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Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

380 14_KAL Brudzew Kalisz 

Z m. Piskory drogą w kier. płd. przez m. Lipe, Bolmów do m. Blizanów, następnie 
drogą na zach. przez m. Janków Pierwszy i Grodzisko do rzeki Prosny, rzeką tą na 
płn. - zach. do m. Chocz. Następnie drogą z m. Chocz na wsch. i płn. - wsch. 
przez m. Nowy Olesiec, Józefów w kier. m. Ciświca Stara do granicy gminy i dalej 
granicą tą na wsch. aż do drogi odchodzącej na płd. między oddziałami 
leśnymi nr 159 i 158 Leśnictwo Lipe w kier. m. Piskory i Lipe. 

33 „Wrzos” 
Brudzew 

dzierżawa 

381 15_ KAL Zbiersk Kalisz 

Drogą Rychwał - Stawiszyn w kier. płd. od drogi Grądy Nowe - Gliny przez m. 
Zbiersk drogą nr 25, do m. Stawiszyn i dalej drogą w kier. zach. przez m. Długa 
Wieś I, Blizanówek do m. Blizanów. Następnie w kier. płn. przez m. Bolmów, Lipe, 
Piskory drogą leśną między oddziałami 159 i 158 do „Czarnej drogi” i dalej w kier. 
płd. - wsch. wzdłuż  granicy powiatów Konin - Kalisz. Granicą tą do drogi 
Borowiec Stary - Jarantów Kol. Następnie drogą ok. 400m w kier. m. Borowiec 
Stary, dalej w prawo w kier. m. Grądy Nowe przez byłą miejscowość Wióry do 
drogi Huta -Zbiersk, następnie tą drogą w prawo w kier płd. ok. 100 m, i w lewo 
ok. 200 m, następnie w prawo drogą biegnącą południowym skrajem wsi Konary 
w kier. płd. - wsch. ok. 1500 m, następnie w lewo w kier. płn. -wsch. ok. 800 m do 
drogi Grądy Nowe - Konary i dalej droga płn. stroną m. Grądy Nowe, a 
następnie drogą na wsch. w kierunku m. Gliny aż do skrzyżowania z drogą 
Rychwał Stawiszyn. 

30 „Dzik”     
Kalisz 

dzierżawa 

382 16_ KAL Zamęty Kalisz 

Z m. Gadów drogą przez Bogusławice, Dzierzbin, Danowiec, Teodorów, Kazala 
Stara do drogi Nowe Prażuchy – Klotyldów i drogą tą przez m. Klotyldów, 
Korzeniew, Przyranie, kol. Zbiersk do m. Zbiersk. Stąd drogą nr 25 do m. Lubiny. 
Dalej drogą w kier. płd.-wsch. przez m. Gliny do rzeki Czarna Struga, rzeką tą w 
kier. płn. do północnej części m. Lubiny, stąd na wschód granicą powiatu Kalisz - 
Konin do m. Rybie, następnie na północ do m. Gadówek. Z Gadówka kanałem 
płynącym w kierunku m. Grochowy Trzecie do drogi gruntowej. Tą drogą na 
południe do drogi asfaltowej, dalej drogą asfaltową na zachód do drogi 
biegnącej z m. Grochowy Trzecie do Gadowa. Następnie drogą utwardzoną do 
Gadowa. 

37 „Słonka” 
Dzierzbin 

dzierżawa 

383 21_ KAL Jastrzębniki Kalisz 

Z m. Stawiszyn drogą nr 25 w kier. płd. przez m. Piątek Mały do drogi Michałów-
Witoldów, drogą tą na zach. przez m. Witoldów, Russówek, Poklęków, Jastrzębniki 
i dalej w kier. m. Macew do rzeki Prosny. Następnie rzeką w kier. płn. - zach. do 
drogi Bogusław - Janków Pierwszy, dalej drogą tą na wsch. przez m. Janków 
Pierwszy, Blizanów, Godziątków do m. Stawiszyn. 

15 „Szarak” 
Rychnów 

dzierżawa 

384 22_KAL Złotniki Kalisz 

Z m. Klotyldów drogą w kier płd. przez m. Słuszków, Kościelec, Strugi do m. 
Goliszew i dalej drogą w kier. zach. przez Garzew, Góry Złotnickie do drogi nr 25 
w m. Piątek Mały Kolonia. Stąd drogą nr 25 przez m. Stawiszyn do m. Zbiersk i 
dalej drogą na wsch. przez m. Przyranie do m. Klotyldów. 

47 ”Oręż”   
Pleszew  

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

385 23_KAL Słuszków Kalisz 

Z m. Karczemka drogą w kier. płd. przez m. Ceków, Plewnia do m. Szadek, a 
dalej drogą na zach. przez m. Szadek, Przedzeń, Janków do m. Goliszew. Stąd 
drogą przez m. Strugi, Kościelec, Słuszków do m. Klotyldów i dalej drogą w kier. 
wsch. przez płd. skraj m. Kazala Stara do drogi w m. Karczemka. 

32 „Złoty 
Róg” Ceków 

dzierżawa 

386 24_KAL Ceków Kalisz 

Z m. Malanów drogą w kier. płd. przez m. Miłaczew, Skarżyn do drogi 
odchodzącej na zach. na m. Madalin. Drogą tą przez m. Madalin, Pyczek, 
Plewnia Nowa do skrzyżowania w m. Szadek, a dalej drogą na płn. przez m. 
Ceków, Karczemka, Feliksów do m. Malanów.  

32 „Złoty 
Róg” Ceków 

dzierżawa 

387 31_KAL     Pawłówek Kalisz 

Od drogi Witoldów - Michałów drogą nr 25 w kier. płd. przez m. Russów, Kokanin, 
Niedźwiady do rzeki Prosny w m. Kalisz. Następnie rzeką w kier. płn. do drogi 
Macew - Jastrzębniki. Skąd drogą na wsch. przez m. Jastrzębniki i m. Poklęków do 
m. Russówek, i dalej do m. Witoldów i drogi nr 25 Stawiszyn - Kalisz. 

45 „Lis”      
Czajków 

dzierżawa 

388 
32_KAL i 
33_KAL 

Kamień -
Biernatki 

OHZ 

Z m. Kalisz drogą nr 25 do m. Kolonia Piątek Mały, następnie przez m. Góry 
Złotnickie, Garzew, Goliszew, Janków, Kolonia Przedzeń do m. Szadek. Z m. 
Szadek drogą przez m. Kużnica do m. Zakrzyn Kolonia. Stąd drogą na południe 
do m. Zakrzyn, dalej przez m. Żychów do m. Lisków. Stąd drogą przez m. Dębsko 
do m. Kożminek. Z m. Kożminek drogą w kierunku Oszczeklina do m. Pietrzyków. Z 
m. Pietrzyków przez m. Sierzchów do m. Opatówek. Stąd drogą nr 12 przez m. 
Zduny do m. Kalisz, do drogi nr 25. 

OHZ Kamień-
Biernatki 

zarządca 
PŁZ 

390 34_KAL Lisków Kalisz 

Z m. Będziechów drogą na płd. przez Małgów, Dębniałki, Józefów, Swobodę i 
dalej w kier. m. Janówek do granicy woj. Następnie granicą tą do drogi Sokołów 
– Ciepielew. Z m. Ciepielew na płd. przez m. Podlesie i Trzebienie Stare do m. 
Gać Kaliska. Dalej drogą w kier płn. -zach. przez m. Raszawy, Złotniki, do m. 
Koźminek. Z m. Koźminek drogą w kier płn. przez m. Tymianek, Dębsko do m. 
Lisków. Stąd drogą na płn. -zach. przez m. Żychów do m. Zakrzyn i dalej przez 
Olendry Zakrzyńskie (Zakrzyn Kol.), Pyczek, Madalin do m. Będziechów. 

20 „Lis”         
Lisków 

dzierżawa 

391 40_KAL Kalisz Kalisz 

Z m. Kościelna Wieś drogą na Gołuchów w kier. płn. - zach. do m. Kuchary. Dalej 
drogą w kier. wsch. i płd. do rzeki Prosny. Następnie rzeką Prosną na płd. - wsch. 
przez m. Kalisz do drogi Wolica Błotna – Żydów. Dalej drogą przez m. Żydów, 
Murowaniec, do m. Chotów i dalej na płn. do m. Sulisławice, Sulisławice Kol., 
Szczypiorno do drogi Kalisz - Ostrów Wlkp. Skąd drogą w kier. płd. - zach. do m. 
Skalmierzyce Stare, następnie drogą na płn. przez m. Gniazdów, Boczków, 
Biskupce, Trkusów, Głóski, do m. Kościelna Wieś. 

