwii”, „Okolice Żydowo  •
– Biały Bór”, „Jeziora szczecineckie”, 
zespół przyrodniczo, krajobrazowy „Dolina Chocieli” (ok. 51 ha) – najbardziej na  •
północ wysunięte stanowisko pełnika europejskiego nad rzeką Chociel, wśród rzad-
kich zbiorowisk łąkowych i torfowisk, 
pomniki przyrody (2 sztuki) – głazy narzutowe w leśnictwie Sarnowo i Kurowo, •
użytki ekologiczne (ok. 810 ha) - grunty pozostawione do sukcesji naturalnej  •
w pobliżu rzek i jezior,

  stanowiska ptaków chronionych – 4 sztuki •
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Wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i rekreacyjno-wypoczynkowe przycią-
gają wielu turystów z kraju i zagranicy. W nadleśnictwie ciekawostką są liczne obiekty 
archeologiczne (grodziska, cmentarze) i zabytki architektoniczne (kościoły i pałace). Na 
szczególną uwagę zasługuje zabytek archeologiczny „Kamienne Kręgi”, świadek pobytu 
na tych ziemiach przed dwoma tysiącami lat plemienia Gotów. 

Wędkarzy przyciągają liczne jeziora i rzeki: Radew, Chociel i Trzebiegoszcz, atrak-
cyjne do połowu ryb łososiowatych. W celu ukierunkowania ruchu turystycznego przez 
najciekawsze tereny zbudowano parkingi, miejsca postoju, biwaki, zorganizowano punkty 
widokowe, wytyczono ścieżki rowerowe i szlak kajakowy. 

Gałęzią gospodarki ubocznej o dużym znaczeniu dla nadleśnictwa jest łowiectwo. 
Powinno być ono prowadzone tak, aby nie utrudniało gospodarki głównej. Nadleśnictwo 
Bobolice należy do IV Rejonu Hodowlanego, który tworzą nadleśnictwa: Bobolice, Biało-
gard, Manowo, Polanów, Połczyn, Świdwin, Tychowo. Nadleśnictwo Bobolice pełni 
funkcje koordynatora tego rejonu. W jego zasięgu terytorialnym znajduje się 10 obwodów 
łowieckich dzierżawionych przez 6 kół łowieckich. Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę 
łowiecką na następujących obwodach:

- Nr 62  – KŁ „Oręż”  – pow. 4610 ha, 
- Nr 64  – KŁ „Wataha”  – pow. 5670 ha, 
- Nr 65  – KŁ „Oręż”  – pow. 6950 ha,
- Nr 88  – KŁ „Wilk”  – pow. 9820 ha,
- Nr 89  – KŁ „Ponowa”  – pow. 7190 ha,
- Nr 91  – KŁ „Ponowa”  – pow. 8060 ha.

Inne obwody łowieckie występujące w granicach terytorialnego zasięgu Nadleśnictwa to:
- Nr 61  – KŁ „Wataha”  
- Nr 68  – KŁ „Żuraw” 
- Nr 87  – KŁ „Wilk”  
- Nr 90  – KŁ „Ponowa”  
Są to obwody skrajne, nadzorowane przez sąsiednie nadleśnictwa.
W minionym okresie nadleśnictwo koncentrowało się na następujących działaniach:
poprawie warunków bytowania zwierzyny poprzez zwiększanie areału poletek  ●
łowieckich przy współpracy z kołami łowieckimi na obwodach wydzierżawionych 
w celu odciągnięcia zwierzyny łownej od upraw i młodników w okresach niedo-
borów pokarmowych, 
wykładaniu drzew zgryzowych (żer włóknisty) podczas wykonywania zabiegów  ●
CP, TW i TP,
doskonaleniu metod skutecznego określania wielkości populacji zwierzyny płowej  ●
metodą całorocznej obserwacji,
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zacieśnieniu współpracy z kołami łowieckimi na terenie nadleśnictwa poprzez orga- ●
nizowanie spotkań koordynacyjnych w trakcie sezonu łowieckiego.
Głównym zadaniem nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej bieżącego dzie- ●
sięciolecia będzie współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:
dokonywania inwentaryzacji zwierząt łownych,  ●
utrzymania odpowiedniej ich liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej, ●
opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,  ●
budowy i utrzymania w należytym stanie urządzeń łowieckich,  ●
poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez ograniczenie niepokoju  ●
w biotopie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej w postaci odpowied-
niej ilości poletek łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew 
i krzewów takich, jak kasztanowiec, wierzby, drzewa i krzewy owocowe.
Zebrane w ostatnich kilku sezonach dane na temat populacji jelenia na terenie nadle-

