Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/812/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 lutego 2014 r.

OPISY GRANIC OBWODÓW ŁOWIECKICH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OKRĘG LESZCZYŃSKI

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

330

133_POZ

Gorzyczki

OHZ

331

134_POZ

Piechanin

OHZ

332

135_POZ

Zadory

Leszno

333

1_LESZ

Bonikowo

Leszno

334

4_LESZ

Czacz

Leszno

Opis granicy
Z m. Błociszewo drogą do m. Rąbin, a stąd drogą przez Turew do m. Stary
Gołębin. Z m. Stary Gołębin drogą do m. Gorzyce, a stąd w kier. zach. drogą
przez Słonin dalej w kier. zach. do toru kol. w m. Oborzyska Stare. Stąd torem kol.
do Czempinia i dalej drogą w kier. Śremu do granicy gminy. Drogą polną,
będącą początkowo także granicą gminy, do drogi Kopyta-Donatowo , dalej
drogą tą na płd. do skrzyżowania z drogą Gorzyczki-Krzyżanowo drogą tą na
wsch. do drogi polnej do kol. Donatowo i dalej tą drogą aż do m. Błociszewo.
Torem kol. Poznań-Kościan do rowu (poniżej m. Pecna około 1000m) do m.
Oborzyska Stare, stąd drogą do drogi Kościan-Poznań i drogą tą przez m.
Jarogniewice do m. Głuchowo. Stąd drogą prze Bieczyny i dalej w kier. m.
Pecna do kanału Olszynka, kanałem tym do rowu w kierunku m. Iłówiec, a
rowem do toru kol. Poznań-Kościan.
Drogą Poznań-Jarogniewice od granicy gminy Czempiń przez Głuchowo do m.
Jarogniewice. Stąd drogą do m. Mikoszki aż do rowu za ostatnim budynkiem
indywidualnego gospodarstwa rolnego i dalej tym rowem w kier. północnozachodnim do Kanału (Obry)Mosińskiego. Dalej kanałem w kier. płd. - zach. ok.
800 m do rowu - granicy gminy Czempiń (koło wsi Roszkowo) i dalej tą granicą
gminy do starej granicy województwa. Starą granicą województwa do granicy
gminy Stęszew. Granicą gminy Stęszew do drogi Drożdżyce – Kąkolewo, drogą tą
przez m. Dalekie do m. Kąkolewo. Z m. Kąkolewo do kier. wschodnim drogą przez
m. Modrze i dalej w kier. Maruszkowa do granicy gminy Czempiń. Drogą (granicą
gminy) dalej w kier. wschodnim do drogi Poznań – Jarogniewice.
Z miejscowości Jarogniewice drogą przez m. Kawczyn do m. Kościan, stąd drogą
przez Pelikan, Białcz Stary i dalej w kierunku m. Księgniki do drogi Brońsko – Kotusz,
drogą tą przez miejscowość Kotusz do środkowego kanału Obry. Kanałem tym w
kierunku wschodnim około 3 km, następnie w kierunku północnym około 1,5 km
od miejsca oddalonego od Północnego Kanału Obry ok. 300 m. Dalej kanałem
tym do kanału Prut i kanału Mosińskiego do rowu odchodzącego na południowy
wschód ok.450 m przed granicą gmin: Kościan i Czempiń. Rowem tym do drogi
miejscowości Mikoszki i drogą przez m. Mikoszki do m. Jarogniewice.
Z m. Kościan torem kolejowym w kier. Leszna do drogi Spławie – Śmigiel -Wilkowo
Polskie, drogą tą przez Bruszczewo, Śmigiel, Żegrowo, Bielawy do m. Wilkowo
Polskie. Stąd drogą w kier. Czacza do drogi odchodzącej do m. Księgniki, drogą
tą przez Księgniki, dalej płn. skrajem m. Brońsko, Białcz Stary i dalej drogą do m.
Kościan.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

