Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/853/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

OPISY GRANIC OBWODÓW ŁOWIECKICH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OKRĘG KONIŃSKI

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

233

11_KON

Bogusławice

Konin

234

20_KON

Zbijewek

Konin

235

21_KON

Rybno

Konin

KPRM
236

22_KON

Dębina

Warszawa

Opis granicy
Od m. Janowice granicą województwa w kierunku płd. – wsch. aż do drogi
Brdów – Przedecz przy m. Kalisz (południowy skraj jeziora Modzerowskiego). Dalej
drogą tą na płn. – zach. do Brdowa, a z Brdowa na południe do m. Bugaj.
Następnie drogą na zachód przez Babiak i Ozorzyn do drogi Łaziska – Brzezie
Folwark i drogą tą na północ przez Brzezie Smółkowo i Brzezie Folwark do jeziora
Lubotyńskiego. Dalej zachodnim brzegiem tego jeziora w kierunku płn. – zach.
do drogi Sompolno – Bogusławice. Z tego miejsca w kierunku płn. – zach.
granicą gmin Babiak i Sompolno przez Kawęczyn, Ośno Dolne i Marcjanki. do
granicy gmin Wierzbinek i Babiak i granicą tą w kierunku wschodnim do granicy
województwa w m. Janowice.
Od skrzyżowania granicy województwa z drogą Zbijewo Kolonia - Cetty granicą
województwa do m. Gołe Budy. Stąd na zachód przez Jagiełłów, Władysławów
do Głogowa i dalej na północ przez Cegielnię, Zbójno w kierunku na m. Dziwie
do granicy lasu i dalej na wschód do m Dziwie i na północ przez Łączewną,
Holenderki, Zbijewo Kolonia do granicy województwa.
Od przecięcia granicy województwa z drogą Zbijewo Kolonia – Cetty drogą w
kierunku południowym przez Zbijewo Kolonia i Holenderki do Łączewnej, a stąd w
kierunku płd. – zach. do m. Dziwie. Z m. Dziwie drogą na południe w kierunku
Kłokoczyna do cieku wodnego, dalej ciekiem tym na zachód do granicy lasu na
styku granicy gmin Przedecz i Kłodawa. Następnie granicą między tymi gminami
na zachód, a dalej płn. – zach. aż do granicy województwa. Następnie granicą
województwa w kierunku płn. – wsch., a dalej płd. – wsch. do drogi Zbijewo
Kolonia – Cetty.
Od skraju lasu niedaleko m. Dziwie w kierunku południowym przez m. Zbójno,
Głogowa do drogi Kłodawa – Dąbrowice i dalej na południe granicą gmin
Kłodawa i Chodów do drogi Kłodawa – Krośniewice. Dalej drogą tą na zachód
przez Kłodawę do skrzyżowania z drogą na Krzykosy. Stąd drogą na północ przez
Krzykosy, Słupeczkę, Luboniek, Korzecznik do drogi Brdów – Przedecz i dalej tą
drogą do styku z granicą województwa. Następnie w kierunku wschodnim
granicą województwa do m. Cieplinki, stąd na południe i wschód granicą gmin
Przedecz i Kłodawa przez Dziobin, Janczewy, wzdłuż granicy lasu, przecinając
drogę Kłodawa – Przedecz i dalej wzdłuż granicy lasu do skraju lasu niedaleko
m. Dziwie.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

28
„Kuropatwa”
Babiak

Sposób
użytkowania
obwodu

dzierżawa

18
„Partyzant”
Żyrardów

dzierżawa

159 „Bór”
Włocławek

dzierżawa

36 przy KPRM
Warszawa

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

237

23_KON

Luboniek

Konin

238

24_KON

Wrząca

Konin

239

32_KON

Długie

OHZ

Opis granicy
Z Brdowa drogą w kierunku m. Przedecz do granicy województwa, dalej granicą
województwa na wschód do drogi Brdów – Przedecz i drogą tą ok. 550 m. w
kierunku m. Przedecz do skrzyżowania z drogą na Luboniek. Dalej drogą na
południe przez Korzecznik Szatanowo, Korzecznik, Marynki, Rysiny, Luboniek,
Słupeczka do m. Krzykosy. Stąd na zachód drogą przez Byliczki, Bylice do torów
kolejowych. Dalej drogą na południe przez Widów do płn. części m. Janówek i
dalej na zachód przez mostek na Strudze Kiełczewskiej do drogi na Kiełczew
Smużny Pierwszy. Stąd drogą na płn. – zach. przez Kiełczew Górny, Kiełczew
Smużny Pierwszy, Perłowo, Kiejsze, Maliniec i Żurawiniec do drogi Babiak – Bugaj.
Dalej na wschód tą drogą do m. Bugaj i stąd na północ do m. Brdów.
Z m. Babiak drogą w kierunku m. Bugaj do drogi odchodzącej na Żurawiniec i
drogą tą na płd. – wsch. przez Żurawiniec, Maliniec i Kiejsze do m. Zwierzchociny,
a stąd drogą na południe przez Kiełczew Smużny Pierwszy i Kiełczew Górny do
drogi Wandynów – Zabłocie. Następnie drogą przez Wandynów do drogi
Wrząca Wielka – Boguszyniec i drogą tą ok. 1200 m w kierunku płd. – wsch. do
drogi odchodzącej do m. Czołowo. I drogą tą na zachód (linią łamaną) do
Czołowa. Z Czołowa drogą w kierunku płn. – zach. przez Rosocha Kolonia do
drogi Osiek Wielki – Osiek Mały i drogą tą na północ przez Osiek Mały, Hilerowo,
Plebanki, Lipiny i Przystronie do m. Mostki Kujawskie. Stąd drogą w kierunku płd. –
wsch. przez Ozorzyn (droga wojewódzka nr 263 )do m. Babiak.
Od przecięcia drogi Przedecz - Dąbrowice z granicą województwa przez
południowy skraj m. Dąbrowice do Krośniewic. Stąd w kierunku zachodnim
drogą Krośniewice - Kłodawa do skrzyżowania z drogą do m. Głogowa. Dalej w
kierunku północnym do Głogowa, a następnie na płn. – wsch. przez
Władysławów, Jagiełłów do drogi na Dąbrowice i dalej na płd. – wsch. do
granicy województwa w m. Gołe Budy i tą granicą do drogi Przedecz –
Dąbrowice.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