47 „Oręż” 
Pleszew 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

392 48_KAL 
Chełmce-
Michałów 

Kalisz 

Z m. Kalisz drogą w kier wsch. przez m. Winiary, Zduny, Opatówek, Szulec, 
Sierzchów do drogi odchodzącej w kier płd. w m. Janków. Dalej drogą tą przez 
m. Rajsko, Modła, Marchwacz Kol. do m. Szczytniki. Następnie drogą w kier płd. - 
zach. przez m. Popów do m. Kuczewola, skąd drogą na płd. przez m. Pośrednik 
do drogi Iwanowice - Godziesze Wlk. Dalej drogą tą w kier zach. przez m. 
Skrzatki, Godziesze Wlk., Wolę Droszewską do rzeki Prosny, którą dalej w kier. płn. 
do m. Kalisz. 

36 „Sokół”  
Kalisz 

dzierżawa 

393 49_KAL Staw Kalisz 

Z m. Koźminek drogą w kier. płd. - wsch. przez m. Złotniki, Raszawy, do m. Gać 
Kaliska. Dalej drogą w kier. płd. przez m. Moskurnia Mała, Mroczki Wielkie, 
Skalmierz, Jarki do m. Szuliszewice Kol. Skąd drogą na zach. w kier. m. Wygorzela, 
aż do granicy województwa. Granicą tą na płd. i zach. do kanału biegnącego 
do drogi Szczytniki - Błaszki. Dalej drogą tą na płn. - zach. przez Szczytniki, Kolonia 
Marchwacz, Modła, Rajsko do drogi Opatówek-Koźminek. Następnie drogą tą w 
kier. płn. do m. Pietrzyków. Z Pietrzykowa przez m. Parcela do drogi Oszczeklin – 
Koźminek, a następnie drogą tą do m. Koźminek. 

37 „Słonka” 
Dzierzbin 

dzierżawa 

394 55_KAL Rafałów Kalisz 

Rzeką Pokrzywnicą w kier. płd. od drogi Godziesze Wielkie - Kuczewola do m. 
Brzeziny. Z m. Brzeziny drogą nr 449 na płd. zach. przez m. Świerczyna i Ostrów 
Kaliski do rzeki Łużyca i dalej tą rzeką na płn. do rzeki Prosny. Następnie rzeką 
Prosną na płn. i zach. do drogi Obłok -Godziesze Wielkie, stąd drogą na wsch. 
przez m. Wola Droszewska, Godziesze Wlk., Skrzatki do rzeki Pokrzywnicy. 

34 „Szarak” 
Brzeziny 

dzierżawa 

395 56_KAL Iwanowice Kalisz 

Z m. Szczytniki drogą w kier. płd. przez m. Iwanowice, Joanka, Wesółka do m. 
Sobiesęki i dalej drogą na zach. do m. Brzeziny. Z m. Brzeziny rzeką Pokrzywnicą w 
kier. płn. do drogi Godziesze Wielkie – Iwanowice, drogą tą (około 2000 m) do 
drogi odchodzącej w kier. m. Kuczewola, i dalej drogą tą na zach. przez m. 
Kuczewola, Popów Kolonia do m. Szczytniki.    

35 „Hubertus” 
Kalisz 

dzierżawa 

396 56_KAL Brzeziny Kalisz 

Granicą województwa w kier. płd. od m. Stok Polski do granicy gminy Brzeziny i 
dalej po tej granicy w kier. zach. do rzeki Łużycy, rzeką tą do m. Ostrów Kaliski i 
dalej drogą na  płn. przez m. Świerczyna do m. Brzeziny. Z m. Brzeziny drogą nr 
449 na wsch. przez m. Piegonisko -Pustkowie do drogi odchodzącej na płd. do 
m. Piegonisko - Wieś i dalej na wsch. ok. 2000m do granicy województwa w m. 
Stok Polski. 

34 „Szarak” 
Brzeziny 

dzierżawa 

397 3_KAL Gizałki Kalisz 

Granica obwodu biegnie drogą Stawisko – Józefów od granicy gminy w kierunku 
południowym do pierwszej drogi odchodzącej w kierunku m. Nowa Kaźmierka. 
Drogą tą  w kierunku zachodnim do m. Wronów do rzeczki odchodzącej w 
kierunku południowo – zachodnim. Rzeczką tą do rzeki Prosny. Następnie rzeką 
Prosną w kierunku północno – zachodnim do m. Tomickie Górki. Stąd drogą na 
wschód do m. Tomice i dalej drogą Gizałki - Pyzdry w kierunku północnym do 
granicy gminy. Granicą tą w kierunku wschodnim do drogi Stawisko – Józefów. 

7 „Przylesie” 
Poznań 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

398 7_KAL Wieczyn Kalisz 

Drogą Kwileń – Czermin od rzeki Prosny granica obwodu biegnie na południowy 
- zachód przez m. Broniszewice, Czermin, Strzydzew do m. Sławoszew. Stąd 
drogą w kierunku północnym przez m. Sierszew, Sucha do m. Dobieszczyzna i 
dalej drogą w kierunku wschodnim przez Robaków do rzeki Prosny. Rzeką tą w 
kierunku południowo – wschodnim do drogi Kwileń – Czermin. 

29 „Darz Bór”    
Jarocin 

dzierżawa 

399 8_KAL Kwileń Kalisz 

Granica obwodu biegnie od granicy gminy w kierunku południowym drogą 
Stara Ciświca – Nowy Olesiec do m. Nowy Olesiec. Następnie drogą na 
północny – zachód przez m. Chocz do rzeki Prosny. Rzeką tą na północny – 
zachód do rzeczki odchodzącej na m. Wronów. Rzeczką tą na północny – 
wschód do drogi odchodzącej na m. Nowa Kaźmierka. Drogą tą przez zachodni 
skraj m. Nowa Kaźmierka, Kolonie Obory, Kolonie Nowa Kaźmierka do drogi 
Józefów – Studzianka. Dalej drogą tą do granicy gminy Chocz i granicą tą w 
kierunku południowo – wschodnim do drogi Stara Ciświca – Nowy Olesiec. 

22 „Bażant”   
Dobrzyca 

dzierżawa 

400 12_KAL Marszew Kalisz 

Z m. Czermin drogą na północny – wschód do m. Broniszewice i dalej w kierunku 
południowym  przez Broniszewice Nowe, Marszew do m. Pleszew. Z m. Pleszew 
drogą w kierunku północno – zachodnim przez Piekarzew do wschodniego skraju 
m. Kotlin.  Dalej drogą w kierunku północnym do m. Sławoszew. Z m. Sławoszew 
granica biegnie na północ do drogi odchodzącej na Strzydzew i dalej w 
kierunku zachodnim przez Strzydzew do m. Czermin. 

23 „Darz Bór”     
Pleszew 

dzierżawa 

401 13_KAL Zadowice Kalisz 

Granica obwodu biegnie drogą Blizanów – Pleszew od rzeki Prosny w kierunku 
południowym przez m. Bogusław do m. Wielka Wieś, i dalej na północny – 
zachód przez m. Brzezie do m. Pleszew. Stąd drogą w kierunku północnym do m. 
Marszew i dalej na północ do m. Broniszewice. Z m. Broniszewice drogą przez 
Broniszewice Stare i Broniszewice Nowe na północny - wschód w kierunku m. 
Kwileń do rzeki Prosny. Rzeką tą w kierunku południowo – wschodnim do drogi 
Blizanów – Tursko. 

46 „Hubertus”      
Pleszew 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

402 19_KAL 
Dobrzyca - 
Sośniczka 

Kalisz 

Z m. Sośnica granica obwodu biegnie rzeką Lutynia w kierunku południowym do 
drogi Bronów – Bugaj w m. Koryta. Stąd drogą przez m. Bugaj w kierunku 
zachodnim do drogi Orpiszew – Dobrzyca. Dalej drogą tą na północ przez m. 
Koźminiec do drogi Koryta – Budy. Stąd drogą tą w kierunku północno - 
zachodnim przez m. Budy, Nową Wieś do m. Cegielnia. Z m. Cegielnia na północ 
do drogi Koźmin – Dobrzyca, drogą tą w kierunku południowo – zachodnim 
(około 500m) i dalej drogą w kierunku północnym przez m. Polskie Olędry do m. 
Galew. Z m. Galew w kierunku północno – wschodnim drogą do m. Olesie i dalej 
na północ drogą w kierunku m. Wilczyniec do granicy gminy Jarocin. Granicą 
tą, a także granicą gm. Kotlin w kierunku wschodnim do drogi Wilcza – Dobrzyca, 
stąd dalej w kierunku wschodnim tą granicą a następnie w kierunku północnym i 
wschodnim do rzeki Lutynia. Rzeką tą na południowy – wschód do m. i drogi 
Lutynia – Fabianów.  Następnie drogą tą w kierunku północnym a potem 
wschodnim do drogi Kotlin – Fabianów, drogą tą w kierunku południowym przez 
Fabianów do m. Sośnica. 