OHZ
Czempiń

wyłączony z
dzierżawy

OHZ
Czempiń

wyłączony z
dzierżawy

28 „Drop”
Poznań

dzierżawa

11 „Knieja”
Kościan

dzierżawa

10 „Knieja”
Poznań

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

335

5_LESZ

Wonieść

Leszno

336

6_LESZ

Racot

OHZ

337

7_LESZ

Nowy
Lubosz

OHZ

338

8_LESZ

Bieżyn

Leszno

339

9_LESZ

Krzywiń

Leszno

Opis granicy
Z m. Kościan kościańskim kanałem Obry w kier. płd., a następnie kanałem
Wonieść do nowego kanału, kanałem tym do szosy i Jeziora Wonieść. Stąd w
kier. płd. granicą gminy biegnącą najpierw przez jezioro , później wschodni brzeg
Jeziora Wonieść i Jeziora Jezierzyckiego do grobli i dalej środkiem stawów
granicą gminy do drogi asfaltowej Jezierzyce Wojnowice. Następnie drogą w
kier. Jezierzyc, a później granicą gminy Śmigiel w kier. zach. do toru kol. LesznoKościan, torem tym do m. Kościan.
Drogą Rogaczewo Małe-Kopaszewo od toru kolejowego Kościan-Gostyń do
Kopaszewa, a stąd drogą w kier. zach. przez Wławie, Osiek, Stary Dębiec i dalej
w kier. do granicy gminy (wsch. brzeg Jeziora Jezierzyckiego i Jeziora Wonieść).
Granicą tą w kier. płn. do nowego kanału drogą na Gryżynę, a dalej nowym
kanałem do kanału Wonieść, kanałem tym do kościańskiego kanału Obry,
kanałem tym do m. Kościan. Z m. Kościan torem kol. w kier . Gostynia do drogi
Rogaczewo Małe-Kopaszewo.
Z m. Gołębin Stary drogą przez Turew , Rogaczewo Małe i dalej w kier.
Kopaszewka do toru kolejowego Gostyń-Kościan, torem do Kościana, a stąd
drogą w kier. Poznania do drogi Kurowo-Oborzyska Stare, drogą tą przez
Oborzyska Stare i dalej drogą przez Słonin, Gorzyce do m. Gołębin Stary.
Z m. Mórka strumykiem w kier. płd. do granicy gminy, granicą gminy do strumyka
płynącego w kier. płd. - zach. na Żelazno, strumykiem tym do drogi StężycaKościan, drogą przez m. Lubiń, Jerka do drogi Kopaszewo - Turew, drogą tą przez
Rogaczewo Małe do m. Turew. Z m. Turew drogą w kier. płd. - wsch. przez m.
Rąbiń, Dalewo do m. Mórka.
Z m. Jerka drogą przez Lubiń, Bielewo i dalej w kier. wsch. do strumyka.
Strumykiem tym w kier. płd. – zach. do drogi Żelazno - Osowo Stare. Drogą tą do
drogi Lubiń - Stankowo i dalej drogą tą do m. Stankowo. Z m. Stankowo
kościańskim kanałem Obry w kier. płn. - zach. do miejsca, w którym granica
gminy skręca na zachód około 300 m przed m. Teklimyśl, granicą gminy przez
środek stawów do grobli przed Jeziorem Jezierzyckim, a następnie wschodnim
brzegiem Jeziorem Jezierzyckiego, będącym granicą gminy (około 1200 m) do
drogi Zgliniec - Dębiec. Od drogi asfaltowej drogą polną prosto do Osieka i
dalej przez kanał do Wławia, dalej Kopaszewa i dalej drogą w kier. Turwi do
drogi Kościan - Jerka i do m. Jerki.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

10 „Ryś”
Kościan

dzierżawa

OHZ
Racot

wyłączony z
dzierżawy

OHZ
Racot

wyłączony z
dzierżawy

28 „Szarak”
Krzywiń

dzierżawa

28 „Szarak”
Krzywiń

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

340

11_LESZ

Bronikowo

Leszno

417

17_LESZ

Jeżewo

Leszno

418

18_LESZ

Piaski

Leszno

419

19_LESZ

Gostyń Stary

Leszno

Opis granicy
Z m. Śmigiel drogą w kier. płd. do m. Nietążkowo, m. Podśmigiel. Z m. Podśmigiel
do drogi Boguszyn-Bronikowo i dalej w kier. m. Bronikowo. Z m. Bronikowo drogą
przez Machcin i dalej w kierunku Dłużyny do drogi Bukowiec Górny - Sokołowice,
stąd drogą w kier. płn., a później zach. do m. Skarżyń. Z m. Skarżyń drogą przez
m. Charbielin i dalej do m. Boszkowo. Z m. Boszkowo drogą w kier. płd. do m.
Boszkowo Letnisko, stąd drogą w kier. m. Starkowo do granicy gminy. Granicą
gminy: Przemęt i Włoszakowice przecinając Jezioro Boszkowskie i kierując się na
zach. do Kanału Błotnickiego. Następnie wzdłuż zach. brzegu Jeziora
Boszkowskiego i dalej wzdłuż linii drzew początkowo na płn. - zach. ,potem na
płn. - wsch. przecinając drogę Błotnica - Sączkowo. Dalej granica biegnie na
płn. - wsch. drogą polną, wzdłuż granicy terenu podmokłego, aż do drogi
Przemęt(Przedmieście)-Dębina, kolejno w kier. zach. (około 340 m) i płn. do
drogi Przemęt-Saczkowo. Droga tą na wsch. przez m. Saczkowo, Bucz,
Poladowo do m. Śmigiel.
Z m. Jaraczewo drogą w kierunku Cerekwicy na południe do toru kolejowego
Jarocin – Gostyń. Torem tym w kierunku południowo - zachodnim przez Borek
Wielkopolski w kierunku Gostynia do drogi Drogoszewo – Koszkowo. Dalej drogą
tą w kierunku północnym przez Koszkowo do Kanału Obry. Kanałem tym w
kierunku północno – wschodnim do drogi Jeżewo – Ługi, drogą tą południowym
skrajem m. Ługi do m. Niedźwiady. Z m. Niedźwiady drogą w kierunku
wschodnim przez m. Gola do m. Jaraczewo.
Granica obwodu biegnie drogą Gajewo – Koszkowo od Kanału Obry przez
Koszkowo do toru kolejowego Jarocin – Gostyń. Następnie torem tym w kierunku
zachodnim do m. Gostyń a stąd drogą na północ przez m. Dusina I do m.
Kunowo. Z m. Kunowo drogą na Mszczyczyn w kierunku wschodnim do granicy
gminy. Granicą tą około 100m do Kanału Obry i kanałem tym do drogi Gajewo
– Koszkowo.
Z m. Kunowo granica biegnie drogą wojewódzką nr 434 w kierunku
południowym do m. Gostyń. Stąd drogą na Leszno w kierunku zachodnim do
granicy gminy. Granicą gminy w kierunku północnym do Kanału Obry.
Następnie Kanałem Obry w kierunku południowo - wschodnim do m. Stankowo
a stąd drogą w kierunku północnym na m. Lubiń (około 1500m) do drogi Żelazno
– Osowo Stare. Drogą tą w kierunku m. Osowo Stare do strumyka. Dalej
strumykiem w kierunku północno – wschodnim do toru kolejowego Kościan –
Gostyń. Torem tym w kierunku południowo – wschodnim do drogi
Szczodrochowo – Kunowo i drogą tą do m. Kunowo.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