9 „Knieja”
Warszawa

dzierżawa

7 „Jeleń”
Koło

dzierżawa

OHZ
Krośniewice

zarząd

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

240

33_KON

Rdutów

Konin

241

34_KON

Borysławice
Kościelne

Konin

242

35_KON

Osiek Wielki

Konin

Opis granicy
Z m. Chodów drogą w kierunku wschodnim (droga krajowa numer 2) do drogi
odchodzącej na południe na m. Elizanów i drogą tą przez Elizanów do torów
kolejowych. Dalej torami ok. 300m w kierunku zachodnim do drogi odchodzącej
na Bowyczyny. Następnie drogą tą na południe przez Bowyczyny do drogi
Wygorzele – Nowe Jankowice (przy granicy województwa) i drogą tą do m.
Wygorzele. Stąd w kierunku wschodnim drogą przez Rochów, Radzyń, Nowa
Wieś do drogi Kadzidłowa – Rdutów i drogą tą na płn. – wsch. do skrzyżowania z
drogą Kłodawa – Łęczyca w m. Rycerzew. Dalej drogą tą w kierunku płn. – zach.
do przejazdu kolejowego w m. Straszków i wzdłuż torów na wschód do rzeki
Rgilewki wpadającej do Rgilówki. Następnie wzdłuż rzeki Rgilówki do drogi
Kłodawa – Krośniewice i drogą tą na wschód do m. Chodów.
Od skrzyżowania drogi Koło – Kłodawa z drogą na Krzykosy, drogą w kierunku
południowym przez Dąbrówkę, Złotą do Ponętowa Górnego. Stąd na północ
przez Boguszyniec do m. Boguszyniec Mały i dalej na wschód do m. Janówek,
dalej na północ przez Widów do torów kolejowych, następnie na wschód przez
Bylice do m. Krzykosy. Stąd na południe do drogi Koło – Kłodawa.
Od m. Boguszyniec Mały (na drodze Wrząca Wielka – Grzegorzew) drogą w
kierunku południowym przez Boguszyniec do torów kolejowych, dalej wzdłuż
torów w kierunku zachodnim do przecięcia z drogą Koło – Kłodawa i drogą tą w
kierunku płd. – zach. do rzeki Warty. Następnie rzeką Wartą w kierunku
zachodnim do miejsca na wysokości m. Waki, a stąd w kierunku płn. – zach.
drogą w kierunku m. Stanisławów do drogi odchodzącej na Budki Stare, dalej
drogą tą na płn. – wsch. przez Budki Stare, Budki Nowe i przecinając tory do płd.
skraju m. Drzewce. Następnie drogą w kierunku płn. – wsch. przez Witowo do
Osieka Małego, a dalej na płd. – wsch. przez Rosocha Kolonia do Czołowa. Z
Czołowa drogą na południe do drogi odchodzącej na Mikołajówek i dalej na
wschód przez Mikołajówek do m. Boguszyniec Mały.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

11
„Myśliwiec”
Łódź

dzierżawa

6 „Ryś”
Barłogi

dzierżawa

7 „Jeleń”
Koło

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

243

44_KON

Pomorzany
Fabryczne

Konin

244

45_KON

Olszówka

Konin

245

46_KON

Grzegorzew

O.K.M.
im. Św.
Huberta
Warszawa

246

47_KON

Ruszków

Konin

Opis granicy
Od skrzyżowania drogi Koło – Krośniewice z rzeką Rgilówka na południe wzdłuż
rzeki Rgilówka do skrzyżowania rzeki z torami kolejowymi, a następnie na zachód
torami kolejowymi do skrzyżowania z drogą Kłodawa – Łęczyca. Stąd na płd. –
wsch. drogą w kierunku Łęczycy do skrzyżowania z drogą Kadzidłowa – Rdutów
w m. Rycerzew . Dalej na płd. – zach. do drogi Nowa Wieś – Adamów. Drogą tą
na południe do rowu melioracyjnego, a następnie po rowie w kierunku
zachodnim do drogi Kadzidłowa – Przybyszew, dalej na północ drogą przez
Przybyszew, na zachód przez Starą Zawadkę do m. Złota , a następnie na
północ przez Dąbrówkę do drogi Koło – Krośniewice. Drogą tą w kierunku
wschodnim do skrzyżowania z rzeką Rgilówka.
Z m. Złota drogą w kierunku wschodnim przez Starą Zawadkę i Przybyszew do
wschodniej granicy województwa przy m. Nowa Wioska (Wioska) i granicą tą w
kierunku południowym do drogi Umień – Grabów w m. Józefka. Następnie drogą
tą w kierunku płn. - zach. przez Drzewce i Umień do drogi Tarnówka – Ponętów
Górny Pierwszy, a stąd na płn. - wsch. drogą przez Ponętów Górny Pierwszy i
Bogatkę do Złotej.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

6 „Ryś”
Barłogi

dzierżawa

„Sęp”
Legionowo

dzierżawa

Z m. Tarnówka drogą w kierunku płd. – wsch. do m. Umień, a dalej na płd. –
zach. przez Ostrów, Chełmno Parcele do rzeki Ner w m. Chełmno. Dalej rzeką tą
w kierunku płn. – zach. do rzeki Warty i dalej Wartą do Koła. Z Koła drogą w
kierunku płn. – wsch. do przecięcia z torami kolejowymi i dalej wzdłuż toru
kolejowego na wschód aż do drogi Boguszyniec – Grzegorzew. Następnie drogą
tą na południe do Grzegorzewa, a stąd na wschód do m. Tarnówka.

O.K.M. im.
Św. Huberta
Warszawa

dzierżawa

Z m. Koło rzeką Wartą w kierunku płd. – wsch. do punktu na wysokości m.
Praksedów i drogą na zachód do Praksedowa. Stąd drogą na płn. do Janowa, a
dalej na zachód przez Cichów do drogi Brudzew – Michałówek ( przy granicy
lasu państwowego ). Następnie drogą tą na północ do m. Michałówek, a dalej
na płn. – zach. do Daniszewa. Z Daniszewa drogą na zachód w kierunku m.
Koble Daniszewskie do drogi Kościelec – Turek (droga wojewódzka numer 470 ) i
drogą tą na północ do m. Kościelec, a z Kościelca drogą w kierunku płn. –wsch.
do rzeki Warty w m. Koło.

8 „Daniel”
Koło

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

247

48_KON

Trzęśniew

Konin

248

58_KON

Dąbie

Konin

249

59_KON

Chruścin

Konin

250

1_KON

Boguszyn

Konin

251

2_KON

Sadlno

Konin

Opis granicy
Od rzeki Warty w m. Koło drogą na płd. – zach. do Kościelca, dalej drogą w
kierunku południowym (droga wojewódzka numer 470 ) do m. Koble
Daniszewskie, stąd drogą na zachód do południowej granicy gminy Kościelec.
Następnie granicą tą w kierunku płn. – zach., a dalej północnym aż do
przecięcia z rzeką Wartą i dalej rzeką Wartą na wschód do m. Koło.
Z m. Umień drogą w kierunku płd. – wsch.
przez Drzewce do granicy
województwa w m. Józefka, a stąd granicą województwa w kierunku
południowym (linią łamaną) przez Rośle Duże, wschodni skraj m. Lisice i
przecinając rzekę Ner, dalej nadal granicą województwa w kierunku zachodnim
aż do mostu na rzece Ner. Następnie rzeką Ner w kierunku zachodnim i płn. –
zach. przez Dąbie do Chełmna. Z Chełmna drogą w kierunku płn. –wsch. przez
skraj m. Ladorudź do m. Umień.
Z m. Dąbie od punktu na rzece Ner drogą w kierunku południowym (droga
wojewódzka numer 473 ) do granicy województwa, następnie granicą
województwa w kierunku zachodnim (linią łamaną) do rzeki Warty. Dalej rzeką
Wartą w kierunku płn. – zach. do połączenia z rzeką Ner i dalej rzeką Ner w
kierunku płd. – wsch. do punktu na drodze Dąbie – Uniejów.
Granicą województwa od drogi Piotrków Kujawski – Sompolno w kierunku płd. wsch. aż do granicy gminy Wierzbinek w m. Janowice. Następnie granicą tą w
kierunku zachodnim do drogi Piotrków Kujawski – Sompolno i dalej drogą tą na
północ do granicy województwa.
Drogą Piotrków Kujawski – Sompolno od granicy województwa w kierunku
południowym do granicy gminy Wierzbinek i granicą tą do drogi Sompolno –
Ignacego, a dalej drogą tą na zachód do m. Pogorzały. Stąd drogą na północ
przez Nykiel, Ruszkowo, Morzyczan, Racięcin i Talarkowo do Nowej Wsi. Z Nowej
Wsi drogą w kierunku Tomisławic do przecięcia z granicą województwa. Dalej w
kierunku północnym do południowego skraju Dębołęki Bankowej, a dalej w
kierunku wsch. do drogi Piotrków Kujawski – Sompolno.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