22 „Bażant”    
Dobrzyca 

dzierżawa 

403 20_KAL Kowalew Kalisz 

Granica obwodu biegnie z m. Pleszew drogą w kierunku południowo – 
wschodnim na m. Janków do drogi Zielona Łąka – Taczanów. Dalej drogą tą w 
kierunku południowo - zachodnim do drogi Taczanów II – Pleszew. Następnie 
drogą w kierunku m. Pleszew (około 700m) do drogi odchodzącej na m. 
Baranówek i dalej drogą tą przez Baranówek na zachód przez las do m. Sośnica. 
Stąd drogą w kierunku północnym przez Fabianów do m. Kotlin. Z m. Kotlin drogą 
na południowy – wschód przez m. Piekarzew do m. Pleszew. 

24 „Szarak”     
Kotlin 

dzierżawa 

404 27_KAL Czarnuszka Kalisz 

Torem kolejowym Kowalew – Ostrów Wielkopolski od drogi Jaruszew – Łaszew do 
drogi Grudzielec – Korytnica i drogą tą przez Marianów do m. Korytnica, stąd 
drogą w kierunku północnym przez m. Ligota do m. Koryta i dalej drogą w 
kierunku m. Bronów do rzeki Lutynia. Rzeką tą w kierunku północnym do m. 
Sośnica i dalej drogą w kierunku wschodnim przez Sośniczyn, Jarnuszew, przez las 
do toru kolejowego Kowalew – Ostrów Wielkopolski. 

6 „Nemrod”   
Łódź 

dzierżawa 

405 28_KAL Ludwina Kalisz 

Z m. Pleszew drogą w kierunku Brzezie do drogi Przepadłe – Krzywosądów, drogą 
tą przez m. Przepadłe, Chorzew, Cieśle, Janków, Kuczków do m. Krzywosądów. Z 
m. Krzywosądów drogą w kierunku zachodnim na m. Koryta do toru kolejowego 
Ostrów – Kowalew. Torem tym w kierunku północnym do drogi Jarnuszew – 
Łaszew, drogą tą do m. Łaszew i dalej do drogi Janków – Pleszew a dalej drogą 
tą do m. Pleszew. 

21 „Drop”      
Gostyń 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

406 29_KAL Kajew Kalisz 

Z m. Tursko granica obwodu biegnie drogą na południowy – zachód do drogi 
Brzezie – Gołuchów w m. Bielawy. Stąd drogą w kierunku południowo – 
wschodnim przez Gołuchów a następnie na południe przez Czerminek, Kucharki 
do m. Czechel. Z m. Czechel granica biegnie na północny - zachód drogą przez 
południowy skraj m. Karsy do m. Żychlin. Dalej drogą na północ przez m. 
Krzywosądów, Kuczków, Janków, Cieśle, Chorzew, Przepadłe do drogi Pleszew – 
Tursko. Następnie drogą tą w kierunku wschodnim przez m. Brzezie do m. Tursko. 

19 „Żubr”      
Gołuchów 

dzierżawa 

407 30_KAL Gołuchów Kalisz 

Granica obwodu biegnie od drogi Tursko – Blizanów rzeką Prosną w kierunku 
południowym do drogi polnej z m. Kuchary, drogą tą a następnie drogą 
asfaltową do m. Kuchary. Z m. Kuchary drogą na południowy – wschód do m. 
Kościelna Wieś i dalej drogą na północny - zachód przez m. Borczysko do m. 
Czechel. Z m. Czechel drogą w kierunku północnym przez m. Kucharki, Szkudła, 
Czerminek, Gołuchów. Z m. Gołuchów granica biegnie w kierunku północno – 
zachodnim drogą przez południowy skraj m. Bielawy. Następnie w kierunku 
północno – wschodnim na m. Tursko do drogi Brzezie – Tursko i dalej drogą na 
północny – zachód w kierunku m. Brzezie do drogi Wielka Wieś – Blizanów. Drogą 
tą na północny – wschód przez m. Bogusław w kierunku m. Blizanów do rzeki 
Prosny. 

19 „Żubr”      
Gołuchów 

dzierżawa 

408 141_POZ 
Nowe Miasto 

nad Wartą 
Kalisz 

Granica obwodu biegnie od rzeki Warty w kierunku południowym drogą Nowa 
Wieś Podgórna – Pogorzelica do m. Pogorzelica. Stąd drogą w kierunku 
południowym do drogi wiodącej na zachód do m. Szczonów i drogą tą przez 
Szczonów do drogi Gąsiorowo – Śmiełów. Następnie drogą tą w kierunku 
południowym do m. Śmiełów i dalej do m. Żerków. Z m. Żerków granica biegnie 
na północny - zachód przez m. Chrzan, Wolica Nowa do m. Klęka. Dalej z m. 
Klęka na północny – zachód do Nowego Miasta nad Wartą, a stąd w kierunku 
Środy Wielkopolskiej do rzeki Warty. Rzeką tą w kierunku wschodnim, północnym i 
dalej znowu wschodnim do drogi Nowa Wieś Podgórna – Pogorzelice. 

66 „Knieja”      
Czeszewo 

dzierżawa 

409 1_KAL 
Przybysław - 

Żerniki 
Kalisz 

Z m. Pogorzelica granica biegnie na północ drogą na Nową Wieś Podgórną do 
rzeki Warty. Rzeką tą w kierunku wschodnim do ujścia rzeki Prosny i rzeką tą na 
południowy – wschód do drogi Czołnochów – Robaków i dalej przez Robaków, 
północną część m. Dobieszczyzna, Kamień do północnego skraju m. Ludwinów. 
Stąd drogą w kierunku południowo – zachodnim przez Lisew do drogi Żerków – 
Wilkowyja. Dalej na północ do m. Żerków, Śmiełów, Szczonów do m. Pogorzelica. 

26 „Borsuk”     
Żerków 

dzierżawa 

410 2_KAL Radliniec Kalisz 

Z m. Żerków od drogi Żerków – Klęka drogą w kierunku południowym do m. 
Wilkowyja. Stąd drogą w kierunku północno – zachodnim do m. Radlin, i dalej na 
zachód do m. Mieszków. Następnie granica biegnie drogą na północny – 
zachód przez Wolicę Pustą do m. Klęka. Z m. Klęka drogą na wschód przez m. 
Wolica Nowa, Chrzan do m. Żerków. 

77 Nowe 
Miasto 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

411 4_KAL Jaraczewo Kalisz 

Z m. Panienka granica biegnie drogą na południe przez zachodni skraj m. Zalesie 
do m. Góra i dalej w kierunku Parzęczewa do toru kolejowego Jarocin – Leszno. 
Torem tym w kierunku południowo - zachodnim do m. Wojciechowo. Z m. 
Wojciechowo drogą na północ do m. Jaraczewo i dalej na północny - zachód 
przez m. Gola do m. Niedźwiady. Stąd drogą w kierunku północno – wschodnim 
do m. Mchy i następnie w kierunku m. Chromiec do drogi odchodzącej w 
kierunku wschodnim na Chwałkowo Kościelne i dalej drogą na południowy - 
wschód do m. Panienka. 

27 „Ostoja”     
Jaraczewo 

dzierżawa 

412 5_KAL Cielcza Kalisz 

Z m. Mieszków granica biegnie drogą na wschód przez m. Radlin i dalej w 
kierunku południowo – wschodnim do m. Wilkowyja. Z m. Wilkowyja na 
południowy – zachód drogą do m. Jarocin, stąd drogą na zachód przez 
Brzostów do m. Góra. Dalej drogą na północny – wschód i północny - zachód 
przez zachodni skraj m. Zalesie i m. Panienka. Z m. Panienka drogą w kierunku 
północnym na Chwalęcin do toru kolejowego Śrem – Mieszków. Torem tym w 
kierunku wschodnim do drogi Chwalęcin – Mieszków i drogą tą do m. Mieszków. 

7 „Przylesie”     
Poznań 

dzierżawa 

413 6_KAL Tarce Kalisz 

Od drogi Robaków – Żerków drogą na południe przez m. Dobieszczyzna, m. 
Sucha, zachodni kraniec m. Sierszew do drogi Racendów – Strzydzew. Stąd 
drogą w kierunku zachodnim przez m. Racendów, Wysogotówek i dalej na 
południowy - zachód przez m. Wolę Książęcą do m. Witaszyce. Następnie z 
Witaszyc drogą w kierunku północno - zachodnim przez m. Witaszyczki do m. 
Jarocin. Z Jarocina drogą na północny – wschód przez m. Annopol do m. 
Wilkowyja, stąd drogą w kierunku Żerkowa do drogi odchodzącej na Lisew. 
Drogą tą w kierunku wschodnim przez m. Lisew do drogi Żerków – Kamień  i 
drogą tą na południowy – wschód przez m. Kamień do m. Dobieszczyzna. 

29 „Darz Bór”    
Jarocin 

dzierżawa 

414 9_KAL Rusko Kalisz 

Granica obwodu biegnie drogą Góra - Nosków od toru kolejowego Jarocin – 
Leszno w kierunku południowo – wschodnim przez m. Parzęczew do m. Nosków i 
dalej na południowy – zachód przez m. Rusko, Wyrębin do m. Borzęciczki. Stąd 
drogą w kierunku północno – zachodnim przez m. Zimnowoda, Borek 
Wielkopolski w kierunku Jeżewa do toru kolejowego Leszno – Jarocin. Torem tym 
na północny – wschód do drogi Góra – Nosków. 