9 „Knieja”
Śmigiel

dzierżawa

418 „Widawa”
dzierżawa
Wrocław

19 „Jeleń”
Piaski

dzierżawa

21 „Drop”
Gostyń

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

420

32_LESZ

Gola

OHZ

421

33_LESZ

Bodzewo

Leszno

422

34_LESZ

Zalesie

Leszno

423

35_LESZ

Siedmiorogów

Leszno

424

36_LESZ

Siedlec

Leszno

Opis granicy
Z m. Gostyń drogą wojewódzką nr 434 na południe do m. Stara Krobia. Stąd na
zachód do m. Bukownica i dalej drogą do m. Żytowiecko. Następnie drogą do
m. Bączylas. Z m. Bączylas na północ drogą w kierunku m. Łęka Wielka do drogi
Łęka Mała – Czarkowo. Drogą tą na południowy – zachód do drogi polnej
Czarkowo – Łęka Wielka. Drogą polną na północny – wschód w kierunku Łęki
Wielkiej do linii zakrzewień i linią tą na zachód do granicy gminy. Granicą gminy
w kierunku północnym do m. Bielawy. Z m. Bielawy na północ drogą przez
Brylewo do drogi Leszno – Gostyń i drogą tą na wschód przez północną część m.
Gola do m. Gostyń.
Granica obwodu biegnie drogą Godurowo – Lipie od nasypu kolejowego (tor
kolejowy został zdemontowany) na południe w kierunku m. Łódź do
skrzyżowania z drogą Bodzewo – Szelejewo i dalej prosto do m. Łódź. Następnie
drogą do północnego skraju m. Ludwinowo. Stąd drogą do m. Rębowo i dalej
przez Rębowo, Domachowo, Stara Krobia do drogi Krobia – Gostyń. Następnie
granica biegnie na północny – wschód drogą do m. Gostyń. Z m. Gostyń torem
kolejowym na wschód w kierunku m. Borek Wielkopolski do nasypu kolejowego i
nasypem tym na południowy – wschód do drogi Godurowo – Lipie.
Granica obwodu biegnie z m. Borek Wielkopolski w kierunku południowym drogą
przez kolonię Trzecianów, Siedmiorogów, Elżbietków i dalej do nasypu
kolejowego (tor kolejowy został zdemontowany) w m. Bielawy Pogorzelskie.
Następnie nasypem tym na północny – zachód do toru kolejowego Gostyń –
Jarocin, a stąd torem w kierunku północno - wschodnim do m. Borek
Wielkopolski.
Z m. Borek Wielkopolski drogą w kierunku południowo – wschodnim przez m.
Leonów, Zimnowoda, Borzęciczki do skrzyżowania drogi Borzęciczki – Mokronos z
drogą z m. Kaczagórka. Stamtąd w kierunku południowo – zachodnim przez m.
Kaczagórka, Bułaków do m. Pogorzela. Dalej torowiskiem po rozebranym torze
kolejowym w kierunku północno - zachodnim do drogi Bielawy Pogorzelskie Elżbietków. Drogą tą przez Elżbietków do m. Siedmiorogów i dalej drogą przez
kolonię Trzecianów do m. Borek Wielkopolski.
Torowiskiem po rozebranym torze kolejowym Gostyń – Pogorzela od przecięcia
się z drogą Godurowo – Lipie w kierunku południowo – wschodnim do m.
Pogorzela. Dalej drogą w kierunku południowo – zachodnim przez północny
kraniec m. Gumienice, Elęcin do m. Siedlec, a stąd drogą do m. Ludwinowo. Z
m. Ludwinowo drogą na północ do m. Łódź i dalej prosto do skrzyżowania z
drogą Bodzewo – Szelejewo. Dalej tą samą drogą w kierunku m. Godurowo przez
m. Lipie do torowiska po rozebranym torze kolejowym Gostyń – Pogorzela.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