39 „Pióro”
Warszawa

dzierżawa

8 „Daniel”
Koło

dzierżawa

8 „Daniel”
Koło

dzierżawa

12 „Jeleń”
Zaryń

dzierżawa

30 „Hubertus”
Konin

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

252

3_KON

Kalina

Konin

253

4_KON

Skulsk

Konin

254

5_KON

Wilczyn

Konin

255

6_KON

Budzisław
Kościelny

Konin

Opis granicy
Od m. Nowa Wieś przez Talarkowo, Racięcin, Morzyczyn, Ruszkowo, Nykiel do
drogi Sompolno – Ślesin. Dalej na zachód przez Głębockie do Jeziora
Ślesińskiego. Następnie drogą na Żółwiniec granicą pomiędzy gminami Ślesin –
Wierzbinek przez Koszewo, Przylubie, Zygmuntowo do Wilczej Kłody i stąd na
wschód do Mielnicy Małej i dalej na północ do Mielnicy Dużej a następnie przez
Przewóz do Nowej Wsi.
Z Łuszczewa drogą na południe przez Mielnicę Dużą do Mielnicy Małej, dalej na
zachód drogą do Wilczej Kłody. Stąd drogą na południe do drogi Koszewo –
Lisewo w m. Przyłubie, dalej na zachód przez Lisewo i południowy skraj Czartowa
do Ościsłowa. Z Ościsłowa drogą na północ do m. Buszkowo – Parcele i dalej na
płn. – zach. do drogi Skulsk – Wilczyn w m. Dzierżysław. Drogą tą ok. 650m w
kierunku płn. – wsch. do punktu położonego najbliżej granicy województwa i
stąd najkrótszą drogą do granicy województwa. Następnie granicą
województwa do m. Łuszczewo i przez Łuszczewo drogą na wschód do drogi
Łuszczewo – Mielnica Duża.
Od m. Dzierżysław drogą w kierunku płd. – wsch. do m. Buszkowo – Parcele, dalej
drogą przez Ościsłowo do drogi Marianowo – Ostrowąż i drogą tą do m.
Ostrowąż. Następnie drogą w kierunku południowym przez Biskupie do drogi
wojewódzkiej numer 263, Ślesin – Kleczew i w linii prostej do ronda w Kleczewie (
przy cmentarzu )oznaczonym trwale betonowymi słupami. Z Kleczewa drogą na
północ przez Kaliska, Wilczyn i Komnaty do granicy województwa, a dalej
granicą tą na wschód, dalej na południe i znowu na wschód, aż do najbliższego
punktu przy m. Dzierżysław. Z tego miejsca najkrótszą drogą do drogi Skulsk –
Wilczyn w m. Dzierżysław i dalej drogą tą na wschód ok. 650m do drogi
prowadzącej na Buszkowo – Parcele.
Od miejsca przecięcia granicy województwa z drogą Wójcin – Wilczyn drogą na
południe przez Komnaty, Wilczyn, Wilczogórę i Kopydłowo do m. Kaliska. Stąd
drogą na zachód przez Zberzyn i Budzisław Kościelny do miejsca styku granic:
Powidz, Wilczyn i Ostrowite. Następnie granicą gminy Wilczyn w kierunku płn.wsch. aż do granicy województwa i dalej granicą województwa na wschód do
drogi Wójcin – Wilczyn.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

48 „Samura”
Wola
Wapowska

dzierżawa

10 „Gopło”
Skulsk

dzierżawa

27
„Rosochacz”
Kleczew

dzierżawa

90 „Łoś”
Witkowo

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

256

12_KON

Ośno Górne

Konin

257

13_KON

Piotrkowice

Konin

258

14_KON

Ślesin

Konin

Opis granicy
Od styku granic gmin: Wierzbinek, Babiak i Sompolno granicą między gminami
Babiak i Sompolno przez Marcjanki do drogi Bogusławice – Sompolno. Dalej
zachodnim brzegiem jez. Lubotyńskiego do drogi odchodzącej na południe do
m. Brzezie Folwark i drogą tą przez Brzezie Folwark, Brzezie Smułkowo i Wawrzyny
do drogi Babiak – Mostki Kujawskie. Następnie drogą tą w kierunku zach. do m.
Mostki Kujawskie, a stąd w kierunku płd. – zach. w kierunku m. Mąkolno do drogi
odchodzącej do m. Wierzbie i dalej drogą w kierunku płn. przez Wierzbie do
drogi Mostki Kujawskie – Sompolno. Dalej drogą tą przez Kolonia Wierzbie do
wschodniej części granicy administracyjnej m. Sompolno, i granicą tą na północ
przez Sompolinek do granicy gminy Wierzbinek w m. Mniszki. Następnie granicą
tą w kierunku wschodnim do styku granic gmin: Wierzbinek, Babiak i Sompolno.
Od miejsca na drodze Sompolno – Ślesin kanałem Doliny Grójecko Północnej w
kierunku południowym do zwałowiska zewnętrznego odkrywki Lubstów. Dalej
drogą (działka 405/8, obręb Smolniki) w kierunku m. Pogorzele ok. 230m. Stąd
drogą (numer działki 405/3 obręb Smolnik, gm. Ślesin, 282/2 obręb Ignacego,
gm. Ślesin, 887 gm. Sompolno, 194/3 obręb Błonawy, gm. Sompolno) biegnąc
przez zwałowisko do zbiornika wodnego. Zachodnim brzegiem zbiornika
wodnego i dalej rowem odpływowym do podnóża zwałowiska. Dalej w kierunku
wschodnim po granicy nieużytku bagiennego ( numer działki 5036/5) do linii
kolejowej KWB Konin, którą dalej do dalszego czynnego kanału. Kanałem tym
do drogi Stefanowo – Stary Licheń koło m. Gać. Drogą tą przez Stary Licheń do
zachodniego krańca jeziora Licheńskiego, a stąd drogą w kierunku północnym
przez Wąsosze do drogi Ślesin – Sompolno w m. Różopole. Następnie w kierunku
płn. – wsch. brzegiem jeziora Ślesińskiego do granicy gm. Wierzbinek. Dalej na
wschód granicą między gminami Ślesin i Wierzbinek do skrzyżowania z drogą
Sompolno – Ślesin.
Z m. Przyłubie przez Koszewo do granicy gminy Wierzbinek i dalej granicą w
kierunku płd. do granicy gminy Ślesin. Dalej wschodnią stroną Jeziora Ślesińskiego
do drogi Sompolno – Ślesin, następnie drogą tą na Kleczew do skrzyżowania z
drogą na Biskupie i dalej w kierunku płn. przez Biskupie, Giętkowo, Ostrowo na
Ościsłowo i tutaj w kierunku wschodnim przez płd. skraj m. Czartowo, Lisewo,
Przyłubie.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