śnictwa pozwalają z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że stany jelenia stale rosły 
w stosunku do poziomu wyznaczanego w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym. 
Gospodarujemy nieustabilizowaną pod względem ilościowym oraz struktury płci popu-
lacją. Spowodowane to jest wielkoobszarowymi uprawami rolniczymi występującymi 
w bezpośrednim sąsiedztwie naszych kompleksów leśnych. Taka sytuacja skutkowała 
zwiększoną presją jeleni na las. Ponadto obszar nadleśnictwa ze swoją urozmaiconą 
rzeźbą terenu, atrakcyjną bazą żerową na polach, niskim zaludnieniem, licznymi ciekami 
wodnymi i całorocznie niedostępnymi dla ludzi fragmentami lasu, stanowi idealne 
zaplecze dla bytowania wypieranego z penetrowanych łowisk jelenia. 
Plan i wykonanie odstrzału:

SEZON
JELEŃ SARNA DZIK

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie

1999/00 514 483 728 698 554 474

2000/01 453 396 688 675 526 316

2001/02 341 333 603 605 676 616

2002/03 310 310 582 584 716 519

2003/04 287 276 562 569 779 504

2004/05 325 309 556 575 759 558

2005/06 319 317 467 462 665 569

2006/07 361 345 483 463 641 539

2007/08 338 338 479 478 619 604

2008/09 487 480 593 595 726 630

średniorocznie 374 359 574 570 666 515
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Stany zwierzyny na dzień 15.03.2009 r. w nadzorowanych przez nadleśnictwo obwodach 
łowieckich kształtowały się następująco:

Obwód 62 64 65 88 89 91 Razem
1 2 3 4 5 6 7 8

Jelenie 155 211 232 275 206 126 1205
Sarny 250 237 394 367 328 295 1871
Dziki 168 156 193 328 150 119 1114

Od 2002 r. przekraczane były i stale rosły stany jeleni w stosunku do poziomu wyzna-
czonego w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym – od 104% w 2002 r. do 189%  
w 2007 r. i 207% w 2008 r. Pomimo odstrzałów realizowanych średnio na poziomie 137% 
przyjmowanych przyrostów (na sezon 2008/9 plan odstrzału przewiduje 123% przyrostu). 
Na uwagę zasługuje fakt, że odstrzeliwano średnio 35% stanu łań i 35% stanu byków.

Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną nierzadko determinowały konieczność 
rezygnacji z wykonywania w pełnym zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i istotnie nega-
tywnie wpływały na jakość hodowlaną drzewostanów w każdej fazie ich rozwoju. 

Doprowadzenie do prawidłowego gospodarowania populacjami zwierzyny łownej 
w Nadleśnictwie Bobolice jest bardzo ważne z uwagi na dotkliwe szkody wyrządzane 
przez zwierzynę łowną oraz koszty zabezpieczania przed nimi lasu. Jednak osiągnięcie 
tego celu będzie wymagało jeszcze lepszej niż dotychczas współpracy z kołami łowiec-
kimi oraz dużego zaangażowania obu stron. 

NADLEŚNICZY
mgr inż. Adam Potocki
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Nadleśnictwo Manowo

Nadleśnictwo Manowo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Szczecinku. Położone jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopo-
morskiego. Powstało w 1945 r. w oparciu o dekrety nacjonalizujące mienie poniemieckie.

Od czasów wojny nadleśnictwo przeszło szereg zmian zasięgu terytorialnego  
i w obecnym kształcie istnieje od 1.01.1984 r., gdy odłączono tereny obecnie admini-
strowane przez Nadleśnictwo Karnieszewice. Ostatnia rewizja urządzania lasu usta-
liła powierzchnię nadleśnictwa na 17 921,93 ha, w tym 17 075,14 ha powierzchni leśnej. 
Obecnie nadleśnictwo ma dwa obręby (dawne małe nadleśnictwa) Manowo i Wyszobórz. 
W jego skład wchodzi 13 leśnictw. 

Zasięgiem obejmuje tereny dwóch powiatów: koszalińskiego ziemskiego i koszaliń-
skiego grodzkiego, położone w pięciu gminach: Manowo, Sianów, Polanów, Świeszyno 
i miasto Koszalin. Nadleśnictwo Manowo znajduje się w pierwszej krainie bałtyckiej,  
w dzielnicy przyrodniczo-leśnej Pobrzeża Słowińskiego, niewielki fragment położony jest 
w dzielnicy Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego. 