OHZ Gola

zarząd

18 „Diana”
Poniec

dzierżawa

20 „Łowca”
Krobia

dzierżawa

316 „Łoś”
Warszawa

dzierżawa

19 „Jeleń”
Piaski

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

425

37_LESZ

Kromolice

Leszno

426

38_LESZ

Pogorzela

Leszno

427

39_LESZ

Pępowo

Leszno

428

40_LESZ

Krobia

Leszno

Opis granicy
Granica obwodu biegnie od skrzyżowania drogi Borzęciczki – Mokronos z drogą
na m. Kaczagórka, drogą na południe przez m. Ludwinów, Mokronos, Gościejew
do m. Wielowieś. Stamtąd drogą w kierunku południowo – zachodnim do drogi
na Kromolice. Następnie drogą na północ a potem północny – zachód przez
Kromolice. Stąd drogą na północ przez Wzięchów, Małgów do m. Bułaków.
Dalej w kierunku północno – wschodnim drogą przez m. Kaczagórka do drogi
Borzęciczki – Mokronos.
Z m. Pogorzela granica obwodu biegnie drogą w kierunku wschodnim do m.
Bułaków. Stąd na południe przez Małgów, Wzięchów do m. Kromolice. Dalej na
zachód drogą przez m. Targoszyce, Łagiewniki, Zalesie Wielkie do granicy gminy.
Następnie granicą gminy na północ do drogi Pępowo – Pogorzela. Stąd drogą
w kierunku północno – wschodnim do m. Pogorzela.
Granica obwodu biegnie od drogi Babkowice – Pogorzela granicą gminy w
kierunku południowym do drogi Pępowo – Sroki. Drogą tą na południowy –
wschód do m. Sroki, a stąd drogą na południe do m. Czeluścin. Z m. Czeluścin
drogą w kierunku północno - zachodnim przez południową część m.
Magdalenki, Gębice i dalej w kierunku Potarzycy do granicy gminy do drogi
Krzyżanki – Ludwinowo. Dalej na północny - wschód granicą gminy do drogi
odchodzącej w m. Ludwinowo na Siedlec. Następnie drogą na północny wschód przez Siedlec i Elęcin (kierunek Gumienice) do północnego skraju m.
Babkowice i dalej na północny – wschód w kierunku m. Gumienice do granicy
gminy.
Z m. Rębowo na wschód do północnego krańca m. Ludwinowo. Stąd drogą na
południe przez Ludwinowo do granicy gminy i granicą gminy w kierunku m.
Krzyżanki do drogi Gębice – Krobia. Drogą tą w kierunku zachodnim przez m.
Potarzyca do m. Krobia. Z m. Krobia w kierunku południowym drogą do m.
Kuczyna do toru kolejowego Kobylin – Poniec. Torem tym na zachód do drogi
Sarbinowo – Karzec. Następnie w kierunku północnym drogą przez Karzec do m.
Rokosowo. Dalej z m. Rokosowo drogą na północny – wschód przez Bączylas,
Żytowiecko do m. Bukownica. Z m. Bukownica granica biegnie na wschód drogą
przez m. Stara Krobia, Domachowo do m. Rębowo.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

27 „Bażant”
Kobylin

dzierżawa

27 „Bażant”
Kobylin

dzierżawa

15 „Lis”
Pępowo

dzierżawa

20 „Łowca”
Krobia

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

429

41_LESZ

Poniec

Leszno

430

48_LESZ

Sarbinowo

Leszno

Opis granicy
Drogą Łęka Wielka – Bączylas od drogi Czarkowo - Łęka Mała na południe do
m. Bączylas. Stąd drogą w kierunku południowym przez Rokosowo, Karzec w
kierunku Sarbinowa do toru kolejowego Krobia – Poniec. Torem tym na zachód
do drogi Drzewce – Sowiny i drogą tą w kierunku południowym na Sowiny do
granicy gminy. Kolejno granicą gminy na zachód, następnie w kierunku
północnym do Rowu Polskiego i dalej granicą gminy na wschód do linii drzew
około 190m od drogi Oporówko – Poniec. Linią drzew do drogi Oporówko –
Poniec. Następnie drogą w kierunku południowym około 60m do granicy gminy
Krzemieniewo. Dalej granicą gminy w kierunku wschodnim i północno –
wschodnim do stawku i środkiem stawku do miejsca gdzie droga polna
biegnąca w kierunku Śmiłowa styka się z rowem. Następnie granicą gminy na
północny – wschód. Po minięciu m. Kałowo granicą gminy na północny –
wschód w kierunku Oporowa granica skręca w prawo na wschód do figury
krzyża przez drogę Czarkowo – Oporowo. Dalej w kierunku Łęki Wielkiej linią
zakrzewień ( granica gminy) do drogi polnej Czarkowo - Łęka Wielka. Stąd w
kierunku południowym do m. Czarkowo i dalej drogą asfaltową w kierunku
północno – wschodnim do drogi Łęka Wielka – Bączylas.
Granica biegnie od przejazdu kolejowego na drodze Dzięczyna – Drzewce i
dalej w kierunku wschodnim torami kolejowymi relacji Leszno – Krotoszyn – Ostrów
do strzeżonego przejazdu kolejowego na drodze Gostyń – Rawicz. Biegnąc tą
drogą na południe dochodzi do miejscowości Zmysłowo, a z niej na zachód
drogą asfaltową do miejscowości Szurkowo. Z Szurkowa biegnie dalej w kierunku
zachodnim drogą polną do skrzyżowania z drogą polną Sarbinowo – Kawcze.
Skręcając na południe dochodzi do Kawcza, by dalej biec asfaltową drogą do
mostu na wypełnionym stale wodą rowie Masłówka w miejscowości
Gierłachowo i tym rowem w kierunku północno – wschodnim do mostu na
polnej drodze z Kawcza do Golinki. Dalej granica biegnie odchodzącym od
Masłówki rowem „rzeczka” na krawędzi wikliny dochodząc do narożnika lasu w
punkcie 91,7 i wzdłuż brzegu lasu w kierunku zachodnim do następnego
narożnika lasu. Z niego granica biegnie skośnym rowem do zakończenia polnej
drogi na rowie biegnącym w kierunku północnym do poprzecznego rowu,
którym granica skręca na zachód do głębokiego rowu w punkcie 91,9. Tym
rowem granica biegnie na północ do wsi Sowiny. Po przejściu przez wieś skręca
na wschód w drogę polną do lasu by wkrótce skręcić w drogę polną biegnącą
na północ i dochodzącą w miejscowości Dzięczyna do asfaltowej drogi Poniec –
Krobia. Dalej drogą prowadzącą do miejscowości Drzewce dochodzi do punktu
wyjścia opisu – przejazdu na torze kolejowym Leszno – Ostrów