21 „Rudel”      
Rusko 

dzierżawa 

415 10_KAL Nosków Kalisz 

Z m. Jarocin granica obwodu biegnie drogą w kierunku południowym przez m. 
Golina i dalej w kierunku Wałkowa do granicy gminy Koźmin. Granicą tą w 
kierunku zachodnim do drogi Obra Stara – Potarzyca i drogą tą  na północy – 
zachód do m. Potarzyca. Stąd drogą w kierunku zachodnim do drogi Rusko – 
Nosków. Drogą tą w kierunku północno – wschodnim do m. Nosków, a następnie 
w kierunku północno – zachodnim przez m. Parzęczew do m. Góra. Z m. Góra 
granica biegnie w kierunku wschodnim drogą przez m. Brzostów do m. Jarocin. 

28 „Jeleń” 
Jarocin 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

416 11_KAL Kotlin Kalisz 

Z m. Racendów granica biegnie drogą w kierunku zachodnim przez m. Parzew 
do drogi Dobieszczyzna – Fabianów. Drogą tą w kierunku południowym przez m. 
Sławoszew do m. Kotlin i dalej do m. Lutynia. Następnie rzeką w kierunku 
północno – zachodnim do granicy gminy Dobrzyca i Koźmin. Granicą tą w 
kierunku zachodnim do drogi Jarocin – Wałków i drogą tą na północ przez m. 
Golina do m. Jarocin. Stąd drogą w kierunku południowo – wschodnim przez 
Witaszyce i dalej na północny wschód przez Wolę Książęcą do drogi Jarocin – 
Racendów i drogą tą w kierunku wschodnim do m. Racendów 

24 „Szarak”      
Kotlin 

dzierżawa 

448 38_KAL Biniew Kalisz 

Od toru kol. Ostrów Wlkp.- Kowalew drogą  Koryta - Bronów przez Bronów do 
skrzyżowania drogi w kier. płd.- zach. przez m. Borowiec, dalej  płd. skraj m. 
Sobótka, Gutów i dalej w kier. Górzna do rzeki Niedźwiada. Rzeką tą do drogi 
Młynów - Raszków, drogą tą przez Nowe Słaborowice, Szczury, Szczurawice do 
m. Raszków. Z m. Raszków w kier. płn. drogą  przez m. Głogowa do m. Korytnica, 
stąd drogą w kier. wsch. przez pola „Marianów” i dalej w kier. Grudzielca do toru 
kol. Ostrów Wlkp. - Kowalew, torem tym w kier. płn. do drogi Koryta - Bronów. 

8 „Klub 
Myśliwski” 

Ostrów Wlkp. 
dzierżawa 

449 39_ KAL Sobótka Kalisz 

Z m. Krzywosądów drogą w kier. płd. - wsch. na Kościelną Wieś przez Żychlin, 
Karsy, Czechel, Borczysko do m. Kościelna Wieś. Z m. Kościelna Wieś drogą kier. 
płd. - wsch. przez Głóski, dalej przez m. Trkusów, Eliżanki, Zabory, Miedzianów, Kol. 
Gałązki Wielkie, Kol. Gałązki Małe, Kawetczyznę do drogi Górzno-Gutów. Drogą 
tą przez m. Gutów, płd. skraj m. Sobótka, Borowiec, stąd drogą w kier. płn. do 
drogi Koryta Krzywosądów i dalej drogą tą w kier. wsch. do m. Krzywosądów.  

10 „Zalesie” 
Ostrów Wlkp. 

dzierżawa 

450 44_ KAL Przybysławice Kalisz 

Z m. Raszków drogą w kier. Ostrowa Wlkp. do drogi odchodzącej na m. Jaskółki, 
drogą tą przez Jaskółki, Świeligów , Lamki, dalej drogą w kier. wsch. ( około 250 
m) do drogi odchodzącej w kier. płd. na m. Gorzyce Wielkie, drogą tą przez 
Gorzyce Wielkie do m. Radziwiłłów, stąd drogą w kier. płd. - wsch. do drogi na 
m. Gorzyce Małe , drogą tą przez Gorzyce Małe do m. Baby. Z m. Baby drogą w 
kier. płn. przez m. Wierzbno, Łąkociny, Sulisław do m. Janków Zaleśny. Stąd drogą 
w kier. Baszyny do granicy gmin: Krotoszyn i Raszków. Granicą tą w kier. płn. - 
wsch. do drogi Roszki - Raszków, drogą tą do m. Raszków. 

10 „Zalesie” 
Ostrów Wlkp. 

dzierżawa 

451 45_ KAL Radłów Kalisz 

Rzeką Niedźwiada od drogi Szczury-Młynów w kier. płd. do drogi Czekanów - 
Ostrów Wlkp. Drogą tą przez Ostrów Wlkp. do m. Lamki. Stąd drogą na północ 
przez Świeligów, Jaskółki do m. Przybysławice i dalej drogą do m. Raszków. Z m. 
Raszków w kier. wsch. drogą przez Raszkówek, Szczurawice, Szczury, Nowe 
Słaborowice i dalej w kier. m. Młynów do rzeki Niedźwiada. 

9 „Dzik” 
Ostrów Wlkp. 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

452 46_ KAL 
Ociąż – Nowe 
Skalmierzyce 

Kalisz 

Z m. Trkusów drogą przez Biskupice, Boczków, Gniazdów do m. Nowe 
Skalmierzyce, dalej drogą Kalisz - Ostrów Wlkp. w kier. płd. - zach. do 
skrzyżowania drogi na Biskupice Ołoboczne - Parczew, stąd drogą przez 
Biskupice Ołoboczne, Kęszyce, Bibianki i dalej przecinając drogę Ostrów Wlkp. - 
Sieroszewice w m. Zmyślona, dalej drogą w kier. płd. przez m. Parczew, następnie 
w kier. zach. przez m. Sadowie,  Smardewskie Olendry, Wysocko Wielkie do m. 
Ostrów Wlkp. Z m. Ostrów Wlkp. drogą w kier. na Kalisz do m. Czekanów, dalej 
rzeką Niedźwiadą w kier. płn. do drogi Górzno-Gutów. Drogą tą ( około 200m) 
do drogi odchodzącej na płd. do osady Kawetczyzna i dalej drogą tą przez Kol. 
Gałązki Małe, Kol. Gałązki Wielkie, Miedzianów, Zabory, Eliżanki do m. Trkusów.  

49 „Szarak” 
Ostrów Wlkp. 

dzierżawa 

453 47_ KAL 
Latowice-

Gostyczyna 
Kalisz 

Z m. Nowe Skalmierzyce drogą w kier. na Kalisz do m. Szczypiorno, stąd drogą w 
kier. płd.-  wsch. do m. Sulisławice, Żydów do rzeki Prosny. Rzeką tą w kier. płd. - 
wsch. do drogi Ołobok - Wola Droszewska, stąd na zach. drogą tą przez m. 
Ołobok, Rososzyca, Sieroszewice do m. Zmyślona. Z m. Zmyślona drogą w kier. 
płn. przez Bibianki, Kęszyce, Biskupice Ołoboczne do drogi Ostrów Wlkp. - Kalisz, 
a dalej drogą tą w kier. płn. - wsch. do m. Nowe Skalmierzyce. 

7 „Bażant” 
Ostrów Wlkp. 

dzierżawa 

454 50_ KAL Daniszyn Kalisz 

Z m. Janków Zaleśny drogą przez Sulisław, Łąkociny, Wierzbno, Baby, Kaczory do 
m. Odolanów i dalej przez m. Raczyce, Uciechów w kier. na Sulmierzyce do 
granicy województwa. Granicą tą w kier. zach., a następnie płn. do toru kol. 
wąskotorowego Milicz - Sulmierzyce, torem tym do drogi w m. Sulmierzyce. Stąd 
drogą w kier. płn. przez Sulmierzyce, Chwaliszew , Lisy, przez płd. skraj m. Biadki , 
drogą w kier. m. Janków Zaleśny przez Stare Biadki, Świnków do m. Janków 
Zaleśny.  

43 „Ponowa” 
Biadki 

dzierżawa 

455 51_ KAL Topola Wlk. Kalisz 

Z m. Ostrów Wlkp. drogą na Ostrzeszów do płn. skraju m. Przygodzice, stąd drogą 
przez przejazd kol. do m. Janków Przygodzicki i dalej do m. Nadstawki. Stąd 
drogą na Odolanów przez m. Grochowiska, Huta do m. Odolanów. Z m. 
Odolanów drogą w kier. płn., a następnie zach. i dalej płn. przez m. Kaczory, 
Baby, Gorzyce Małe, Radziwiłłów, Gorzyce Wielkie do m. Lamki. Z m. Lamki 
drogą przez Zacharzew do m. Ostrów Wlkp. 