142 „Borowik”
Warszawa

dzierżawa

11 „Cyranka”
Konin

dzierżawa

10 „Gopło”
Skulsk

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

259

15_KON

Złotków

Konin

260

25_KON

Łuczywno

Konin

261

26_KON

Lubstów

Konin

262

27_KON

Honoratka

Konin

Opis granicy
Z m. Kaliska drogą w kierunku południowym do m. Kleczew. Z Kleczewa drogą
na zachód do m. Jabłonka, a następnie na północ do Złotkowa. Stąd drogą w
kierunku płn. – zach. do m. Budzisław Kościelny, a następnie drogą na wschód
do m. Kaliska
Z m. Mostki Kujawskie drogą na południe przez Przestronie, Plebanki i Dęby
Szlacheckie do Osieka Małego. Stąd drogą w kierunku płd. – zach. przez Witowo
do drogi odchodzącej na płn. – zach. do m. Smólniki Racięckie i drogą tą przez
Zagaj, Smólniki Racięckie i Rysiny do m. Pąchów. Z Pąchowa drogą na płn. wsch. do m. Racięcie, a dalej na północ przez Przybyłów Młynek do drogi
Lubstów – Nowa Wieś. Następnie drogą tą na wschód przez Nową Wieś i
Mąkolno do m. Mostki Kujawskie.
Z m. Mąkolno drogą w kierunku zachodnim przez Nową Wieś do drogi
wojewódzkiej numer 266 (Sompolno – Kramsk), drogą tą przez Młynek do drogi
odchodzącej do m. Racięcie i drogą na płd. – wsch. do m. Racięcie. Stąd drogą
w kierunku płd. – zach. do m. Pąchów, a dalej na płn. –zach. drogą przez
Święciec do Stefanowa. Ze Stefanowa drogą w kierunku m. Gać do czynnego
Kanału Grójeckiego i dalej wzdłuż tego kanału na północ do torów kolejowych.
Następnie wschodnim skrajem nieużytku bagiennego podnóża zwałowiska, dalej
rowem odpływowym na północ do zbiornika wodnego, a następnie drogą na
północ do podnóża zwałowiska i stąd kanałem Doliny Grójecko – Północnej do
drogi Sompolno – Ślesin. Dalej drogą tą na wschód do granicy administracyjnej
m. Sompolno i granicą tą obejmując całą m. Sompolno, przez Sompolinek, aż do
drogi odchodzącej na Wierzbie ( w m. Szczerkowo ) i drogą tą na płd. – wsch.
przez Wierzbie do Mąkolna.
Od drogi Ślesin – Sompolno (w m. Różopole) drogą w kierunku południowym
przez Półwiosek Stary i Wąsosze aż do zachodniego krańca jeziora Licheńskiego,
dalej na zachód wzdłuż południowego brzegu jeziora Pątnowskiego do drogi
Pątnów – Gosławice. Drogą tą na północ do m. Pątnów, a dalej na zachód w
kierunku m. Kazimierz Biskupi do kanału przy drodze na Jóźwin. Następnie
kanałem tym na północ do Rożnowa, a z Rożnowa drogą na wschód przez
Ślesin do drogi prowadzącej do m. Różopole.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód
18 „Sokół”
Kazimierz
Biskupi

Sposób
użytkowania
obwodu

dzierżawa

5 „Lis”
Sompolno

dzierżawa

5 „Lis”
Sompolno

dzierżawa

11 „Cyranka”
Konin

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

263

28_KON

Kazimierz
Biskupi

Konin

264

29_KON

Dobrosołowo

Konin

265

36_KON

Wysokie

Konin

266

37_KON

Kramsk

Konin

267

38_KON

Izabelin

Konin

Opis granicy
Z m. Różnowo w kierunku południowym czynnym kanałem do drogi Pątnów –
Kazimierz. Dalej na wschód drogą do Pątnowa i stąd na południe do Gosławic.
Następnie drogą przez Gosławice do m. Wola Łaszczowa, a dalej drogą na
zachód przez Bielawy do drogi prowadzącej na m. Głodowo. Z Głodowa na
północ przez Daninów , Kozarzew, Kol. Nieświastów
i dalej w kierunku
północnym do skrzyżowania drogi numer 263 z drogą do Budzisława
Kościelnego. Dalej do m. Kleczew i od ronda przy cmentarzu w Kleczewie i na
wschód do m. Różnowo.
Od skrzyżowania drogi Kleczew – Słupca w m. Słaboludź drogą w kierunku
południowym przez Nieświastów do drogi Kazimierz Biskupi – Dębówka. Stąd
drogą w kierunku zachodnim przez Dębówkę aż do skrzyżowania z drogą na
Benignowo. Dalej drogą na północ przez Benignowo do drogi odchodzącej na
Milejewo. Następnie drogą tą na zachód przez Milejewo do m. Drążna, a stąd
drogą wojewódzką numer 263 w kierunku płn. – wsch. do m. Słaboludź.
Od skrzyżowania dróg Drzewce – Budki Nowe i Smolniki – Nowa Wieś drogą przez
Budki Nowe, Budki Stare do drogi Stanisławów – Waki. Następnie drogą tą w
kierunku m. Waki do rzeki Warty. Dalej na płn. – zach. rzeką Wartą do drogi
prowadzącej na północ do m. Milin i drogą tą do m. Milin. Z Milina na zachód do
drogi Święte – Lichnowo i drogą tą na północ przez Lichnowo do Kramska.
Następnie drogą w kierunku płn. – wsch. przez m. Strumyk, Smólniki Racięckie ,
dalej w kierunku płd. – wch. przez Zagaj do drogi Drzewce – Budki Nowe.
Z m. Stefanowa drogą w kierunku płd. – wsch. przez Święcie, Pąchów, Rysiny do
m. Smólniki Racięckie. Stąd drogą na wschód przez m. Strumyk do Kramska i
dalej kierując się na Kędziorki do drogi prowadzącej do Milina. Drogą tą do
Milina, a z Milina na południe do rzeki Warty. Wartą w kierunku wschodnim do
Kanału Grójeckiego ( niedaleko m. Ladorudz ), następnie kanałem tym na płn. –
wsch. aż do m. Gać i stąd ok. 600m drogą na wschód do Stefanowa.
Od m. Gać Kanałem Grójeckim w kierunku płd. – zach. do rzeki Warty, dalej
wzdłuż tej rzeki do Konina. Następnie drogą na północ przez Maliniec i
Gosławice do styku z zachodnim skrajem jeziora Pątnowskiego. Stąd
południowym brzegiem tego jeziora w kierunku wschodnim do drogi
prowadzącej na Stary Licheń i drogą tą przez Stary Licheń do m. Gać.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

21 „Drop”
Kazimierz
Biskupi

Sposób
użytkowania
obwodu

dzierżawa

18 „Sokół”
Kazimierz
Biskupi

dzierżawa

17 „Orion”
Kramsk

dzierżawa

17 „Orion”
Kramsk

dzierżawa

23 „Knieja”
Konin

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

268

39_KON

Międzylesie

Konin

269

40_KON

Spławie

Konin

270

49_KON

Krzymów

Konin

271

50_KON

Brzeźno

Konin

272

51_KON

Branno

Konin

Opis granicy
Od m. Gosławice na drodze Pątnów – Konin przez Maliniec, Konin do rzeki Warty
i dalej na zachód rzeką Wartą do zach. skraju m. Rumin i tutaj skręca na północ
przez Węglewskie Holendry, Węglew, przecina drogę krajową Poznań – Konin w
Kolonii Węglew i dochodzi do linii kolejowej, wzdłuż której biegnie do Kawnic, a
dalej przez tory kolejowe dociera do Maniusina. Stąd na wschód przez Bielawy,
Wolę Łaszczową, Gosławice do drogi Konin – Pątnów.
Z m. Kawnice torem kolejowym na zachód do Goliny – Kolonia, następnie drogą
przez Golnę i Myślibórz do m. Radolin. Z Radolina drogą w kierunku płn. – zach.
przez Barbarkę do Wilcznej, a następnie w kierunku płn. – wsch. przez Maksymów
i Lubiecz do drogi Kamień – Kozarzew. Dalej drogą tą przez Radwaniec i
Kozarzew do drogi Warznia – Daninów i drogą tą na południe przez Daninów,
Brzeźniak i Głodowo do torów kolejowych w m. Kawnice.
Od punktu styku gmiy Kościelec z rzeką Wartą w kierunku południowym granicą
tej gminy do skrzyżowania z drogą na Olesin i stąd na zachód przez Olesin do m.
Kuny, a dalej na południe do Piorunowa. Z Piorunowa na zachód przez m.
Wyszyna do drogi odchodzącej na północ do m. Smolnik i dalej w kierunku
północnym przez Smolnik, Potażniki do drogi Koło – Konin. Dalej na wschód do
Głodna, a z Głodna dalej na płn. - zach. do drogi Brzeźno – Krzymów. Drogą tą
ok. 1000m na wschód i dalej na północ przez Kociętowy do rzeki Warty. Rzeką
Wartą na wschód do styku z granicą gminy Kościelec.
Od rzeki Warty na wysokości m. Kociętowy w kierunku południowym przez
Kociętowy do drogi Krzymów - Brzeźno. Drogą tą ok. 1000m w kierunku Brzeźna, a
następnie w kierunku płn. – wsch. do Głodna i dalej na zachód ok1000m do
drogi Koło – Konin. Dalej drogą na południe przez Potażniki i Smolnik do m.
Stawki. Stąd w kierunku zachodnim przez Burbony, Izabelin do drogi Teresina –
Hiszpania i drogą tą na południe do m. Żdzary Kolonia i przez tę miejscowość do
drogi Tuliszków – Konin. Dalej drogą tą w kierunku północnym do Konina, a z
Konina rzeką Wartą na wschód do m. Kociętowy.
Z m. Konin od rzeki Warty drogą w kierunku południowym do Żychlina. Z Żychlina
drogą na zachód do Starego Miasta, a dalej na południe do autostrady A2.
Wzdłuż autostrady A2 w kierunku zachodnim do m. Osieczna, a stąd drogą na
płn. – wsch. do Sławska , do rzeki Warty. Następnie rzeką Wartą do Konina.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