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

18 „Diana”
Poniec

dzierżawa

5 „Dzik”
Leszno

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

431

49_LESZ

Gogolewo

OHZ

432

50_LESZ

Skoraszewice

Leszno

433

10_ LESZ

Radomicko

Leszno

434

14_ LESZ

Bukówiec
Górny

Leszno

Opis granicy
Granica obwodu biegnie od przecięcia się drogi Potarzyca – Gębice z granicą
gminy. Następnie biegnie w kierunku południowym granicą gminy przez
Krzyżanki do przecięcia się drogi na Chwałkowo – Skoraszewice. Stąd drogą w
kierunku południowo - wschodnim przez Skoraszewice i dalej na południowy –
zachód na m. Oczkowice do drogi odchodzącej w kierunku zachodnim na m.
Niepart. Dalej drogą w kierunku m. Niepart do granicy gminy. Granicą gminy
początkowo w kierunku zachodnim a następnie północno – zachodnim do drogi
Zmysłowo - Krobia. Dalej drogą w kierunku północnym przez m. Kuczyna do m.
Krobia. Z m. Krobia drogą na wschód przez m. Potarzyca w kierunku m. Gębice
do drogi Ludwinowo – Krzyżanki.
Z m. Stary Kobylin drogą w kierunku zachodnim przez m. Smolice i dalej w
kierunku m. Dłoń do drogi Rogożewo – Pasierby. Stąd drogą na północny –
zachód przez Pasierby do drogi Dłoń – Pępowo. Drogą tą na północ do granicy
powiatu rawickiego. Następnie granicą powiatu (rowem) kierując się na
północny – zachód do rzeki Dąbroczna. Rzeką tą a zarazem granicą powiatu do
mostu na drodze Skoraszewice – Oczkowice. Następnie drogą na północ do m.
Skoraszewice. Z m. Skoraszewice granica biegnie drogą na północ do
przecięcia się drogi Chwałkowo – Skoraszewice. Stąd granicą gminy na północ
przez Krzyżanki i dalej w kierunku m. Ludwinowo do drogi Potarzyca – Gębice.
Drogą tą na południowy wschód przez m. Gębice, Czeluścin, Rębiechów do m.
Stary Kobylin.
Od skrzyżowania drogi Śmigiel - Spławie z torem kolejowym Kościan - Leszno,
torem do granicy gminy, granicą gminy w kier. zach. do drogi Śmigiel - Lipno,
drogą tą do drogi Targowisko - Mórkowo Nowe, drogą tą w kier. płd. przez
Mórkowo Nowe, Mórkowo do toru kolejowego w m. Wilkowice. Stąd torem
kolejowym w kierunku Wolsztyna do drogi Gołanice - Boguszyn, drogą tą przez
Krzycko Wielkie, Boguszyn i w kier. Bronikowa do drogi Sądzia – Podśmigiel, drogą
tą w kier. płn. - wsch. przez Podśmigiel, Nietążkowo do m. Śmigiel, a stąd drogą
przez Bruszczewo do punktu wyjściowego.
Z m. Bronikowo drogą przez Boguszyn do m. Krzycko Wielkie. Stąd drogą w kier.
m. Gołanice do toru kolejowego Leszno - Wolsztyn, torem tym w kier. płn. - zach.
przez m. Włoszakowice do m. Boszkowo Letnisko. Następnie drogą do m.
Boszkowo i dalej drogą najpierw na północ, później na wsch. przez m. Charbielin,
Skarżyń, Machcin do m. Bronikowo.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