31 „Wrzos” 
Odolanów 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

456 52_ KAL Wysocko Kalisz 

Z m. Parczew drogą przez m. Westrza do drogi odchodzącej w kier. zach. w m. 
Strzyżew na m. Chynowa. Drogą tą przez m. Chynowa i dalej (około 1000m) w 
kier. Antonina do drogi odchodzącej na zach. do wsi Chynowa -Lipie ( kier. 
Przygodzice), drogą tą do rzeki , rzeczką tą do drogi Ostrów Wlkp.- Ostrzeszów. 
Drogą tą w kier. płd. (około 1000m) do drogi odchodzącej na m. Dębnica, 
drogą tą przez płn. skraj m. Dębnica, a stąd w kier. płn. drogą pomiędzy stawami 
Bagno – Trzcielin Wielki, a później w kier. płn. przez wieś Trzcieliny do m. Janków 
Przygodzki. Stąd drogą przez przejazd kol. i płn. skraj m. Przygodzice do drogi 
Ostrów Wlkp.- Ostrzeszów, a dalej drogą tą do m. Ostrów Wlkp. i dalej drogą 
przez Wysocko Wielkie, Sadowie do m. Parczew. 

8 „Klub 
Myśliwski” 

Ostrów Wlkp. 
dzierżawa 

457 53_ KAL Strzyżew Kalisz 

Rzeką Prosną od drogi Ołobok - Wola Droszewska w kier. płd. do drogi 
odchodzącej w kier. płd. - zach. przez Młynik (część wsi Masanów), Masanów, 
Namysłaki, Kaliszkowice Ołobockie do m. Kaliszkowice Kaliskie. Stąd drogą w 
kier. zach. do m. Mikstat i dalej drogą w kier płn. przez m. Kotłów , Strzyżew, 
Westrza do wsch. skraju m. Parczew , a dalej drogą w kier. wsch. przez 
Sieroszewice, Rososzyca, Ołobok, a następnie drogą w kier. na m. Wola 
Droszewska do rzeki Prosny.  

4 „Wielowieś” 
Wielowieś 

dzierżawa 

458 54_ KAL Wielowieś Kalisz 

Od Młynika  (część wsi Masanów) do rzeki Prosny, rzeką tą w kier. płd. - wsch. , 
płd. i płd. – zach., dalej skręca od rzeki Prosny w kier. płn. granicą gm. 
Sieroszewice ( około 1000 m ) do drogi Biernacice - Nowy Dwór. Drogą tą do 
drogi Grabów n. Prosną –Wielowieś Klasztorna, stąd ( około 800 m ) w kier. płn. 
do drogi odchodzącej w m. Grabów Wójtostwo, w kier. zach. drogą tą do toru 
kol. Grabów n. Prosną - Namysłaki. Torem tym ( około 1200 m )  do drogi 
odchodzącej w kier. zach. przez Kaliszkowice Kaliskie, dalej drogą w kier. płn. 
przez Kaliszkowice Ołobockie , Namysłaki, Kol. Masanów, Masanów i dalej drogą 
w kier. m. Wola Droszewska przez Młynik do rzeki Prosny. 

4 „Wielowieś” 
Wielowieś 

dzierżawa 

459 58_ KAL Bogdaj Kalisz 

Z m. Odolanów drogą Odolanów - Sośnie, w kier. płd. przez Granowiec do rzeki 
Polska Woda, rzeką w kier. płn.- zach. przez zach. skraj m. Młynik do granicy 
województwa. Granicą województwa w kier. płn. do drogi Sulmierzyce - 
Odolanów ( styk granic gmin: Sulmierzyce i Odolanów ), drogą tą w kier. płd. - 
wsch. przez m. Uciechów, a dalej na wsch. przez m. Raczyce do m. Odolanów. 

5 „Daniel” 
Sośnie 

dzierżawa 

460 59_ KAL Świeca Kalisz 

Drogą Nadstawki - Dębnica do zach. skraju m. Dębnica. Stąd drogą przez 
Krzyżaki do m. Czarny Las i dalej drogą w kier. m. Kałkowskie do rzeki Meresznica, 
rzeką tą ( około 2000 m ) w kier. płn., stąd drogą do osady Karłowice, dalej na 
zach. do drogi odchodzącej na płd. we wsi  Krzyżne i dalej wzdłuż tej drogi w 
kier. płd. – zach. dochodząc do płd. skraju m. Granowiec. Drogą tą przez m. 
Granowiec w kier. płn. przez m. Boników do m. Odolanów i dalej drogą w kier. 
wsch. przez m. Huta, Grochowiska do m. Nadstawki. 

31 „Wrzos” 
Odolanów 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

461 60_ KAL Antonin Kalisz 

Torem kol. Ostrów Wlkp.- Ostrzeszów od drogi Dębnica - Przygodzice w kier. płd.- 
wsch. do drogi Marydół - Bledzianów, drogą tą w kier. płd. - zach. przez płd. skraj 
m. Kozły do m. Bledzianów .Od szkoły w Bledzianowie w kier. zach. drogą 
asfaltową (nową)do krzyża w Kolonii - Szklarka i dalej drogą asfaltową w kier. 
szkoły w m. Szklarka Przygodzicka. Dalej drogą w kier. Jesiona do drogi 
odchodzącej do wsi Hetmanów, drogą tą w kier. płn. - zach. przez Kol. Szklarka 
Przygodzicka do wsi Hetmanów , a stąd drogą przez Laski do m. Czarny Las. Z m. 
Czarny Las drogą przez Krzyżaki i dalej w kier. płn. do zach. skraju m. Dębnica, 
stąd w kier. m. Nadstawki , a dalej w kier. płn. - wsch. do drogi przebiegającej 
pomiędzy stawami Bagno i Trzcielin na m. Dębnica i dalej do płn. skraju m. 
Dębnica, a następnie drogą w kier. wsch. do toru kol. Ostrów Wlkp.-Ostrzeszów. 

18 „Sokół” 
Antonin 

dzierżawa 

462 61_ KAL Przygodziczki Kalisz 

Z m. Strzyżew w kier. płd. drogą przez Mikstat , Komorów i dalej w kier. m. 
Siedlików do rzeki płynącej w kier. zach. ( wpada do Jeziora Szperek w m. 
Antonin), koło wsi Pustkowie do toru kol. Ostrów Wlkp.-Ostrzeszów, torem tym w 
kier. Ostrowa Wlkp. do drogi Dębnica - Przygodzice. Drogą tą w kier. Przygodzic 
do rzeki ( w kier. Chynowa). Rzeką tą w kier. wsch. przez Kol. Chynowa – Lipie do 
m. Chynowa, dalej do m. Strzyżew ( w miejscu gdzie jest odgałęzienie drogi ze 
Strzyżewa do m. Kolonia Namysłaki). 

18 „Sokół” 
Antonin 

dzierżawa 

463 62_ KAL Moja Wola Kalisz 

Od granicy województwa rzeką Polska Woda w kier. wsch. przez płd. skraj m. 
Bogdaj i Młynik w kier. płd. - wsch. do drogi Sośnie - Granowiec. Drogą tą w kier. 
płd. do m. Sośnie, a następnie w kier. zach. i płd. do skrzyżowania dróg Sośnie – 
Kocina - Dobrzec. Od skrzyżowania tych dróg, drogą w kier. płn. - zach. przez m. 
Moja Wola do wsch. skraju m. Czesławice, dalej drogą leśną w kier. płd.- zach., a 
następnie w kier. zach. do styku drogi na Konradów we wsi Jarnostów. Drogą tą, 
a później ciekiem przy Stawie Dolnym do granicy województwa . Granicą woj. w 
kier. płn. do styku z rzeką Polska Woda. 

48 „Łoś” 
Krotoszyn 

dzierżawa 

464 63_ KAL Cieszyn Kalisz 

Torem kol. Odolanów - Międzybórz, od drogi Odolanów - Sośnie do granicy 
gminy Sośnie , a następnie po granicy gminy Sośnie w kier. zach. do granicy woj. 
dalej granicą tą w kier. płn. do styku z ciekiem  przy Stawie Dolnym .Ciekiem ,a 
później drogą do styku drogi na Konradów, we wsi Jarnostów,  następnie do 
drogi leśnej odchodzącej w kier. płn. - wsch. do wsch. skraju m. Czesławice. Z m. 
Czesławice w kier. wsch. drogą do skrzyżowania dróg Sośnie - Dobrzec - Kocina, 
stąd drogą przez m. Sośnie do toru kol. Międzybórz - Odolanów. 

499  „Sokół” 
Wrocław 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

465 64_ KAL Chojnik Kalisz 

Z Lasek drogą przez wieś Hetmanów, płd. skraj m. Szklarka Przygodzicka do m. 
Jesiona, stąd drogą przez m. Krupa i dalej w kier. m. Niwki Książęce do granicy 
gminy Sośnie, granicą tą do toru kol. Międzybórz - Odolanów. Torem tym w kier. 
płn. do m. Sośnie i dalej drogą z m. Sośnie w kier. płn. - wsch. do płd. skraju m. 
Granowiec , dalej drogą w kier. wsch. do osady Karłowice. Z osady Karłowice w 
kier. płd. - wsch. do rzeki Meresznica, rzeką tą w kier. płd. do drogi Kałkowskie - 
Czarny Las i dalej drogą tą w kier. m. Czarny Las do Lasek. 