23 „Knieja”
Konin

Sposób
użytkowania
obwodu

dzierżawa

21 „Drop”
Kazimierz
Biskupi

dzierżawa

2 „Ryś”
Krzymów

dzierżawa

1 „Puszcza”
Konin

dzierżawa

19 „Słonka”
Konin

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

273

52_KON

Barłogi

Konin

274

64_KON

Lisiec Wielki

Konin

275

65_KON

Kuchary
Kościelne

Konin

Opis granicy
W m. Kawnice torami kolejowymi w kier. wsch. do Kolonii Węglew, dalej przez
Węglew, gdzie przecina drogę krajową Poznań – Konin, Węglewskie Holendry do
rzeki Warty na wysokości zach. skraju m. Rumin. Dalej rzeką Wartą w kierunku płd.
- zach. do Sławska skąd drogą przez Osieczę, Zastruże do Rzgowa, skąd w kier.
płn. przez m. Dąbrowica do rzeki Warty. Następnie Wartą do punktu na
wysokości m. Ratyń i stąd na północ do drogi Golina-Lądek. Drogą tą od Ratynia
przez Golinę do Goliny Kolonia do torów kolejowych, a dalej torem kolejowym
do Kawnic.
Z m. Żychlin drogą w kierunku południowym przez Żdzary i dalej kierując się na m.
Kępina do punktu na wysokości m. Hiszpania. Stąd granicą gminy Stare Miasto
ok. 800m. na zachód i dalej na południe do zachodniego skraju m. Dryja. Stąd
drogą na płd. – zach. do m. Niklas, a dalej drogą na zachód przez Kazimierzów i
Nowy Lisiec do drogi Konin – Rychwał (droga krajowa numer 25 ). Drogą tą ok.
850m. na południe do drogi prowadzącej na Dobroszyn i drogą tą do
Dąbroszyna, a stąd drogą na północ przez Czyżew, Święcia i Trójkę do
autostrady A2. Wzdłuż autostrady na wschód do drogi Stare Miasto – Lisiec Mały i
drogą tą na północ do Starego Miasta, a stąd drogą na wschód do Żychlina.
Od skrzyżowania autostrady A2 z drogą Stare Miasto – Barczygłów drogą w
kierunku południowym przez Barczygłów, Święcia i Czyżew do Dąbroszyna,
następnie drogą na płn. – zach. przez Modlibogowice, Piaski i Grabienice do
Rzgowa. Ze Rzgowa drogą na płn. – zach. przez Zastruże i Babia do autostrady
A2 i dalej autostradą w kierunku płd. – wsch. do skrzyżowania z drogą Stare
Miasto – Barczygłów.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

35 „Dzik”
Pobiedziska

dzierżawa

19 „Słonka”
Konin

dzierżawa

1 „Hubert”
Poznań

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

276

75_KON

Rychwał

Konin

277

76_KON

Biskupice

Konin

278

85_KON

Grodziec

Konin

Opis granicy
Z m. Niklas drogą w kierunku płd. – zach. do granicy gmin Tuliszków i Stare Miasto,
a następnie wzdłuż granicy gminy Tuliszków w kierunku płd. – zach. , a dalej płd.
– wsch. do drogi Rychwał – Tuliszków w m. Nowy Świat, drogą tą na zachód do
drogi odchodzącej na południe na Gadowskie Holendry i drogą tą aż do
skrzyżowania z drogą na Dąbrowę. Następnie drogą tą na płd. – zach. do
Dąbrowy, a z Dąbrowy na zachód i płn. – zach. przez m. Złotkowy do drogi
Rychwał – Grodziec. Dalej drogą tą przez Janów do m. Grodziec, a stąd na
północ przez Wielołękę i Kuchary Borowe do Modlibogowic. Dalej z
Modlibogowic drogą na wschód przez Wardężyn i Dąbroszyn do drogi Rychwał –
Główiew ( droga krajowa numer 25 ) i drogą tą na północ ok. 850m. do drogi
odchodzącej na Lisiec Nowy. Następnie drogą tą przez Lisiec Nowy i
Kazimierzów do m. Niklas.
Ze Rzgowa drogą w kierunku płd. – wsch. przez Grabienice i Piaski do
Modlibogowic, stąd drogą na południe przez Kuchary Borowe i Wielołękę do m.
Grodziec. Z Grodźca Czarną Strugą do drogi Grodziec – Białobłoty ( droga
wojewódzka numer 443 ) i drogą tą na zachód do skrzyżowania z drogą na
Dziewin Duży. Następnie drogą tą na północ przez Dziewin Duży, Łazińsk II do
Trąbczyna. Z Trąbczyna na wschód do drogi Szetlewek – Rzgów i drogą tą na
płn. - wsch. do Rzgowa.
Od skrzyżowania dróg Gadowskie Holendry – Dąbrowa w kierunku płd. drogą
przez Gadówek do m. Grochowy III i dalej granicą powiatów Konin i Kalisz do
południowego skraju m. Gliny. Stąd w kierunku płn. – Zach. przez Lubiny do m.
Grądy Nowe. Z m. Grądy Nowe do drogi Stawiszyn – Grodziec, następnie ok.
800m na południe do drogi prowadzącej południowym skrajem wsi Konary i
dalej tą drogą w kierunku płn. – zach. ok. 1500m, następnie ok. 200m na płd. –
zach. do drogi Huta – Zbiersk, następnie na północ ok. 100m tą drogą, następnie
na płd. – zach. przez byłą m. Wióry do drogi Borowiec – Jarantów. Stąd w
kierunku płn. przez Borowiec Stary, Huta Stara do Grodźca, a dalej na wschód
przez Janów do Jaroszewic Rychwalskich i dalej przez Zosinki, Złotkowy, Dąbrowę
do drogi Gadowskie Holendry – Gadówek.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