Zróżnicowany pod względem geomorfologicznym teren nadleśnictwa należy do 
zlewni rzek Pomorza – Radwi i Parsęty, Dzierżęcinki i Uniesty. Wśród wielu jezior znaj-
dują się jeziora lobeliowe z roślinnym reliktem – chronioną lobelią jeziorną. Cieki wodne  
i jeziora nie mają zasadniczego wpływu na zasobność w wodę terenów leśnych z wyjątkiem 
obszarów położonych w dolinach. O zasobności w wodę decydują opady atmosferyczne, 
a na obszarach zalegania glin, wody zastoiskowe – liczne oczka wodne i bagienka. 

Na warunki klimatyczne główny wpływ ma bliskość morza. W lecie przeważa tempe-
ratura umiarkowana, a zimy są najczęściej łagodne. Luty, ze średnią temperaturą -1,7 ºC jest 
miesiącem najzimniejszym, w najcieplejszym, lipcu – średnia temperatura wynosi 16,4 ºC. 
Duże problemy stwarzają coroczne spóźnione przymrozki wiosenne, o wiele groźniejsze 
od październikowych, wczesnych przymrozków jesiennych. Najwięcej opadów jest w 
czerwcu: 124 mm. Północno-zachodnie i zachodnie wiatry, najczęściej wiejące wczesną 
wiosną i późną jesienią, bywają bardzo silne i wyrządzają wiele szkód w drzewostanach. 
Drzewostany nadleśnictwa mają następujące podstawowe charakterystyki:

- przeciętna zasobność – ok. 240 m3/ha
- przeciętny wiek – 55 lat
- przyrost bieżący roczny – ok. 7,65 m3/ha.
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Przyjęte rozmiary użytkowania i działania gospodarcze umożliwiają zachowanie 
warunków trwałej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności, ochrony, 
roli w kształtowaniu środowiska i ciągłości użytkowania w przyszłych okresach gospo-
darczych. 

Na terenie nadleśnictwa jest kilka obiektów i obszarów objętych ochroną prawną:
obszary chronionego krajobrazu – ok. 2370 ha – „Dolina Radwi”, „Koszaliński Pas  ●
Nadmorski”, 
obszar „Natura 2000” – ok. 3360 ha – „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”, ●
pomnik przyrody – dąb szypułkowy w Manowie, ●
podworskie parki wiejskie w Manowie i Policku, ●
stanowisko ptaków chronionych – gniazdo bielika. ●

Liczne jeziora, m.in.: Hajka, Rosnowskie, Czarne, Nicemino, Kąpielowe i rzeki: Radew 
i Chotla przyciągają wędkarzy.

W celu ukierunkowania ruchu turystycznego przez najciekawsze tereny zbudowano 
parkingi, miejsca postoju, biwaki i wytyczono ścieżki rowerowe. 

Gałęzią gospodarki ubocznej o dużym znaczeniu dla nadleśnictwa jest łowiectwo. 
Powinno być ono prowadzone tak, aby nie utrudniało gospodarki głównej. Nadleśnictwo 
Manowo należy do IV Rejonu Hodowlanego, który tworzą nadleśnictwa: Bobolice, Biało-
gard, Manowo, Polanów, Połczyn, Świdwin, Tychowo. W zasięgu terytorialnym Nadle-
śnictwa Manowo znajduje się 8 obwodów łowieckich użytkowanych przez 6 kół łowiec-
kich oraz przez ZO PZŁ. 

Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką na następujących obwodach:
- Nr 42  – KŁ „Jeleń”   – pow. 9660 ha, 
- Nr 43  – OHZ ZO PZŁ   – pow. 7100 ha, 
- Nr 44 – KŁ „Bażant”   – pow. 4880 ha.

Inne obwody łowieckie występujące w granicach terytorialnego zasięgu nadleśnictwa to:
- Nr 62, 65  – KŁ „Oręż”  
- Nr 67  – KŁ „Trop” 
- Nr 45  – KŁ „Żerań”  

Są to obwody skrajne, nadzorowane przez sąsiednie nadleśnictwa.
W minionym okresie nadleśnictwo koncentrowało się na następujących działaniach:

poprawie warunków bytowania zwierzyny poprzez zwiększanie areału poletek  ●
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łowieckich przy współpracy z kołami łowieckimi na obwodach wydzierżawionych 
w celu odciągnięcia zwierzyny łownej od upraw i młodników w okresach niedo-
borów pokarmowych, 
wykładaniu drzew zgryzowych (żer włóknisty) podczas wykonywania zabiegów  ●
CP, TW i TP,
doskonaleniu metod skutecznego określania wielkości populacji zwierzyny płowej  ●
metodą całorocznej obserwacji,
zacieśnieniu współpracy z kołami łowieckimi na terenie nadleśnictwa poprzez orga- ●
nizowanie spotkań koordynacyjnych w trakcie sezonu łowieckiego.
Głównym zadaniem nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej bieżącego dzie- ●
sięciolecia będzie współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:
dokonywania inwentaryzacji zwierząt łownych,  ●
utrzymania odpowiedniej ich liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej, ●
opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,  ●
budowy i utrzymania w należytym stanie urządzeń łowieckich,  ●
poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez ograniczenie niepokoju  ●
w biotopie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej w postaci odpowied-
niej ilości poletek łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew 
i krzewów takich, jak kasztanowiec, wierzby, drzewa i krzewy owocowe.
 
Populacja jeleni jest zmienna w czasie pod względem struktury wiekowej i płciowej. 

Znaczna część nadleśnictwa to duże kompleksy leśne. W części nadleśnictwa obserwu-
jemy również istnienie gruntów nieleśnych (rolnych) odłogujących od szeregu lat. Taka 
sytuacja skutkowała zwiększoną presją jeleni na las. Ponadto obszar nadleśnictwa jest 
okresowo bardzo silnie penetrowany przez odwiedzających go mieszkańców, m.in. 
Koszalina. Powoduje to zestresowanie zwierzyny, w tym jeleni. Konsekwencją tego jest 
przegęszczenie zwierzyny w niektórych fragmentach nadleśnictwa i powstawanie szkód 
w uprawach leśnych. 

Stany zwierzyny na dzień 15.03.2009 r. w nadzorowanych przez nadleśnictwo obwo-
dach łowieckich kształtowały się następująco:

Obwód 42 43 44 Razem
1 2 3 4 5

Jelenie 220 142 39 401
Sarny 397 330 490 1217
Dziki 230 141 100 471
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Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną niekiedy powodowały konieczność rezy-
gnacji z wykonywania w pełnym zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i negatywnie wpły-
wały na jakość hodowlaną upraw i młodników.

Przy współpracy kół łowieckich nadleśnictwo stara się doprowadzić do takich stanów 
ilościowych zwierzyny, aby szkody powodowane przez zwierzynę były jak najmniejsze.

 NADLEŚNICZY
 mgr inż. Bolesław Wiśniowski
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Nadleśnictwo Polanów

Nadleśnictwo Polanów wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Szczecinku. Położone jest w północno-wschodniej części województwa zachodnio-
pomorskiego i w przeważającej części leży na terenie powiatu koszalińskiego i sławień-
skiego. Jako jednostka administracyjna utworzone zostało w 1946 roku.

Nadleśnictwo Polanów zasięgiem terytorialnym obejmuje 32 762 ha. Zarządza 16 791 
ha gruntów, z tego 15 596 ha stanowią lasy, które wchodzą w skład 3 powiatów i 5 gmin. 
Podzielone jest obecnie na 13 leśnictw oraz gospodarstwo szkółkarskie.

Niezwykle urozmaicona rzeźba terenu jest wynikiem sąsiadowania ze strefą brze-
gową zlodowacenia stadiału pomorskiego, tzw. moreną czołową, której najwyższe 
wzniesienia przebiegają przez południową część Jeziora Bobięcińskiego Wielkiego  
w kierunku Miastka.

Przeważającą część nadleśnictwa pokrywają formy morenowe (piaski zwałowe  
i gliny zwałowe) z płatami utworów wodnolodowcowych (piaski sandrowe, piaski starych 
tarasów akumulacyjnych, piaski kemów i inne). Wzdłuż cieków i zbiorników wodnych 
oraz w zagłębieniach terenu występują współczesne osady bagienne (torfy i mursze).

Oprócz charakterystycznych wzniesień o dużych przewyższeniach i wysokościach 
względnych, dochodzących nawet do stu kilkudziesięciu metrów, o stromych zboczach, 
ważnym elementem przyrodniczym są liczne źródliska, niejednokrotnie bardzo silne, 
torfowiska i łąki. Jedyny znajdujący się na gruntach nadleśnictwa rezerwat przyrody 
„Wieleń” chroni jar, porośnięty starodrzewiem bukowym ze wspaniałymi źródliskami.

