
Na terenie Gminy Tarnów Opolski funkcjonują trzy obwody łowieckie: 

- Obwód łowiecki nr 44 „Falmirowice” 

Opis granicy obwodu nr 44 „Falmirowice”: od przejazdu kolejowego w Chrząstowicach drogą 
powiatową nr 1751 na południe do drogi krajowej nr 94 we wsi Walidrogi i dalej tą drogą na 
południowy-wschód do drogi powiatowej nr 1750 we wsi Nakło. Z Nakła drogą tą do drogi 
powiatowej nr 1712 we wsi Tarnów Opolski i dalej drogą tą w kierunku południowym i 
zachodnim przez Kosorowice i Miedziana do wsi Przywory i przez Przywory do drogi 
wojewódzkiej nr 423. Stąd drogą tą na południe do drogi powiatowej nr 1716 we wsi Kąty 
Opolskie i dalej kolejno drogą tą a następnie drogą gminną i polną na zachód do rzeki Odry i 
rzeką tą na północ do rowu melioracyjnego (za wyrobiskiem byłej Cementowni Groszowice), 
rowem tym w kierunku wschodnim do ul. Marka z Jemielnicy, następnie ulicą tą na południowy-
wschód dalej Al. Przyjaźni do skrzyżowania z ul. J. Popiełuszki i ul. Podmiejską. Od tego miejsca 
torem kolejowym w kierunku północno-wschodnim do wiaduktu na drodze krajowej nr 94. 
Drogą krajową nr 94 w kierunku wschodnim do obwodnicy miasta Opole i obwodnicą tą na 
północ do toru kolejowego. Torem tym na wschód do punktu wyjścia. 

Obwód łowiecki nr 44 „Falmirowice” wydzierżawiany jest Kołu Łowieckiemu Nr 3 „Lis”, ul. 

Strzelecka 58, 45-525 Opole 

 



- Obwód łowiecki nr 43  „DANIEC”  

Opis granicy obwodu nr 43 „Daniec”: od rzeki Mała Panew w Ozimku w kierunku 

południowo-zachodnim drogą powiatową nr 1712 do wsi Nowa Schodnia. Stąd na południowy-

wschód drogą gminną, a następnie na południe drogą leśną przez oddział leśny nr 185 i 186 do 

drogi powiatowej nr 1744 we wsi Krzyżowa Dolina. Droga tą na wschód około 300 m, a 

następnie drogą gminną na południowy-zachód do rzeki Jemielnica, rzeką tą w kierunku 

południowo–wschodnim do drogi gminnej prowadzącej do wsi Krośnica. Ze wsi Krośnica 

drogą powiatową nr 1815 w kierunku zachodnim oraz południowym do drogi powiatowej nr 

1764 we wsi Utrata. Stąd drogą tą na zachód do drogi powiatowej nr 1749 we wsi Raszowa i 

drogą tą na południe do drogi krajowej nr 94 we wsi Nakło. Dalej drogą tą w kierunku 

północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1751 we wsi Walidrogi i drogą tą na północ do 

toru kolejowego w Chrząstowicach. Stąd torem tym w kierunku wschodnim do stacji kolejowej 

we wsi Dębska Kuźnia dalej do drogi krajowej nr 46 i drogą tą na wschód do wsi Stara 

Schodnia. Stąd drogą w kierunku północno-wschodnim do rzeki Mała Panew i dalej rzeką tą 

na południowy-wschód do Ozimka. 

Obwód łowiecki nr 43 „DANIEC” wydzierżawiany jest Kołu Łowieckiemu „JELEŃ” w Zabrzu, Aleja 
Korfantego 8/1, 44-100 Gliwice 

 

 

 



- Obwód łowiecki nr 93 „KOSOROWICE” 

Opis granicy obwodu nr 93 „KOSOROWICE”: od skrzyżowania torów kolejowych z drogą gminną 
Nakło-Kamień Śl. drogą leśną w kierunku południowo-zachodnim przez oddziały leśne nr 52, 76 
do drogi powiatowej nr 1817 w Kamieniu Śląskim, następnie drogą powiatową nr 1817 przez 
Kamień Śląski do drogi prowadzącej przez lotnisko do Kamionka. Drogą tą na południe do 
Kamionka i dalej w kierunku zachodnim drogą powiatową nr 1828, leśną przez oddziały leśne 
nr 238, 239, 220, 221 i drogami dojazdowymi przez wyrobisko do drogi powiatowej nr 1832 we 
wsi Górażdże. Stąd drogą tą na zachód do drogi wojewódzkiej nr 423, a następnie drogą gminną 
w kierunku zachodnim do rzeki Odry. Rzeką Odrą w kierunku północnym do śluzy we wsi Kąty 
Opolskie, skąd dalej drogą powiatową nr 1716 na wschód do drogi wojewódzkiej nr 423 i drogą 
tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1712 we wsi Przywory. Następnie drogą tą na 
wschód do drogi powiatowej nr 1750 w Tarnowie Opolskim i tą drogą w tym samym kierunku 
do Nakła do skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Z Nakła w kierunku południowym drogą 
gminną do torów kolejowych. 