22 „Żubr”
Rychwał

dzierżawa

15 „Ponowa”
Poznań

dzierżawa

32 „Leśnik”
Grodziec

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Zagóźnica

Z.O.PZŁ
lub OHZ

279

86_KON

280

7_KON

281

8_KON

Smólniki
Powidzkie

Konin

282

16_KON

Miłaczew

Konin

283

17_KON

Siernicze

Konin

Orchowo

Konin

Konin

Opis granicy
Z m. Grodziec drogą w kierunku południowym przez Starą Hutę i Stary Borowiec
do granicy powiatu. Dalej granicą tą w kierunku zachodnim i płn. – zach. aż do
drogi Chocz – Studzianka i drogą tą na północ do drogi Grodziec – Gizałki
(droga wojewódzka numer 443). Następnie drogą tą w kierunku wschodnim
przez Białobłoty do m. Królików, a stąd rzeką Czarna Struga w kierunku płd. wsch.
do Grodźca.
Od m. Różanna drogą w kierunku wschodnim przez Procy do styku z drogi
Ostrowo – Bielsko, dalej drogą tą w kierunku południowym do m. Bielsko. Stąd
drogą w kierunku płd. – wsch. przez Kossakowo, Mlecze i Wysoki Most aż do styku
granic gmin Orchowo i Wilczyn.
Następnie granicą gminy Orchowo w kierunku płd. – zach., a dalej płn. – zach.
aż do drogi Zielątkowo – Skubarczewo. Drogą tą w kierunku Skubarczewa do
drogi odchodzącej w kierunku północnym do Słowikowa. Dalej drogą tą do
Słowikowa, a stąd drogą w kierunku płn. – wsch. przez Rękawiczyn do m.
Różanna.
Od m. Szydłowiec w kierunku płd. – zach. granicą gminy Powidz do miejsca na
wysokości m. Powidz i dalej przez Powidz w kierunku Witkowa do drogi
odchodzącej na północ do m. Charbin. Następnie drogą tą przez Charbin,
Powidz Wybudowanie, Słoszewy i Wylatkowo do północnej granicy gmin Powidz
i Orchowo. Dalej granicą tą w kierunku wschodnim do punktu wyjściowego w m.
Szydłowiec.
Z m. Budzisław Kościelny drogą w kierunku płd. – wsch. przez Nieborzyn do m.
Złotków, a stąd drogą na południe do m. Jabłonka. Z jabłonki drogą
wojewódzką numer 263 w kierunku zachodnim przez Przytuki i Izdebno aż do
drogi wojewódzkiej numer 262 odchodzącej w kierunku m. Ostrowite. Dalej
drogą tą na północ przez Przecław, Ostrowite, Siernicze Małe do miejsca styku
granic gmin: Powidz, Wilczyn i Ostrowite. Z tego miejsca drogą w kierunku
wschodnim do m. Budzisław Kościelny.
Od miejsca styku granic gmin: Powidz, Wilczyn i Ostrowite drogą wojewódzką
numer 262 w kierunku południowym przez Siernicze Małe do m. Ostrowite. Stąd
drogą w kierunku zachodnim przez Gostyń i Giewartów do granicy gmin Powidz i
Ostrowite na jeziorze Powidzkim, a dalej wschodnią granicą gminy Ostrowite aż
do miejsca styku z granicą gmin Powidz i Wilczyn.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

25 „Ryś”
Poznań

dzierżawa

4 „Knieja”
Orchowo

dzierżawa

92 „Leśnik”
Skorzęcin

dzierżawa

20
„Dąbrowa”
Poznań

dzierżawa

33 „Żbik”
Mosina

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

284

18_KON

Powidz

Konin

285

30_KON

Mieczownica

Konin

286

31_KON

Brudzewo

Konin

287

41_KON

Cienin
Kościelny

Konin

Opis granicy
Od styku granic gmin Powidz i Ostrowite ( na wysokości m. Powidz ) w kierunku
południowym granicą gminy Powidz aż do m. Kochowo. Stąd drogą przez
Kochowskie Parcele do drogi odchodzącej w kierunku Radłowa. Dalej drogą tą
w kierunku zachodnim przez m. Ciosna i Radłowo do m. Ostrowo Kościelne.
Następnie drogą na północ przez Janowo do m. Janowo Cegielna, a dalej
wzdłuż opłotowania lotniska do m. Ruchocinek i dalej przez Ruchocinek do
skrzyżowania z drogą Witkowo – Powidz. Od tego skrzyżowania drogą w kierunku
wschodnim przez Powidz do styku granic gmin Powidz i Ostrowite na jeziorze
Powidzkim.
Z m. Ostrowite drogą wojewódzką numer 262 na południe przez Przecław do
drogi wojewódzkiej numer 263 ( Kleczew – Słupca ) i dalej drogą tą w kierunku
płd. – zach. przez Szyszłowo, Drążna do m. Czesławowo. Z Czesławowa drogą
na zachód przez Młodojewo i Korwin do drogi Słupca – Kochowo. Następnie na
północ do m. Piotrowickie Parcele, a stąd na wschód do drogi Słupca –
Kochowo. Dalej drogą tą na płn. – wsch. do granicy gminy Ostrowite w m.
Kochowo. Granicą tą do styku z granicą gminy Powidz ( na jeziorze Powidzkim )
na wysokości m. Giewartów. Stąd do m. Giewartów i dalej drogą na wschód
przez Gostuń do m. Ostrowite.
Drogą z m. Piotrowickie Parcele w kierunku południowym przez Piotrowice do
Słupcy. Ze Słupcy drogą nr 92 przez Strzałkowo do skrzyżowania z drogą na
Szemborowo, stąd na płn. – wsch. przez m. Otoczna, Szemborowo do m. Góry.
Dalej po granicy gminy Strzałkowo w kierunku wschodnim do m. Cegielnia i do
płotu lotniska. Stąd na południe przez m. Janowo, Ostrowo Kościelne, na wschód
przez Radłowo, Ciosna do skrzyżowania z drogą do m. Piotrowickie Parcele.
Z m. Benignowo drogą przez Lubiecz, Maksimów do Wilcznej, dalej na zachód
drogą w kierunku Słupcy do wiaduktu kolejowego miejscowości Grobla,
następnie torami kolejowymi w kierunku Słupcy do drogi Słupca – Wierzbno, a
stąd w kierunku północnym przez m. Słupca drogą do Piotrowic, następnie w
kierunku wschodnim przez Korwin, Młodojewo, dalej w kierunku Czesławowa do
drogi Słupca – Kleczew i dalej do Drążnej. Następnie dalej w kierunku
wschodnim drogą przez Milejewo, Zaborze do drogi Benignowo – Dobrosołowo,
dalej w kierunku południowym do Benignowa.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