Wzniesienia nad poziomem morza wahają się od 15 m n.p.m. w okolicach miejsco-
wości Lejkowo, w dolinie Grabowej do 232 m n.p.m. w okolicach Gołogóry tzw. Góra 
Żółcin. Różnica wysokości pomiędzy najwyższym a najniższym punktem wynosi 217 m. 
Na uwagę zasługuje potężna kulminacja Baraniej Góry (217 m n.p.m.) znajdująca się 
na południe od miejscowości Rzeczyca Wielka, porośnięta bukowymi i świerkowymi 
lasami przypominającymi krajobrazy górskie. Na terenie nadleśnictwa występuje rzeka  
o największym spadku na Pomorzu (5 m/1 km) – rzeka Grabowa od źródeł na wysokości 
150 m n.p.m. koło Starego Żeliborza do 35 m n.p.m. w miejscowości Krąg.

Głównym gatunkiem lasotwórczym w nadleśnictwie jest sosna, zajmująca 42% 
powierzchni, w następnej kolejności buk (17%), brzoza (15%), świerk (13%), dąb (8%), 
olsza (2%) i modrzew. Siedliska lasowe zajmują ponad połowę powierzchni gruntów 
leśnych.
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Nadleśnictwo Polanów prowadzi Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którym zajmuje 
się gospodarowaniem populacjami jelenia, dzika i muflona oraz innych gatunków dzikich 
zwierząt.

Chronione siedliska przyrodnicze zajmują w nadleśnictwie 5238 ha, czyli 33% powierzchni 
leśnej nadleśnictwa. Najważniejsze z nich to kwaśna buczyna niżowa – 2913 ha (19%), żyzna 
buczyna pomorska 843 ha (5%), kwaśne dąbrowy 434 ha (3%), grąd subatlantycki 264 ha (2%), 
łęgi olszowe 263 ha (2%), brzezina bagienna 216 ha (1%) i torfowiska przejściowe 85 ha (1%).

W roku 2004 został utworzony Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) „Lasy Warcińsko- 
-Polanowskie, który zajmuje powierzchnię ponad 37 tysięcy hektarów (w tym Nadleśnictwo 
Warcino 20 600 ha i Nadleśnictwo Polanów 16 700 ha). Administracyjnie obszar LKP poło-
żony jest na pograniczu województwa pomorskiego, w powiecie słupskim i bytowskim 
oraz województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim i sławieńskim.

Nadleśnictwo Polanów dysponuje własną szkółką leśną o łącznej powierzchni 9,64 ha, 
powierzchnia produkcyjna to 6,08 ha, utworzona została w 1989 r. Obecnie pełni dwie 
funkcje: produkcyjną i edukacyjną. Szkółka produkuje materiał na potrzeby własne – śred-
nioroczne ok. 2,0 mln sztuk oraz na sprzedaż do innych nadleśnictw i odbiorców indywi-
dualnych. Głównym celem produkcyjnym są sadzonki gatunków lasotwórczych: sosna, 
świerk, modrzew, dąb, buk, brzoza i olcha.

Drzewostany nadleśnictwa mają następujące podstawowe charakterystyki:
– przeciętna zasobność – ok. 253 m3/ha
– przeciętny wiek – 62 lat
– przyrost przeciętny – ok. 6,3 m3/ha
– przyrost bieżący roczny – ok. 8,32 m3/ha.
Przyjęte rozmiary użytkowania i działania gospodarcze mają za zadanie zachowanie 

warunków trwałej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności, ochrony, 
roli w kształtowaniu środowiska i ciągłości użytkowania w przyszłych okresach gospo-
darczych. 

Gałęzią gospodarki ubocznej o dużym znaczeniu dla nadleśnictwa jest łowiectwo. 
Obejmuje ono hodowlę i ochronę zwierzyny, regulację stanu ilościowego i jakościowego 
zwierzyny poprzez organizację polowań oraz wprowadzanie upolowanej zwierzyny 
do obrotu gospodarczego. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa gospodarka łowiecka 
prowadzona jest w 13 obwodach łowieckich. W dwóch obwodach nr 60 i 53 nadleśnictwo 
prowadzi gospodarkę samodzielnie w ramach OHZ.

Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką na następujących obwodach:
– Nr 39  – KŁ „Bielik” – pow. 4110 ha, w tym powierzchnia leśna 2847 ha
– Nr 40  – KŁ „Dzik” – pow. 6880 ha, w tym powierzchnia leśna 3078 ha
– Nr 88 – KŁ „Wataha”– pow. 5670 ha, w tym powierzchnia leśna 3220 ha
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Inne obwody łowieckie występujące w granicach terytorialnego zasięgu nadleśnictwa to:
– Nr 112  –  KŁ „Dzik”  
– Nr 55  –  KŁ „Diana” 
– Nr 68  –  KŁ „Diana”  
– Nr 41  –  KŁ „Słonka”  
– Nr 62 –  KŁ „Oręż”  
– Nr 64  –  KŁ „Wataha”  
– Nr 63  –  KŁ „Odyniec”  
– Nr 88  –  KŁ „Wilk”  

Są to obwody skrajne, nadzorowane przez sąsiednie nadleśnictwa.