499  „Sokół” 
Wrocław 

dzierżawa 

466 17_ KAL Obra Kalisz 

Od płn. granicy gm. Koźmin Wielkopolski, drogą Golina - Koźmin Wlkp.  do m. 
Koźmin Wlkp.  i dalej drogą w kier. zach. przez Gałązki do wsch. skraju m. 
Borzęciczki. Z m. Borzęciczki drogą przez Wyrębin , Rusko do drogi w kier. wsch. 
na Potarzyce, drogą tą w kier. m. Stara Obra do granicy gm. Koźmin 
Wielkopolski, granicą tą w kier. wsch. do drogi Golina - Koźmin Wlkp. 

82 „Jeleń” 
Poznań 

dzierżawa 

467 18_ KAL Borzęcice Kalisz 

Drogą Wilczyniec - Olesie od granicy gm. Dobrzyca do m. Olesie. Z m. Olesie 
drogą w kier. płd. -zach. do m. Galew, stąd drogą w kier. płd. do m. Polskie 
Olendry, aż do drogi Orla - Dobrzyca. Drogą tą ( około 500 m) w kier. Dobrzycy 
do drogi odchodzącej do m. Cegielni i dalej drogą przez wieś Mogiłka, Orla do 
m. Koźmin Wlkp. Z Koźmina Wlkp.  drogą w kier. płn. przez m. Wałków i dalej w 
kier. m. Golina do granicy gm. Koźmin Wielkopolski, granicą tą w kier. wsch. do 
drogi Wilczyniec - Olesie. 

11 
„Kuropatwa” 

Krotoszyn 
 

dzierżawa 

468 25_ KAL Skałów Kalisz 

Z m. Koźmin Wlkp. drogą przez Lipowiec, Wolenice do drogi Dzielice - Benice, 
drogą tą przez Nowy Raciborów, Benice do drogi w m. Wielowieś, a następnie 
drogą tą w kierunku płn. przez Gościejew, Mokronos, Ludwinów do m. 
Borzęciczki. Z m. Borzęciczki drogą w kier. Koźmina Wlkp. przez m. Gałązki do m. 
Koźmin Wlkp. 

17 „Dzik”  
Koźmin Wlkp. 

dzierżawa 

469 26_ KAL Rozdrażew Kalisz 

Z m. Nowa Wieś drogą w kier. Rozdrażewa do rowu odchodzącego w kier. 
Rozdrażewka, rowem tym do drogi idącej na Rozdrażew i dalej drogą tą przez 
Rozdrażewek, Chwałki przez Dzielice do drogi na m. Koźmin Wlkp., drogą tą 
przez Wolenice, Lipowiec do m. Koźmin Wlkp. Z m. Koźmin Wlkp.  drogą przez m. 
Orla, Mogiłka, Cegielnia, zach. skraj m. Budy, drogą do Nowej Wsi. 

44 „Szarak” 
Rozdrażew 

dzierżawa 

470 35_ KAL Lutogniew Kalisz 

Z m. Wielowieś drogą przez Benice do drogi Koźmin Wlkp. - Krotoszyn, a dalej 
drogą tą w kier. płd. przez m. Bożacin do m. Krotoszyn ,do toru kol. Krotoszyn-
Kobylin. Torem tym do drogi Rojew - Kuklinów, drogą tą na płn. do m. Kuklinów i 
dalej drogą w kier. płn. do drogi Wyganów - Wielowieś, stąd drogą do m. 
Wielowieś. 

11 
„Kuropatwa” 

Krotoszyn 
dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

471 51_LESZ Górka Kalisz 

Z m. Kromolice drogą przez m. Kuklinów i dalej w kier. Kobylina do rzeki Orla, 
rzeką do toru kol. Krotoszyn -Kobylin, torem do m. Kobylin i dalej drogą przez 
Kobylin Stary do drogi na Rębiechów. Drogą tą przez Rębiechów, Czeluścin do 
m. Sroki. Z m. Sroki drogą w kier. Pępowa do granicy gminy, granicą tą do drogi 
Bielawy - Zalesie Wielkie, drogą tą przez Zalesie Wielkie do m. Łagiewniki . Z m. 
Łagiewniki drogą przez Targoszyce do m. Kromolice. 

3 „Knieja” 
Krotoszyn 

dzierżawa 

472 36_ KAL Kobierno Kalisz 

Z m. Dzielice drogą w kier. wsch. do drogi Rozdrażew - Krotoszyn i dalej drogą tą 
w kier. Rozdrażewa przez m. Chwałki do osady Jelonek. Z tej osady do drogi 
odchodzącej w kier. płd. o nazwie Lipowa, dalej drogą do m. Różopole, stąd 
drogą przez Różopole, zach. skraj Jasnego Pola, Gorzupia do toru kol. Krotoszyn - 
Ostrów Wlkp., a dalej torem tym do drogi Krotoszyn - Koźmin Wlkp. Drogą tą przez 
Bożacin do skrzyżowania dróg Benice - Dzielice, drogą tą do m. Dzielice. 

17 „Drop” 
Kobierno 

dzierżawa 

473 37_ KAL Teresiny OHZ 

Z m. Koryta drogą przez m. Ligota, Korytnica, Głogowa do m. Raszków, stąd 
drogą przez m. Drogosław, Roszki do m. Różopole, stąd drogą na Rozdrażewek 
do drogi odchodzącej w kier. płn. o nazwie Lipowa do osady Jelonek, stąd 
drogą na Rozdrażew i dalej przez m. Rozdrażewek, w kier. płn. - wsch. do rowu, 
rowem tym w kier. płn. - zach. do drogi Rozdrażew - Dobrzyca. Drogą tą w kier. 
płn.- wsch. przez Budy do drogi  Dobrzyca - Roszki w m. Koźminiec i dalej drogą w 
kier. płd. do skrzyżowania z drogą na m. Bugaj, stąd dalej tą drogą przez m. 
Bugaj do m. Koryta. 

Nadleśnictwo 
Krotoszyn 

zarząd 

474 41_ KAL Baszków OHZ 

Torem kol Krotoszyn - Milicz w kier. płd. od  toru kol. Odchodzącego w kier. 
Kobylina  do strumyka płynącego około 400 m za stacją kol. Cieszków ( woj. 
dolnośląskie), strumykiem tym do m. Sędraszyce, a dalej drogą przez Nowy 
Folwark do m. Bielawy. Stąd drogą w kier. płn., a dalej zach. przez m. Nad 
Stawem do m. Jutrosin. Z m. Jutrosin rzeką Rdęcą, a później Pasieką do m. 
Kobylin, stąd torem kol. w kier. Krotoszyna do rzeki Orla, rzeką tą do drogi 
Wyganów - Lutogniew i dalej drogą przez Kuklinów, drogą Kuklinów - Rojew do 
toru kol. Kobylin - Krotoszyn. Torem tym w kier. płd. - wsch. do toru kol. Krotoszyn - 
Milicz. 

Nadleśnictwo 
Krotoszyn 

zarząd 

475 42_ KAL Zduny Kalisz 

Z m. Biadki drogą do m. Lisy, następnie drogą przez Chwaliszew do m. 
Sulmierzyce. Stąd drogą w kier. m. Kolęda do toru kol. wąskotorowej Milicz - 
Sulmierzyce, torem tym do granicy województwa, granicą tą w kier. zach. do 
toru kol. Milicz – Krotoszyn - Ostrów Wlkp., torem tym przez m. Krotoszyn do drogi 
Gorzupia - Smoszew, drogą tą przez Smoszew, Wygnańcy do m. Biadki. 

3 „Knieja” 
Krotoszyn 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

476 43_ KAL Jasne Pole Kalisz 

Granicą gminy Krotoszyn od drogi Raszków - Roszki w kier. płd. do drogi Baszyny - 
Janków Zaleśny, przez Janków Zaleśny, a dalej drogą przez Świnków , Biadki, 
Wygnańcy do drogi we wsi Smoszew odchodzącej na płn. do m. Gorzupia.  Z m. 
Gorzupia drogą przez zach. skraj m. Jasne Pole do drogi w m. Różopole. Stąd 
drogą na wsch. przez Roszki i dalej w kier. Raszkowa do granicy gminy Krotoszyn. 

„Struga” 
Warszawa 

dzierżawa 

487 65_KAL Bledzianów Kalisz 

Z m. Szklarka Przygodzicka drogą przez m. Szklarska - Kolonie do m. Bledzianów i 
dalej przez płd. skraj m. Kozły do drogi Antonin - Ostrzeszów, drogą tą w kier. płd. 
do m. Ostrzeszów i dalej w kier. zach. przez m. Aniołki, m. Szklarka Myśleniewska, 
a następnie w kier. płn. drogą do m. Szklarka Przygodzicka. 