90 „Łoś”
Witkowo

dzierżawa

9 „Szarak”
Słupca

dzierżawa

20 „Tumak”
Strzałkowo

dzierżawa

31 „Cyranka”
Słupca

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

288

42_KON

Paruszewo

Konin

289

53_KON

Lądek

Konin

290

54_KON

Kąty

Konin

291

55_KON

Gałęzowice

Konin

292

66_KON

Oleśnica

Konin

Opis granicy
Z m. Słupca drogą przez stację kolejową Słupca, następnie ok. 850m torami na
płn. – zach do drogi odchodzącej na Bielawy. Dalej drogą tą przez Bielawy i
Skarboszewo do autostrady A2. Dalej na zachód autostradą do gminy
Strzałkowo. Stąd w kierunku płn. ok. 1000m, a następnie 500 m na wschód i dalej
na północ przez m. Unia do drogi krajowej numer 92 ( Słupca – Września ), a
następnie drogą tą w kierunku wschodnim przez Strzałkowo do m. Słupca.
Z m. Wilczna drogą w kierunku płd. – wsch. do m. Radolina, dalej drogą przez
Sługocinek do Ratynia, a stąd drogą na południe do rzeki Warty. Następnie
wzdłuż Warty w kierunku zachodnim do drogi Zagórów – Ląd i dalej drogą tą na
północ przez Ląd, Jaroszyn i Wierzbno w kierunku m. Słupca do torów
kolejowych. Torami ok. 2km na wschód do drogi krajowej numer 92 ( Słupca –
Golina ) i drogą tą przez m. Rokosz do m. Wilczna.
Od torów kolejowych przy m. Słupca drogą w kierunku południowym przez
Wierzbno, Jaroszyn i Ląd do rzeki Warty. Wartą w kierunku zachodnim do drogi
odchodzącej do m. Ciążeń i drogą tą przez Ciążeń, Wierzbocice,
Chwalibogowo, Skarboszewo i Bielawy w kierunku Słupcy do torów kolejowych.
Następnie torami do stacji kolejowej Słupca i dalej drogą przez Słupcę do
ponownego przecięcia z torami kolejowymi.
Od autostrady A2 w m. Chwalibogowo drogą najpierw w kierunku zachodnim, a
dalej płd. – wsch. przez Wierzbocice, następnie w kierunku południowym przez
m. Ciążeń do rzeki Warty. Wartą w kierunku płd. – wsch. do granicy gmin Lądek i
Pyzdry, a dalej granicą tą w kierunku płn. - zach. do m. Smarzewo. Ze Smarzewa
drogą na płn. – zach. przez Sokolniki a dalej płn. do autostrady A2. Następnie
wzdłuż tej autostrady do m. Chwalibogowo.
Od granicy gminy Lądek na rzece Warcie granicą tą do drogi prowadzącej do
m. Rzgów i drogą tą na południe do Rzgów. Stąd drogą na płd. – zach. kierując
się na Szetlewek do drogi Trąbczyn – Grabienice i drogą tą na zachód przez
Trąbczyn i Nową Wieś do m. Drzewce. Następnie drogą w kierunku północnym
drogą przez Zagórów do rzeki Warty i dalej rzeką tą na wschód do granicy gminy
Lądek.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

67 „Bażant”
Września

dzierżawa

9 „Szarak”
Słupca

dzierżawa

84 „Pantera”
Poznań

dzierżawa

6 „Żubr”
Poznań

dzierżawa

32 „Lis”
Stęszew

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

293

77_KON

Michalinów

Konin

294

78_KON

Łukom

Konin

365

60_KON

Koźmin

Konin

366

61_KON

Brudzew

Konin

Opis granicy
Z m. Trąbczyn drogą na południe przez Łazińsk Drugi i Dziewiń Duży do drogi
wojewódzkiej numer 443 ( Grodziec – Gizałki ). Dalej drogą tą na zachód przez
Białobłoty do skrzyżowania z drogą Stara Kaźmierka – Studzianka. Od tego
skrzyżowania drogą na północ i płn. – wsch. przez Studziankę, Łazińsk Pierwszy do
m. Grabina. Z Grabiny drogą na północ do drogi Trąbczyn – Drzewce i drogą tą
na wschód przez Nową Wieś do Trąbczyna.
Z m. Zagórów drogą na południe do m. Drzewce, a stąd drogą ok. 1km na
wschód do drogi odchodzącej do Grabiny i drogą tą na południe do Grabiny. Z
Grabiny na płd. – zach. przez Łazińsk Pierwszy do granicy gminy Gizałki przy m.
Studzianka. Następnie granicą tą na zachód do drogi Wierzchy – Łukom i drogą
tą na płn. – wsch. do Łukom. Stąd drogą na zachód przez Myszaków do drogi
odchodzącej do m. Adamierz i drogą tą przez Adamierz do granicy gminy ( przy
lesie państwowym ). Dalej granicą gminy na północ do drogi Wrąbczynek –
Zagórów i drogą tą na wschód do m. Zagórów.
Rzeką Wartą (która stanowi jednocześnie wschodnią granicę gminy Brudzew) od
punktu na wysokości m. Praksedów w kierunku południowym aż do drogi Posoka
Mała – Osina. Dalej drogą tą w kierunku zachodnim przez Posokę Małą,
północny skraj Paulinowa, do drogi odchodzącej na północ na Brudzew ( przy
wschodnim skraju m. Warenka ). Następnie drogą tą na północ przez Bogdałów
- Kolonia i Brudzew do drogi Olimpia – Cichów, a dalej drogą tą na wschód przez
Cichów do drogi Koło – Koźmin. Dalej drogą tą na południe przez Janów do m.
Praksedów i stąd drogą na wschód do rzeki Warty.
Z Brudzewa drogą na południe do Bogdałów – Kolonia, a stąd drogą na płn. –
zach. przez Bogdałów, Bratuszyn do m. Galew. Stąd drogą na zachód do m.
Mikołajew, a z m. Mikołajew drogą na północ przez Międzylesie i Władysławów
do drogi odchodzącej w kierunku płn. – wsch. do m. Skarbki, stąd południową
granicą gm. Kościelec do przecięcia z drogą na Koble Daniszewskie i drogą tą
przez Koble do Daniszewa, a stąd drogą w kierunku m. Łęka do drogi
prowadzącej na południe do Brudzewa.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

25 „Ryś”
Poznań

Sposób
użytkowania
obwodu

dzierżawa

34 „Knieja”
Leśnictwo
Rogal

dzierżawa

16 „Dzik”
Poznań

dzierżawa

33 „Diana”
Turek

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

367

62_KON

Władysławwów

Konin

368

63_KON

Grabowiec

Konin

369

72_KON

Szadów
Pański

Konin

370

73_KON

Grzymiszew

Konin

Opis granicy
Od skrzyżowania dróg Dąbrowice Częściowe – Koble i Dąbrowice Częściowe –
Władysławów drogą w kierunku południowym przez Władysławów i Międzylesie
do m. Mikołajew. Stąd na zachód drogą przez Małoszynę do skrzyżowania z
drogą asfaltową Grzymiszew – Chylin i drogą tą w kierunku Chylina do duktu
leśnego skośnego do drogi Tuliszków – Władysławów. Następnie duktem tym na
północ do m. Tarnowski Młyn, a dalej drogą nadal na północ do m. Stawki.
Dalej drogą na wschód przez Wyszynę do drogi Grzymiszew – Kuny i drogą tą na
północ do m. Kuny. Stąd drogą na wschód przez Olesin do granicy gmin
Kościelec i Władysławów i granicą tą do skrzyżowania dróg Dąbrowice
Częściowe – Koble i Dąbrowice Częściowe – Władysławów.
Z m. Stawki drogą na południe przez Jabłonną do m. Tarnowski Młyn, a stąd
drogą na płd. – zach. przez m. Tarnowa do Tuliszkowa. Z Tuliszkowa drogą
wojewódzką numer 443 w kierunku zachodnim do zachodniej granicy gminy
Tuliszków i granicą tą na północ a dalej na płn. - wsch. do drogi Nowy Świat –
Dryja i dalej tą drogą, która stanowi jednocześnie granicę gminy Tuliszków przez
zachodni skraj m. Dryja do drogi Tuliszków – Konin (droga krajowa numer 72).
Dalej drogą tą ok. 800m w kierunku m. Żdzary, a dalej drogą na wschód przez m.
Żdzary – Kolonia do drogi Teresin – Hiszpania. Następnie drogą tą na północ ok.
900m do drogi odchodzącej na wschód do m. Stawki i drogą tą przez Izabelin i
Burbony do m. Stawki.
Od skrzyżowania dróg Posoka - Warenka z drogą na Smulsko, drogą tą w
kierunku płd. do Smulska. Następnie ze Smulska na zachód drogą na Turek do
skrzyżowania z drogą na Żuki. Dalej drogą na północ, wschodnią stroną
elektrowni do drogi Turek - Kościelec i drogą tą do Bratuszyna. Następnie na
wschód z Bratuszyna przez Bogdałów najkrótszą drogą do Kol. Bogdałów. Stąd
na południe do wsch. skraju Warenki a dalej na wschód do skrzyżowania z drogą
na Smulsko.
Z m. Turek drogą w kierunku płn. – zach. przez Słodków, Grzymiszew i Wymysłów
do Tuliszkowa, dalej drogą w kierunku płn. – wsch. przez m. Tarnowa do m.
Tarnowski Młyn, a stąd duktem (za strugą Topiec) na południe do szosy Chylin –
Grzymiszew i szosą tą do Rudy. Z Rudy na płd. – wsch. i wschód przez m. Alinia i
m. Małoszyna do drogi Władysławów – Turek i drogą tą na południe do Turku.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