Głównym zadaniem nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej jest współpraca  
z kołami łowieckimi w zakresie:

dokonywania inwentaryzacji zwierząt łownych, ●
utrzymywania odpowiedniej ich liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej, ●
opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich, ●
budowy i utrzymania w należytym stanie urządzeń łowieckich,  ●
poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez ochronę ostoi oraz zapew- ●
nienie bazy pokarmowej przez zagospodarowanie odpowiedniego areału poletek 
łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich,  
jak kasztanowiec, wierzby, drzewa i krzewy owocowe.

Zebrane w ostatnich kilku sezonach dane na temat populacji jelenia na terenie nadle-
śnictwa pozwalają z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że stany jelenia stale rosły 
w stosunku do poziomu wyznaczanego w wieloletnim łowieckim planie hodowlanym. 
Gospodarujemy nieustabilizowaną pod względem ilościowym oraz struktury płci popu-
lacją. Spowodowane to jest wielkoobszarowymi uprawami rolniczymi występującymi 
w bezpośrednim sąsiedztwie naszych kompleksów leśnych. Taka sytuacja skutkowała 
zwiększoną presją jeleni na las. Ponadto obszar nadleśnictwa ze swoją urozmaiconą 
rzeźbą terenu, atrakcyjną bazą żerową na polach, niskim zaludnieniem, licznymi ciekami 
wodnymi i całorocznie niedostępnymi dla ludzi fragmentami lasu, stanowi idealne 
zaplecze dla bytowania wypieranego z penetrowanych łowisk jelenia. 
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Zestawienie stanu zwierzyny i wykonania odstrzałów na terenie obwodów nadzoro-
wanych przez Nadleśnictwo Polanów.

SEZON
JELEŃ SARNA DZIK

Stan Wykonanie Stan Wykonanie Stan Wykonanie

1999/00 357 250 457 297 297 311

2000/01 326 247 454 279 339 261

2001/02 324 146 459 202 397 419

2002/03 391 146 658 223 477 349

2003/04 448 125 740 260 469 327

2004/05 478 176 775 295 487 239

2005/06 460 152 690 210 446 323

2006/07 512 186 815 199 461 262

2007/08 579 179 837 207 379 399

2008/09 689 254 928 254 557 488

średniorocznie 456 186 681 242 431 338

Szkody powodowane przez zwierzynę łowną w znaczący sposób wpływają na 
sposób prowadzenia gospodarki leśnej w nadleśnictwie. Uszkodzenia drzewek obniżają 
jakość oraz zdrowotność drzewostanów. Właściwe gospodarowanie populacjami zwie-
rzyny łownej oraz odpowiednie zagospodarowanie łowisk, stworzenie jak najlepszych 
warunków bytowania poprzez udostępnienie alternatywnej bazy pokarmowej pozwoli na 
obniżenie kosztów zabezpieczania lasu. Osiągnięcie jednak takiego celu wymaga szerokiej 
współpracy administracji leśnej z kołami łowieckimi oraz zaangażowania obu stron.

 NADLEŚNICZY
mgr inż. Jacek Todys
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Urokliwe piękno 
naszych łowisk
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6. Urokliwe piękno naszych łowisk

6.1. Przez cały rok w łowiskach

Spotkanie młodego i starego lasu u myśliwego wywołuje uczucie szacunku do przyrody i jej 
nieprzemijającej siły życiowej.
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Piękno młodego lasu i starych 
drzew tworzy niezapomniany 
obraz natury.
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Las zapewnia warunki bezpiecznego bytowania zwierzyny...

...i rozważnej gospodarki hodowlano-łowieckiej. 
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Wprawne oko myśliwego 
w każdym lesie wypatrzy 
zwierzynę.
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...i wyjścia z zacienionych lasów 
na poletka żerowe.

Otwarte przestrzenie 
w kompleksie leśnym 
są zachętą dla zwierzyny...

...do opuszczenia leśnych 
zastępów...
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W obwodach nr 62 i 65 jest wiele miejsc 
dogodnych do bytowania dzików 
i jeleniowatych.
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Zimą las ukazuje się myśliwym w białej szacie...

...i zachęca do łowów na „białej stopie”.
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Na śniegu można dostrzec ruch 
zwierzyny, która podczas 
śnieżnych i mroźnych zim
jest dokarmiana przez 
myśliwych.
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Dzięki znajomości łowiska, 
myśliwi wybierają najlepsze 
miejsca wykładania karmy.