GRSP – OHZ
Gogolewo

zarząd

15 „Lis”
Pępowo

dzierżawa

4 „Gwizd”
Leszno

dzierżawa

6 „Jeleń”
Włoszakowic
e

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

435

15_ LESZ

Lipno

Leszno

436

16_ LESZ

Wojnowice

ANG JGZ

437

20_ LESZ

438

21_ LESZ

Grodzisko

OHZ

439

22_ LESZ

Trzebania

Leszno

440

23_ LESZ

Gołanice

Leszno

Belęcin Nowy

Leszno

Opis granicy
Drogą Karmin - Popowo Wonieskie do granicy gminy przez Popowo Wonieskie,
Drzeczkowo, Wolkowo Nowe. Stąd drogą do m. Wyciążkowo i dalej drogą przez
Granówko do toru kolejowego Gostyń-Leszno w m. Leszno - Gronowo. Torem tym
kierując się na zachód, a później na północ do toru kolejowego Leszno –
Wolsztyn i dalej torem do m. Wilkowice. Z m. Wikowice drogą w kier. płn. przez
Mórkowo i dalej przez Nowe Mórkowo do drogi Lipno - Śmigiel, drogą tą w kier.
płn. do granicy gminy. Granicą gminy w kier. wsch. do drogi Karmin - Popowo
Wonieskie.
Drogą Czerwona Wieś - Świerczyna od granicy gminy przez m. Górka , Ziemnice
do m. Świerczyna. Stąd drogą przez m. Osieczna ,dalej w kier. na zach. do drogi
Wyciążkowo-Wolkowo , drogą w kier. płn. przez m. Wolkowo, Drzeczkowo,
Kopanina, Popowo Wonieskie w kier. Karmina do granicy gminy, granicą tą w
kier. wsch. do rzeczki płynącej do Jeziora Jezierzyckiego, rzeczką tą na płd. do
granicy gminy i dalej granicą gminy do drogi Czerwona Wieś - Górka.
Granicą gminy w kier. płd. od Kanału Obry do drogi Gostyń - Leszno, drogą w
kier. zach. do toru kolejowego, torem kolejowym do m. Garzyn. Stąd w kier. płn.
drogą przez Górzno i dalej drogą żużlówką (pomiędzy jeziorami : Górzanickie,
Świerczyńskie Małe) do m. Świerczyna . Stąd w kier. płn.- zach. przez Ziemnice do
m. Górka i dalej w kier. Czerwonej Wsi do granicy gminy. Granicą gminy w kier.
wsch. do miejsca (około 300 m za m. Teklimyśl), dalej Kanałem Obry w kier. płd. –
wsch. (około 700 m) do granicy gminy.
Z m. Świerczyna drogą żużlówką w kier. m. Górzno (pomiędzy jeziorami :
Świerczyńskie Małe i Górzanickie), przez Górzno do m. Garzyn. Stąd torem
kolejowym w kier. m. Leszna do drogi Nowa Wieś - Kąkolewo, drogą tą przez
Kąkolewo do drogi Dobramyśl - Łoniewo, drogą tą przez m. Łoniewo do m.
Osieczna, a stąd drogą w kier płn. - wsch. przez Berdychowo do m. Świerczyna.
Z m. Osieczna drogą przez Łoniewo, Kąkolewo i dalej przez Nową Wieś, Dąbcze
do m. Rydzyna. Z m. Rydzyna drogą w kier. płn. - zach. do m. Leszno. W m.
Leszno na płn. do toru kolejowego Leszno - Gostyń ,torem tym w kier. płd.- wsch.
do drogi, biegnącej w kier. płn. - wsch. przez Gronówko, Wyciążkowo do drogi
Goniembice - Osieczna i dalej ta drogą w kier. płd.- wsch. do m. Osieczna.
Z m. Wilkowice torem kolejowym z Wolsztyna do toru kolejowego Poznań Leszno, torem tym około 200 m w kier. płd. do drogi zbaczającą na zachód do
m. Święciechowa i dalej w kier. zach. drogą przez Piotrowice do m. Niechłód.
Stąd drogą do m. Zbarzewo, a dalej w kier. płn. - wsch. przez Jezierzyce
Kościelne oraz w kier. Sądzia do toru kolejowego Wolsztyn - Leszno, torem tym do
m. Wilkowice.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

2 „Cyranka”
Leszno

ANG JGZ
Poznań

22 „Drop”
Górzno

Sposób
użytkowania
obwodu

dzierżawa

zarząd

dzierżawa

OHZ
Grodzisko

zarząd

464 „Oręż”
Wrocław

dzierżawa

5 „Dzik”
Leszno

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

441

24_ LESZ

Włoszakowice

OHZ

442

25_ LESZ

Brenno

Leszno

443

29_ LESZ

Lasocice

Leszno

444

30_ LESZ

Tworzanice

Leszno

Opis granicy
Drogą Sądzia - Jezierzyce Kościelne od toru kolejowego Wolsztyn - Leszno drogą
w kier. płd. -zach. przez m. Jezierzyce Kościelne do m. Zbarzewo. Stąd drogą w
kier. płd. - wsch. do m. Niechłód ,a dalej w kier. płd. - zach. drogą na Osową
Sień do granicy gminy, granicą gminy najpierw w kier. płn. - zach., płn., a później
w kier. płn. – wsch. do drogi Starkowo-Boszkowo, dalej drogą tą na płd. - wsch.
do toru kolejowego Leszno – Wolsztyn (przy stacji kolejowej Boszkowo), torem na
Leszno do drogi Sądzia-Jezierzyce Kościelne.
Od przecięcia się drogi Kaszczor - Spokojna z granicą gminy, granicą tą najpierw
w kier. płd. ,a później w kier. wsch. do płd. - zach. narożnika dz.125.Następnie
granica biegnie linią prostą do płd. - zach. narożnika dz.111 i dalej do płd. wsch. krańca krzewów rosnących na dz.111.Stąd linią prostą przecinając dz.111 i
110 do początku lasu. Dalej po granicy lasu do granicy gmin: Wijewo, Przemęt.
Granicą gminy Wijewo przez Miastko do szosy Włoszakowice – Brenno w kier. płd.
i szosą tą w kier. zach. przez m. Zaborówiec i dalej drogą polną w kier. płd. zach. przez wieś Lgiń do drogi Wschowa - Wijewo i szosą tą w kier. płn.- zach. do
osady Wilanów, skąd drogą polną w kier. płd. - zach. do wsi Przylesie i dalej tą
drogą w kier. zach. do wsi Przybyszów. Z Przybyszowa kanałem do szosy Sława Łupice, stąd wymienioną szosa przez Wróblów i Śmieszkowo do Spokojnej i dalej
drogą polną Spokojna - Kaszczor do punktu wyjściowego.
Z m. Leszno drogą w kier. m. Góra do granicy gminy, stąd granicą tą w kier.
zach. i płn. do drogi Osowa Sień - Niechłód. Drogą tą przez m. Niechłód,
Piotrowice, Święciechowa i dalej w kier. płn. - wsch. przez Maryszewice do toru
kol. Poznań - Leszno , a dalej torem Leszno -Gostyń do drogi Poznań - Wrocław.
Drogą tą w kier. płd. do punktu wyjściowego.
Z m. Pawłowice do toru kol. Kąkolewo - Poniec, torem w kier. płd. do granicy
gmin: Rydzyna - Poniec, granicą gminy w kier. płd. - zach. do Rowu Polskiego.
Rowem tym w kier. zach. do drogi Kaczkowo - Dąbcze, przez m. Rydzyna ,
Dąbcze, Nowa Wieś w kier. Kąkolewo do toru kol. Leszno -Gostyń, torem w kier.
wsch. do skrzyżowania z drogą Dobramyśl – Pawłowice i dalej drogą tą na
południowy wschód do m. Pawłowice.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód
Nadleśnictwo
Włoszakowice