15 „Sokół”
Tuliszków

dzierżawa

26 „Sokół”
Dobra

dzierżawa

33 „Diana”
Turek

dzierżawa

25 „Leśnik”
Turek

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

371

74_KON

Tuliszków

Konin

372

80_KON

Ewinów

Konin

373

81_KON

Przykona

Konin

374

82_KON

Malanów

Konin

Opis granicy
Z Tuliszkowa drogą w kierunku płd. – wsch. przez Wymysłów do Grzymiszewa.
Dalej drogą na południe do drogi Bibianna – Wrząca przy m. Piętno i dalej drogą
tą na zachód przez m. Bibianna, Smaszew do Dzierzbina. Z Dzierzbina drogą na
północ przez Bogusławice do m. Gadów. Stąd drogą utwardzoną w kierunku m.
Grochowy Trzecie do drogi asfaltowej. Drogą asfaltową na wschód do drogi
gruntowej biegnącej na północ. Tą drogą gruntową do kanału płynącego z
kierunku m. Grochowy Trzecie do Gadówka i dalej kanałem do m. Gadówek.
Następnie drogą na północ przez Gadowskie Holendry do drogi Rychwał –
Tuliszków (droga wojewódzka numer 443) i dalej drogą tą na wschód przez m.
Nowy Świat do Tuliszkowa.
Rzeką Wartą (która stanowi jednocześnie granicę województwa wielkopolskiego)
od punktu na wysokości m. Osina w kierunku południowym do Radyczyn Kolonii.
Stąd dalej granicą województwa wielkopolskiego w kierunku południowym aż do
drogi Spycimierz - Piekary. Drogą tą przez Józefów do drogi odchodzącej na
zachód do m. Zagaj. Następnie drogą tą na zachód do m. Zagaj. Dalej w
kierunku północnym przez Dąbrowica – Kolonia, Boleszczyn, Smulsko, Skrzynki aż
do drogi odchodzącej na wschód do m. Posoka. Drogą tą przez Posokę do
punktu na rzece Warcie.
Ze Smulska drogą na południe przez Boleszczyn i Dąbrowica – Kolonia do m.
Zagaj, dalej drogą na zachód przez Chrapczew do m. Dobra, a stąd drogą w
kierunku płn. – zach. przez Orzepów do drogi Kawęczyn – Turek w m. Kowale
Pańskie. Dalej drogą tą na północ przez Kaczki Mostowe do drogi Turek –
Uniejów ( droga krajowa numer 72 ) w m. Żuki, i drogą tą na płd. wsch. przez
Przykonę do Smulska.
Z Bratuszyna na południe do drogi na Korytków i dalej tą drogą omijając od
wschodu elektrownię do drogi Uniejów – Turek i dalej przez Żuki, Kaczki Mostowe
do m. Kowale Pańskie. Stąd na zachód przez Dziewiątkę do m. Czachulec i dalej
w kierunku płn. do Malanowa. Z Malanowa na płn. – wsch. do Turku, a stąd na
północ do m. Mikołajew. Dalej na wschód przez Galew do Bratuszyna.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

15 „Sokół”
Tuliszków

dzierżawa

24 „Venator”
Przykona

dzierżawa

24 „Venator”
Przykona

dzierżawa

14 „Tur”
Turek

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

Stary nr
obwodu

Nazwa obwodu

Z.O.PZŁ
lub OHZ

375

83_KON

Słodków

Konin

376

84_KON

Brody

Konin

377

87_KON

Piekary

Konin

378

88_KON

Czajków

Konin

Opis granicy
Z Turku drogą w kierunku płd. – zach. przez Cisew do Malanowa, następnie w
kierunku płn. – zach. przez Kokos do m. Lipiny, a dalej na północ przez
Wydrzygrosz a dalej na płn. – zach. do Piętna. Z Piętna na północ do
Grzymiszewa. Z Grzymiszewa drogą w kierunku płd. – wsch. przez Słodków do
Turku.
Z Piętna drogą w kierunku płd. – wsch. przez Wydrzygrosz, a dalej w kierunku
południowym do m. Lipiny. Stąd drogą na płd. – wsch. przez Kokos do
Malanowa. Dalej drogą w kierunku płd. – zach. ( droga wojewódzka numer 470 )
do m. Karczemka, a stąd drogą w kierunku płn. – zach. do m. Kazala Stara.
Następnie drogą na północ przez Teodorów, m. Danowiec, do Dzierzbina. Z
Dzierzbina na północny wschód do Smaszewa i dalej drogą na wschód do
Piętna.
Granicą województwa wielkopolskiego od m. Józefów w kierunku południowym
do m. Łęg Piekarski. Dalej drogą do przeprawy promowej w m. Księże Młyny,
skąd rzeką Wartą do przecięcia z granicą województwa ( na wysokości m. Nerki )
i granicą tą do zapory czołowej zbiornika Jeziorsko. Dalej na zachód wzdłuż tej
zapory, a następnie na południe po granicy zbiornika Jeziorsko do drogi na
Miłkowice. Dalej drogą tą do Miłkowic, a z Miłkowic drogą w kierunku płn. –
zach. (droga krajowa numer 83) przez Rzymsko i Dąbrowę do m. Dobra. Z Dobrej
drogą na wschód przez Chrapczew, Zagaj i Młyny Piekarskie do granicy
województwa wielkopolskiego na rzece Warcie
Z m. Dobra drogą w kierunku południowym (droga krajowa numer 83) przez
Dąbrowę do Rzymska, a stąd drogą na zachód przez Rzymsko BG do Głuchowa.
Z Głuchowa drogą na północ przez Milejów, Kawęczyn i Ciemień do m. Kowale
Pańskie. Następnie drogą w kierunku płd. – wsch. (droga krajowa numer 83)
przez Orzepów do m. Dobra.

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Sposób
użytkowania
obwodu

25 „Leśnik”
Turek

dzierżawa

31 „Kaczka”
Poznań

dzierżawa

13 „Szarak”
Dobra

dzierżawa

20 „Lis”
Lisków

dzierżawa

Nowy nr
obwodu

379

Stary nr
obwodu

89_KON

Nazwa obwodu

Wojciechów

Z.O.PZŁ
lub OHZ

Konin

Opis granicy

Numer i nazwa
koła
łowieckiego
użytkującego
obwód

Z m. Kowale Pańskie drogą w kierunku południowym przez Ciemień, Kawęczyn i
Milejów do Głuchowa. Z Głuchowa drogą w kierunku zachodnim (droga
wojewódzka numer 471) przez Tokary Pierwsze, Gozdów i Myszkowice do m.
Małgów. Stąd drogą na północ do Będziechowa, a z Będziechowa na zachód
ok. 1750m do drogi odchodzącej na północ na Skarżyn – Kolonia. Dalej drogą tą
na północ przez Skarżyn – Kolonia do drogi Nowe – Stary Czachulec, i dalej
drogą tą na wschód przez Stary Czachulec, a dalej na płn. - wsch. przez m.
Dziewiątka do m. Kowale Pańskie.

29
„Przepiórka”
Turek

Sposób
użytkowania
obwodu

dzierżawa