Jednocześnie dbają 
o zachowanie spokoju 
w lesie i niezmuszanie 
zwierzyny do ucieczki 
przez głęboki śnieg.
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Grodzenie lasu lepiej jest widziane zimą, płoty chronią nasadzenia przed zgryzieniem, 
lecz zmieniają szlaki przemieszczania zwierzyny.
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Już nadchodzi wiosna, otwarte przestrzenie i las zazielenią się, a zwierzyna wyjdzie na atrakcyjne 
żerowiska.
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6.2. Zwierzyna i jej zwyczaje

Chmara jeleni na uprawach naszego Gospodarstwa Rolno-Łowieckiego.

A ten rogacz też znajduje atrakcyjną karmę.
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…i o zmierzchu.

Jelenie na żerowisku 
o poranku...

Takie widoki radują wszystkich, którzy dbają o przyrodę.
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Na niewielkich jeziorkach dostrzec można kaczki...

...a na polach i łąkach sarny z koźlętami.
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Locha prowadząca 
watahę warchlaków...

...bocian nad łąkami...

...jeleń byk – szpicak...

...to zwierzyna w naszych obwodach.
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Zwierzęta w łowisku zastygają bez ruchu…

...gdy kos daje wieczorny koncert.
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Sarny...

...lisy...

...rogacze...

...i młoda loszka, zawsze
czujnie się rozglądają.
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Dostrzec można rogacza jednotykowca...

...oraz kuropatwy.
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Młody lisek wybrał 
się na poszukiwanie 
obiadu...

...watahy dzików też 
żerują...

...koźlę ssie matkę...

...a chmara jeleni wyszła na żerowisko.
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Sarny w różnych warunkach  
w łowisku w terenie…

… polno-leśnym...

...polnym... …leśnym.

Również i ta chmara jeleni znajduje 
u nas atrakcyjną karmę.

Łania z cielakiem zastanawia się, czy jeszcze 
żerować.

Jeden z nielicznych teraz szaraków
jest ozdobą w łowisku.
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Rudel saren na żerowisku.

Żurawie też znajdują dobre 
warunki do bytowania.

Młody rogacz.

Jelenie spokojnie przygotowują  
się do rykowiska, podpatrując 
kapitalne byki.
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Rogacze jak zawsze czujne i uważne.
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Poszukiwanie pokarmu po pierwszych opadach śniegu.

Chmary jeleni – łanie w lesie. Koza z koźlakiem na polu.

Młody byk w lesie.

Jeleń byk – szóstak z uwagą obserwuje, czy nie 
grozi mu niebezpieczeństwo.

Sznurujący borsuk na wszelki wypadek zdąża do 
siedziby.

Sarny – kozioł i koza przy paśniku.
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6.3. Nasza praca i troska o ochronę środowiska

Konferencja ekologiczna w strażnicy ochrony przyrody.
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Jeszcze jedno spotkanie 
z leśnikami w celu ustalenia 
najlepszych sposobów 
ochrony środowiska.

Wspólna fotografia 
zarządu KŁ „Oręż”.

Kolega Bronisław Kowalczuk - łowczy 
przypomina o zasadach łowiectwa 
na polowaniu.
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Przerwa w czasie polowania...

Przybyli wszyscy myśliwi 
na polowanie zbiorowe.

...i chwila na przyjacielską 
gawędę.



123

Królowie polowania.

Zawsze nam towarzyszy zespół 
sygnalistów.

Jest wśród nas Koleżanka 
Marlena Zając – pierwsza 
Diana w KŁ „Oręż”.
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Uroczysta odprawa przed polowa-
niem wigilijnym 2009 r.

Prowadzą: 
Kol. Kazimierz Gmerek – prezes,
Kol. Bronisław Kowalczuk – łowczy.
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Pokot po polowaniu...

...nie jest imponujący...

...ale emocji było sporo.
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Nasi mistrzowie po zawodach strzeleckich 
„Manowo 2008 r.”

Dyplomy uznania za wyniki w zawodach strzeleckich.

Wspólne zdjęcie sprawdzonych przyjaciół.

Konkurs myśliwski podczas pikniku Koła 2009 r.

Podczas Walnego Zgromadzenia.

Odznaczeni koledzy za zasługi łowieckie.



127

Łowczy Koła Kol. Bronisław Kowalczuk
podczas rozmowy z prezesem ORŁ Koszalin
Kol. Ignacym Jóźwiakiem.

Odznaczenie Złomem prezesa koła 
Kol. Kazimierza Gmerka.