Sposób
użytkowania
obwodu

zarząd

7 „Jeleń”
Brenno

dzierżawa

3„Szarak”
Strzyżewice

dzierżawa

4 „Gwizd”
Leszno

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

445

31_ LESZ

Krzemieniewo

Leszno

446

42_ i 43_
LESZ

KaczkowoZaborowo

OHZ

477

47_ LESZ

Bojanowo

OHZ

478

52_ LESZ

Dłoń

Leszno

479

53_ LESZ

Sobiałkowo

Leszno

Opis granicy
Z m. Bielawy granicą gminy Krzemieniewo w kier. płd., a później płd. - zach. do
miejsca gdzie droga polna biegnąca w kier. Śmiłowa styka się z rowem, który
wpada do stawku i dalej środkiem stawku do granicy gminy Krzemieniewo. Stąd
granicą gminy do drogi Oporówko – Poniec około 60 m w kier. Oporówka i dalej
na zach., wzdłuż linii drzew do granicy gminy Krzemieniewo. Granicą tą w kier.
zach. do toru kolejowego Poniec - Pawłowice, torem tym do drogi w m.
Pawłowice. Stąd drogą w kier. płn. przez Pawłowice, i dalej drogą na północny
zachód w kier. m. Dobramyśl do skrzyżowania z torem kol. Leszno – Gostyń. Torem
w kier. wsch. ,a później drogą do krzyżówki Stary Bolęcin – Brylewo, drogą tą na
płd. do m. Brylewo i dalej do m. Bielawy.
Z m. Leszno drogą przez Rydzynę do Rowu Polskiego. Rowem Polskim w kier.
wsch. do granicy gminy. Granicą gminy od Rowu Polskiego w kier. płd.,
przecinając drogę krajową nr 5, a następnie w kier. płd. - zach., a później w kier.
płn. - zach., przecinając drogi Czernina – Kaczkowo oraz Rydzyna – Czernina.
Dalej granicą gminy do drogi Leszno – Góra i drogą tą w kier. płn. do m. Leszno,
do punktu wyjścia.
Drogą Dzięczyna - Sowiny od granicy gminy do m. Sowiny. Stąd rowem w kier.
płd. do rowu w pkt.91,9 ,dalej rowem tym w kier. płd. - wsch. i południowym
wzdłuż brzegu lasu do narożnika w pkt.91,7,dalej rowem „rzeczką” do rowu
Masłówka przed mostem na polnej drodze z Kawcza do Golinki, dalej
Masłówką do mostu w m. Gierłachowo. Z m. Gierłachowo drogą przez m. Golina
Wielka , Bojanowo , a stąd w kier. płd. do m. Trzebosz. Z m. Trzebosz drogą w kier.
m. Zaborowice do dawnej granicy gminy, granica tą w kier. płn., a następnie
zach. do m. Szemzdrowo. Z m. Szemzdrowo granicą gminy do drogi Dzięczyna –
Sowiny.
Z m. Kobylin rzeką Pasieką w kier. płd.- wsch., dalej wzdłuż rzeki Rdęcy do drogi
Jutrosin - Siedlec Stary, drogą tą przez Siedlec Stary, Grąbkowo do m. Konary. Z
m. Konary drogą w kier. płn. przez Topólka, Oczkowice, Kołaczkowice do mostu
na rzece Dąbroczna. Następnie na wschód rzeką Dąbroczna do granicy
powiatu rawickiego. Dalej granicą powiatu po rzece Dąbroczna i rowie do drogi
Dłoń – Pępowo. Drogą tą na południe do drogi odchodzącej w kierunku wsch.
przez m. Pasierby do drogi Dłoń – Kobylin. Drogą tą przez Smolice do rzeki
Pasieka w m. Kobylin.
Z m. Oczkowice drogą przez Konary do m. Chojno. Stąd drogą przez m. Miejska
Górka, Sarnówka, Żołędnica do m. Zakrzewo. Z m. Zakrzewo drogą do m.
Szurkowo. Z m. Szurkowo drogą przez Zmysłowo i dalej w kier. m. Krobia do
granicy gminy, granicą tą w kier. wsch. do drogi Niepart - Oczkowice, drogą tą
do m. Oczkowice.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