„Szarik” 
Międzybórz 

dzierżawa 

488 66_KAL 
Zajączki-
Marydół 

Kalisz 

Z m Siedlików na wsch. drogą obok m. Jeże i przez m. Bukownica i Marszałki do 
drogi nr 450 z m. Grabów n/Prosną do m. Doruchów. Drogą tą na płd. przez m. 
Dąbrówka do m. Doruchów, a dalej na zach. drogą przez m. Przytoczynia, 
Pustkowie do m. Ostrzeszów. Z Ostrzeszowa drogą na Ostrów Wlkp. do m. 
Niedźwiedź do skrzyżowania z drogą Marydół - Bledzianów. Następnie drogą tą 
do toru kolejowego Ostrzeszów - Ostrów Wlkp. Dalej torem tym w kier. płn. - 
zach., aż do rzeczki ok. 500m przed stacją Antonin, następnie na wsch. rzeczką 
do drogi Mikstat -Ostrzeszów, stąd drogą w kier. płd. do m. Siedlików. 

41 „Knieja” 
Ostrzeszów 

dzierżawa 

489 67_KAL 
Grabów 
n/Prosną 

Kalisz 

Rzeką Prosną od granicy gminy Grabów n/Prosną w kier. płd. do rzeki 
wpadającej z kier. płd. - zach. do Prosny powyżej m. Kuźnica Bobrowska. Dalej 
rzeką tą do m. Kol. Marczykowskie. Stąd drogą w kier. płn. - zach. przez m. 
Marszałki, Bukownica, aż do m. Siedlików. Następnie drogą w kierunku płn. przez 
m. Wygony, Komorów do m. Mikstat, skąd dalej drogą w kier wsch. do m. 
Kaliszkowice Kaliskie i toru kolejowego Namysłaki - Grabów n/Prosną. Torem tym 
ok. 1200 m. w stronę Grabowa, aż do drogi odchodzącej na wsch. do m. 
Grabów Wójtostwo. Drogą tą na wsch. do skrzyżowania z droga Wielowieś 
Klasztorna - Grabów. Dalej drogą tą na płd. w stronę Grabowa do drogi 
odchodzącej na płn. - wsch. w kierunku Biernacic i drogą tą do granicy gminy 
Grabów n/Prosną i dalej granicą tą do rzeki Prosny. 

41 „Knieja” 
Ostrzeszów 

dzierżawa 

490 68_KAL Dębicze Kalisz 

Rzeką Łużycą od rzeki Prosny do drogi Głuszyna – Kraszewice, drogą tą przez 
Kraszewice i dalej na płd. przez m. Podrenta w kierunku na Węglewice do 
granicy gmin Czajków-Galewice. Następnie dalej tą w kier. płd. - zach. granicą 
pomiędzy gminami Grabów n/Prosną oraz Galewice aż do rzeki Prosny po czym 
rzeką w kierunku płn. aż do ujścia rzeki Łużyca. 

25 „Czajka” 
Kraszewice 

dzierżawa 

491 69_KAL Mielcuchy Kalisz 

Od rzeki Łużycy na granicy województwa w kier. płd., a następnie płn. - zach. 
granicą gminy Galewica oraz granicą gminy Czajków do drogi Węglewice – 
Kraszewice, drogą tą do m. Kraszewice i dalej w kier. m. Pod Borem do rzeki 
Łużyca, rzeką tą w kier. płd. – wsch. do granicy województwa. 

25 „Czajka” 
Kraszewice 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

492 70_KAL 
Kraszewice-

Czajków 
Kalisz 

Granicą województwa na płd. z miejsca styku gmin Brzeziny i Czajków do rzeki 
Łużyca, następnie rzeką tą w kier. płn. – zach. obok m. Kuźnica Grabowska i 
Kraszewice do granicy gminy Brzeziny. Stąd granicą gmin Brzeziny i Kraszewice a 
następnie gminy Czajków do granicy województwa. 

12 „Darz Bór” 
Ostrzeszów 

dzierżawa 

493 73_KAL Rybin Kalisz 

Rzeczką od m. Krupa na płd. do stawów, a następnie drogą leśna pomiędzy 
stawami oraz przez m. Kuźnica Myślniewska i Myślniew do m. Resztówka. 
Następnie na płd. – wsch. do m. Bierzów, skąd drogą na wsch. do skrzyżowania z 
droga Ostrzeszów-Kobyla Góra. Dalej na płd. przez m. Kobyla Góra, Ligota, 
Mąkszyce i Pisarzowice do granicy gminy Syców przed m. Wioska. Granicą tą w 
kier. płn. – zach. do granicy gminy Międzybórz i dalej granicą tą obok m. Ligota 
Rybińska do drogi odchodzącej na m. Zmyślona Ligocka, po czym dalej granicą 
gminy Międzybórz w kier. płn. – zach. do drogi Niwki Książęce – Krupa którą w 
kier. płn. – zach. do m. Krupa. 

5 „Daniel”     
Sośnie 

dzierżawa 

494 74_KAL Dąbrowa Kalisz 

Z m. Szklarka Myśleniewska w kier. na wsch. drogą przez m. Aniołki do 
Ostrzeszowa skąd droga na płd. - zach. w kier. m. Kobylej Góry przez m. Rojów 
do skrzyżowania drogi odchodzącej do m. Bierzów. Z m. Bierzów na płd. - zach. 
do m. Resztówka a następnie płn. – zach. drogą przez m. Myślniew obok m. 
Kuźnica Myślniewska do końca stawów, za stawami drogą leśną na płn. do 
rzeczki Meresznica i rzeczka tą do m. Krupa. Z m. Krupa na płn. do m. Szklarka 
Przygodzicka, skąd na południe obok m. Lubeszczyk do m. Szklarka 
Myśleniewska.  

313 „Sokół” 
Warszawa 

dzierżawa 

495 76_KAL Doruchów Kalisz 

Z m. Doruchów drogą w kier. płd. przez Zalesie, Rudniczysko do m. Mechnice, 
stąd w kier. zach. droga do m. Mikorzyn i dalej na płn. – zach. przez m. Źródelnia, 
Malinów do m. Rogaszyce i dalej na płn. do Ostrzeszowa. Następnie drogą na 
wsch. przez m. Pustkowie i Przytocznia do m. Doruchów. 

9 „Dzik”    
Ostrów Wlkp 

dzierżawa 

496 77_KAL Bobrowniki Kalisz 

Rzeką Prosną od m. Brzeziny w kier. płd. do miejsca, w którym granica gminy 
Doruchów (poniżej miejscowości Tonia) skręca od rzeki Prosny w kier. zach. 
Granicą gminy Doruchów w kier. zach. do drogi Wygoda Plugawska – 
Wyszanów, po czym drogą tą w kier. płn. do m. Torzeniec. Następnie przez m. 
Torzeniec drogą w kier. zach. do drogi Mechnice - Doruchów w m. Rudniczysko. 
Dalej w kier. płn. drogą przez Zalesie i Doruchów, skąd na płn. – wsch. drogą w 
kier. Grabowa n/Prosną do m. Kolonie Marczykowskie i dalej rzeczką Piłą do rzeki 
Prosny. Rzeką Prosną w kier. płd. – wsch. do granicy gminy Grabów n/Prosną i 
dalej do m. Brzeziny. 

16 „Żuraw”  
Jutrosin 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

497 79_KAL Czermin Kalisz 

Z m. Mielęcin drogą na płd. – zach. do m. Utrata, skąd drogą na płd. przez m. 
Tabor Mały w kier. m. Bralin i do drogi Bralin - Syców. Następnie drogą tą w kier. 
zach. przez m. Gola, Wygoda Turkowska, Słupia pod Bralinem, aż do granicy 
miasta Syców. Granica tą na płn. do drogi Syców - Makoszyce i dalej drogą w 
kier. płn. – wsch. przez m. Pisarzowice do m. Mąkszyce, skąd drogą w kier. wsch. 
do m. Marcinki i dalej na płd. – wsch. drogą do m. Mielęcin. 

2 
„Warszawskie 

Koło 
Myśliwskie” 
Warszawa 

dzierżawa 

498 75_KAL 
Parzynów 

Osiny 
Kalisz 

Z m. Ostrzeszów drogą w kierunku m. Kępno przez m. Rogaszyce, Kochłowy i 
dalej drogą kierując się na m. Mielęcin do m. Rzetnia. Z m. Rzetnia drogą przez 
Przybyszów do drogi Ostrzeszów – Kępno. Stąd drogą dalej do m. Kępno. Z 
Kępna drogą w kierunku zachodnim przez Bralin, do drogi odchodzącej na płn. – 
zach. w kierunku Czermina. Drogą tą przez Tabor Mały, Utratę, Mielęcin, Marcinki 
do m. Mąkoszyce. Z m. Mąkoszyce drogą w kierunku płn. – wsch. przez m. Ligota, 
Kobyla Góra, Rojów do m. Ostrzeszów. 