Kultywowanie tradycji jest nieodzownym 
zwyczajem.

Dyskusja przed kolejnym miotem.
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Losowanie kartek 
stanowiskowych...

...i już po powrocie 
ze stanowiska



129

Żeby tradycji stało się zadość – dekoracja króla polowania.

Pamiątkowe zdjęcie z łowczym, 
od lewej: 
Kol. Mirosław Merchel, 
Kol. Bronisław Kowalczuk,
Kol. Jan Iluk.

Powrót na miejsce zbiórki 
po polowaniu.
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Poranek w łowisku...

Wspólne zdjęcie kolegów seniorów:
Kol. Stanisław Makowiec,
Kol. Bronisław Bukowiecki.

Pies, nieodzowny towarzysz łowów.  
Kapsel zawsze znajdzie postrzałka.

Pamiątkowe zdjęcie ze wspólnych łowów.

...i wieczorem efekt polowania.
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I dla takich chwil i widoków warto być myśliwym.

Budowa paśnika... ...i chwila przerwy.

Żniwa w Gospodarstwie Rolno-Łowieckim.
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Uczestniczyliśmy w Konferencji Kulturalno-Ekologicznej  „Boboliczki 2009 r.”

Tradycyjnie jesteśmy – „Połczyn Zdrój”...

Kol. Bartłomiej Bukowiecki w czasie koncertu 
Połczyn Zdrój 2009 r.

...i deszcz nam nie jest straszny.

Defilują z nami rodziny.
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Nasza wystawa łowiecka „Połczyn Zdrój 2006 r.”

Spotkanie łowczego  Kol. Bronisława Kowalczuka  
z dziećmi w zaprzyjaźnionej szkole nr 10 
w Koszalinie. Zastępca dyrektora szkoły
Pani Dorota Kościuszko-Cienkowska 
prowadzi spotkanie.

Po defiladzie zwiedzanie miasta.
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Kilka migawek z różnych imprez i spotkań.
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Spotkanie uczestników po konferencji ekologicznej w 2007 r.

Znajdujemy zawsze czas na spotkania z naszymi seniorami...

...oraz na rozmowy z władzami samorządowymi Polanowa i leśniczymi.
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Delegacja młodzieży z nauczycielkami szkoły 
w Garbnie w Strażnicy Ochrony Przyrody 2010 r.

Młodzież szkolna z nauczycielkami z Bobolic 
wspiera dokarmianie zwierzyny w okresie zimy 
2009/2010 pod opieką leśników i myśliwych.
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Szkolenie strzeleckie „Manowo 2006 r.”

Nie może zabraknąć czasu 
na szkolenia strzeleckie...

...i roboczą naradę.
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...jeszcze ostatni koledzy sprawdzają broń...

...a już trwają dyskusje.
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Wyniki są zadowalające.

Jeszcze jeden kolega sprawdza 
broń...

...i ocena trafienia.
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Szanowni Państwo!   Szanowni Koledzy!

Dziękujemy za zainteresowanie książką poświęconą historii i przyszłości Koła Łowiec-
kiego „Oręż”. Minęło nam 50 lat działalności na rzecz ojczystej przyrody w Polskim 
Związku Łowieckim. Jesteśmy nierozerwalnie związani wspólnym odczuwaniem piękna 
lasu, łąk i pól uprawnych, rzek, mokradeł, na których obok nas żyją i spokojnie rozmna-
żają się wszystkie zwierzęta. Nasza troska i praca w gospodarce łowieckiej jest ważniejsza 
niż samo polowanie. Wyprawy łowieckie zawsze dostarczają wiele emocji w kontaktach 
ze zwierzyną, którą chętnie fotografujemy. Wyjazdy do łowisk są liczniejsze niż liczba 
pozyskanej zwierzyny przez myśliwego. A za wartościowe trofea z polowań uznajemy 
zdjęcia wykonane z ambony myśliwskiej. Często są to trofea zastępujące wieńce jeleni, 
parostki kozłów lub oręża dzików, umieszczane na ścianach w pokojach myśliwskich 
naszych kolegów.

Zapraszamy wszystkich, którzy podzielają przedstawione w książce poglądy i tych, 
którzy chcą z nami dyskutować o przyszłości łowiectwa w Polsce na spotkanie w Straż-
nicy Ochrony Przyrody.

Z pozdrowieniem Darz Bór
Zarząd Koła Łowieckiego „Oręż”

Kol. Ignacy Jóźwiak wręcza dyplom i odznaczenie Złom 
dla Koła Łowieckiego „Oręż” w dniu 31.03.2010 r.
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