22„Drop”
Górzno

dzierżawa

Nadleśnictwo
Karczma
Borowa

zarząd

OHZ
Gola

zarząd

16 „Żuraw”
Jutrosin

dzierżawa

12 „Lis”
Bojanowo

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

480

54_ LESZ

Pakówka

OHZ

481

55_ LESZ

Sułów Mały

Leszno

482

65_ LESZ

Izbice

OHZ

483

66_ LESZ

Rawicz

OHZ

484

67_ LESZ

Sowy

Leszno

485

68_ LESZ

Pakosław

Leszno

Opis granicy
Z m. Szurkowo drogą do m. Zakrzewo, a stąd drogą przez m. Żołędnica do m.
Sarnówka. Z m. Sarnówka drogą przez Konarzewo do m. Dąbrówka, stąd
strumykiem do drogi Izbice -Trzebosz. Drogą tą w kier. zach. do dawnej granicy
gminy Czernina i dalej granicą tą do drogi Trzebosz – Wiewierz, dalej w kier. płn.
przez m. Trzebosz , Bojanowo, Golina Wielka, Gierłachowo do m. Kawcze. Z m.
Kawcze do m. Szurkowo.
Na południe z m. Szemzdrowo dawną granicą gminy, do przecięcia się z drogą
Trzebosz –Zaborowice i tą drogą najpierw w kier. wsch., a później w kier. płd.
przez m. Trzebosz, aż do skrzyżowania z drogą Masłowo - Rudna Wielka i dalej na
zachód przez m. Wiewierz , Rudna Wielka do drogi prowadzącej na płn. do m.
Bronów i dalej przez Giżyn, aż do przecięcia z drogą Borszyn Wielki - Zaborowice,
stąd drogą na wsch. przez Zaborowice i dalej na płn. drogą w kier. m.
Szemzdrowo tj. do punktu wyjściowego.
Z m. Sarnówka drogą przez Rawicz i dalej przez Masłowo, Załęcze do granicy
gminy, granicą tą w kier. płn. do drogi Trzebosz - Izbice, drogą tą w kier. wsch. do
strumyka, strumykiem tym do m. Dąbrówka. Stąd drogą przez Konarzewo do m.
Sarnowa.
Z m. Miejska Górka drogą przez Chojno do m. Słupia Kapitulna. Stąd drogą przez
m. Dębianka, Ugoda w kier. m. Łąkta do rzeki Orla, rzeką Orla do drogi Zielona
Wieś - Żmigród w kier. zachodnim po granicy województwa i granicą tą w kier.
płn. – zach. do granicy gminy Rawicz i stąd w kier. płn. - zach. do drogi Wodniki Rawicz i drogą tą w kier. płn.- wsch. przez m. Masłowo, Rawicz, Sarnówka, do m.
Miejska Górka.
Z m. Pakosław drogą do m. Góry Pakosławskie, stąd drogą przez Pomocno kol.
Zaorle do m. Zaorle. Stąd rzeczką w kier. płd. - wsch. do drogi na skraju lasku
dzielącej łąki od pól, droga tą do granicy województwa. Granicą tą w kier. zach.
do drogi wiodącej z Baranowic, a dalej tą drogą w kier. zach. do drogi Dąbki Kubeczki. Drogą tą w kier. płn. około 100 m do rzeki Orla. Rzeką tą w kier. zach.
do drogi Łąkta - Ugoda i drogą tą przez m. Ugoda, Dębinka do m. Słupia
Kapitulna. Stąd drogą przez Chojno, Golejewko do m. Pakosław.
Rzeką Orlą z m. Jutrosin przez zach. skraj m. Dubin do drogi Pomocno - Zaorle,
drogą tą przez m. Pomocno, Góry Pakosławskie i dalej drogą przez Pakosław,
Golejewko, Chojno do m. Konary, a stąd przez Grąbkowo, Siedlec Stary do rzeki
Orla w m. Jutrosin.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

Nadleśnictwo
Piaski

zarząd

23 „Rogacz”
Sułów Mały

dzierżawa

Nadleśnictwo
Piaski

zarząd

Nadleśnictwo
Piaski

zarząd

31 „Safari”
Chojno

dzierżawa

13 „Drop”
Rawicz

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

486

Stary nr
obwodu

69_ LESZ

Nazwa obwodu

Szkaradowo

Z.O.PZŁ
lub OHZ

Opis granicy

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Leszno

Z m. Bielawy drogą w kier. m. Nowy Folwark do granicy gminy, granica tą do
granicy województwa, granicą województwa w kier. płd. ,a później zach. do
drogi na skraju lasku dzielącej łąki od pól, następnie drogą tą w kier. m. Zaorle
do rzeczki, rzeczką tą do m. Zaorle , stąd drogą w kier. m. Pomocno do rzeki Orla.
Rzeką tą przez zach. skraj. Dubin do m. Jutrosin, a stąd drogą przez Nadstawem
do m. Bielawy.

14 „Wielki
Bór”
Rawicz

Sposób
użytkowania
obwodu

dzierżawa