38 „Hubert”     
Bralin 

dzierżawa 

499 83_KAL Trębaczów Kalisz 

Z m. Nowa Wieś Książęca w kierunku płd. wschodnią granicą lasu a następnie 
obok wsi Ryniec do m. Drożki. Dalej drogą w kierunku Głuszyna aż do granicy 
lasu. Następnie tą granicą, stanowiącą jednocześnie granicę województwa w 
kierunku płn.- zach. do rzeki Głuszynka i dalej granicą województwa będącą 
jednocześnie granicą gminy Perzów w kierunku zach. i płn.- zach. do drogi Ślizów 
- Perzów. Drogą tą na wschód, aż do drogi Syców - Miechów. Następnie drogą 
tą w kierunku płd.- wsch. przez m. Ludwiczyn, Miechów, Domasłów i Szczęście do 
m. Nowa Wieś Książęca. 

40 „Diana”     
Kępno 

dzierżawa 

500 84_KAL Perzów Kalisz 

Z m. Bralin drogą w kierunku płd. przez m. Mnichowice do Nowej Wsi Książęcej. 
Stąd w kierunku płn. – zach. przez m. Szczęście, Domasłów, Miechów i Ludwiczyn 
do skrzyżowania z drogą Ślizów – Perzów. Dalej drogą w kierunku zach. do 
granicy gminy Perzów, a następnie granicą tą w kierunku płn. do drogi krajowej 
nr 8 Syców - Kępno. Drogą tą w kierunku wsch. przez m. Słupia pod Bralinem, 
Wygoda Turkowska i Tabor Wielki do m. Bralin.  

6 „Jeleń”      
Rychtal 

dzierżawa 

501 85_KAL Rogaszyce Kalisz 

Z m. Mikorzyn drogą przez Domanin, Myjomice do m. Krążkowy. Stąd drogą w 
kierunku płn. – zach. na Rogaszyce do drogi Mikorzyn – Przybyszów. Drogą tą na 
płd. – zach. do wsch. skraju m. Przybyszów i dalej drogą w kierunku płn. – zach. i 
płn. przez m. Rzetnia do m. Kochłowy. Następnie drogą przez Rogaszyce, 
Malinów do m. Mikorzyn.      

38 „Hubert”     
Bralin 

dzierżawa 

502 86_KAL Świba Kalisz 

Z m. Mikorzyn drogą na Torzeniec w kierunku zach. przez Mechnice do granicy 
gminy Kępno. Następnie w kierunku płd. wzdłuż tej granicy do drogi 
wojewódzkiej Kępno - Wieruszów. Dalej drogą tą w kierunku zach. przez płd. skraj 
m. Świba, m. Olszowa do Kępna. Stąd drogą w kierunku płn. przez m. Krążkowy, 
Myjomice i Domanin do m. Mikorzyn. 

39 „Knieja”    
Kępno 

dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

503 91_KAL Grębanin Kalisz 

Z m. Kępno torami kolejowymi w kierunku płd. do m. Mroczeń. Stąd drogą w 
kierunku zach. przez m. Łęka Mroczeńska do drogi odchodzącej na Grębanin. 
Drogą tą ok. 500m w kierunku Grębanina do drogi odchodzącej na zach. do m. 
Żurawiniec. Następnie drogą przez Roszkowice do Nowej Wsi Książęcej. Dalej 
drogą na płn. przez Mnichowice do skrzyżowania z drogą Syców - Kępno w m. 
Bralin. Następnie drogą tą na wsch. z powrotem do Kępna. 

40 „Diana”     
Kępno 

dzierżawa 

504 92_KAL Baranów Kalisz 

Granicą województwa od drogi Kępno – Wieruszów w kierunku płd. i zachodnim 
do lasu Świbskiego. Dalej drogą Dobrydział - Donaborów przez las Świbski, m. 
Donaborów do strumyka i strumykiem w kierunku płd. do polnej drogi przed m. 
Młynarka. Stąd drogą przez Piaski do drogi krajowej nr 11. Drogą tą w kierunku 
zachodnim do m. Słupia pod Kępnem, a następnie drogą przez m. Joanka w 
kierunku m. Mroczeń do toru kolejowego Trzcinica – Kępno. Torem do m. Kępno, 
a stąd drogą w kierunku wsch. na Wieruszów do granicy województwa.   

40 „Diana”     
Kępno 

dzierżawa 

505 
93_KAL i 
97_KAL 

Siemianice - 
Biadaszki 

LZD 
Siemiani

ce 

Granicą gminy Kępno od drogi Donaborów – Dobrydział, a następnie granicą 
gminy Baranów i gminy Łęka Opatowska w kierunku południowym do m. Szpot. 
Dalej granicą gminy Łęka Opatowska, która stanowi jednocześnie granicę 
województwa do drogi Komorzno – Laski. Drogą tą w kierunku północnym przez 
m. Kuźnica Trzcińska do m. Laski, stąd drogą w kierunku wschodnim, a później 
północnym  przez m. Kuźnica Słupska, Lipie do toru kolejowego. Torem tym w 
kierunku północno – zachodnim do drogi biegnącej zachodnim skrajem Łęki 
Opatowskiej w kierunku drogi krajowej nr 11. Drogą krajową nr 11 do m. Piaski. 
Stąd drogą w kierunku północnym do m. Młynarka. Z m. Młynarka strumykiem w 
kierunku północnym do drogi Donaborów- Jankowy. Drogą tą na wschód przez 
m. Donaborów, las Świbski do granicy gminy Kępno.     

LZD 
Siemianice 

wyłączony z 
wydzierża -

wienia 

506 95_KAL Mroczeń Kalisz 

Z m. Mroczeń drogą w kierunku płd. - zach. prowadzącą przez las do m. Rychtal, 
aż do drogi odchodzącej na płn. - zach. w kierunku leśniczówki Wesoła. Drogą 
tą powyżej leśniczówki przez  m. Remiszówkę, Gierczyce do m. Drożki. Stąd drogą 
na płn. do m. Nowa Wieś Książęca. Dalej w kierunku wsch. przez m. Roszkowice 
do Żurawińca. Z Żurawińca drogą ok. 800m kierując się na Grębanin, a następnie 
drogą na płd. dochodząc do drogi Żurawiniec  – Łęka Mroczeńska i tą drogą 
dalej na wsch. do m. Mroczeń.  

8 Klub 
Myśliwski 

Ostrów Wlkp. 
dzierżawa 



Nowy nr 
obwodu 

Stary nr 
obwodu 

Nazwa obwodu 
Z.O.PZŁ 
lub OHZ 

Opis granicy 

Numer i nazwa 
koła 

łowieckiego 
użytkującego 

obwód 

Sposób 
użytkowania 

obwodu 

507 96_KAL Laski Kalisz 

Od drogi krajowej nr 11 drogą biegnącą na południe w kierunku Łęki 
Opatowskiej do toru kolejowego Kępno – Kluczbork, torem tym do drogi Łęka 
Opatowska – Raków. Drogą tą na płd. i dalej na zach. przez m. Lipie, Kuźnicę 
Słupską do m. Laski. Stąd drogą na Komorzno do drogi odchodzącej na m. 
Smardze. Drogą tą do toru kolejowego Kępno – Rychtal i dalej torem do drogi 
Trzcinica  – Piotrówka. Drogą tą na zachód przez m. Siemionka do m. Piotrówka, 
a następnie drogą na płn. do drogi Rychtal – Kępno. Stąd drogą do m. Mroczeń 
i dalej na wsch. przez Joankę do drogi krajowej nr 11 w m. Słupia pod Kępnem. 
Drogą krajową nr 11 na płd. – wsch. do drogi odchodzącej w kierunku Łęki 
Opatowskiej.   

39 „Knieja”    
Kępno 

dzierżawa 

509 100_KAL Rychtal Kalisz 

Z m. Piotrówka drogą w kierunku płd. przez Buczek Wielki, Mały Buczek do 
granicy województwa. Granicą województwa w kierunku zach., dalej płn. do 
drogi Głuszyna – Drożki. Drogą tą do m. Drożki i dalej przez Gierczyce, płd. 
kraniec m. Remiszówka do drogi Kępno – Rychtal, a następnie na płn. kraniec m. 
Piotrówka.    

6 „Jeleń”      
Rychtal 

dzierżawa 

510 101_KAL Trzcinica Kalisz 

Z m. Granice drogą w kierunku płd. przez m. Kuźnica Trzcińska do granicy 
województwa. Granicą tą w kierunku płd. - zach., aż do drogi Borowina - Buczek 
Wielki. Drogą tą w kierunku płn. przez m. Mały Buczek, Wielki Buczek i Marysławin 
do m. Piotrówka. Stąd w kierunku wsch. przez m. Jelenia Głowa i Siemionka do 
torów kolejowych w m. Trzcinica. Torami w kierunku płn. do m. Granice. 

„Jażwiec”  
Katowice 

dzierżawa 
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