Obwód łowiecki nr 93 „KOSOROWICE”  wydzierżawiany jest Kołu Łowieckiemu Ostoja w 
Krapkowicach, ul. Leśna 21/1, 46-050 Miedziana 

 

 

 
Dane z Zarządu Okręgowego 
Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu 
Koła łowieckie i obwody 
(http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/) 

http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i


 

Koła łowieckie macierzyste dzierżawiące obwody na terenie Okręgu PZŁ Opole 

L.p. Nr i nazwa Koła Łowieckiego Nr obwodu łow. 

1. 1 „Hubert” w Brzegu 51, 70 

2. 2 „Bażant” w Brzegu 52 

3. 3 „Cyranka” w Brzegu 56, 57 

4. 5 „Leśnik” w Brzegu 69, 55, 76 

5. 6 „Odyniec” w Karłowicach 50 

6. 7 „Glon” w Brzegu 15, 54 

7. 1 „Ostoja” w Głubczycach 

139, 140, 141, 142, 
143 

8. 2 „Muflon” w Głubczycach 145, 146, 149 

9. „Dziczy Gaj” Krapkowice 98, 99 

10. 1 „Szarak” w Grodkowie 72, 73 

11. 2 „Zagajnik” w Szklarach 74, 77 

12. „Bażant” w Otmuchowie 78, 79 

http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-1-hubert-w-brzegu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-51-lubicz/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-70-kolnica/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-2-bazant-w-brzegu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-52/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-3-cyranka-w-brzegu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-56-lewin-brzeski/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-57-jankowice-wielkie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-5-lesnik-w-brzegu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-69-lipowa/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-55-pepice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-nr-76-skoroszyce/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-6-odyniec-w-karlowicach/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-50-kurznie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-7-glon-w-brzegu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-15-bukowa-slaska/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-54-gierszowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-1-ostoja-w-glubczycach/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-139-sulkow/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-140-bernacice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-141-krzyzowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-142-rowne/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-143-mokre/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-2-muflon-w-glubczycach/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-145-rogozany/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-146-lewice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-149-wysoka/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-dziczy-gaj-w-krapkowicach/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-98/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-99/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-szarak-w-grodkowie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-72-gnojna/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-73-brzeziny/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-zagajnik-w-szklarach/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-74-jedrzejow/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-77-szklary/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-bazant-w-otmuchowie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-78/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-79/


13. 1 „Szarak” w Kluczborku 6, 24 

14. 2 „Leśnik” w Kluczborku 4, 10 

15. 3 „Ponowa” w Kluczborku 5, 7 

16. 4 „Słonka” w Byczynie 1, 150 

17. 5 Świt” w Wołczynie 8, 9 

18. 6 „Cyranka” w Kostowie 2 

19. 1 „Knieja” K-Koźle 123, 130 

20. 2 „Azoty” K-Koźle 125, 131, 132 

21. 3 „Ryś” K-Koźle 126, 127 

22. 4 „Pnowa” K-Koźle 124, 128, 129, 

23. „Ostoja” Krapkowice 93, 97 

24. 1 „Bażant” w Namysłowie 12, 16 

25. 2 „Bór” w Namysłowie 14, 21 

26. 3 „Łoś” w Namysłowie 17, 20 

27. 4 „Dzik” Namysłów 13, 19 

28. 1 „Jeleń” w Niemodlinie 59 

29. 2 „Rogacz” w Niemodlinie 60 

30. 3 „Dzik” w Niemodlinie 62 

31. 4 „Szarak” Tułowice 67 

32. 5 „Bażant” Korfantów 66, 68 

33. 1 „Szarak” w Nysie 114, 116 

34. 2 „Łoś” w Nysie 112, 113 

35. 3 „Chrobry” w Głuchołazach 117, 121 

36. 4 „Jarząbek” w Paczkowie 119, 120 

37. „Hubertus” w Kałkowie 118 

38. 1 „Hubertus” w Opolu 36, 58 

39. 2 „Łoś” w Opolu 37 

40. 3 „Lis” w Opolu 44, 115 

41. 4 „Knieja” w Opolu 61, 71 

42. 5 „Odra” w Opolu 35, 41 

43. 6 „Ostoja” w Opolu 83, 144 

44. 7 „Złoty Róg” w Opolu 88 

45. 8 „Żubr” w Opolu 45, 48, 64 

46. 9 „Brzezina” w Opolu 92, 100, 153 

47. 10 „Szarak” w Opolu 39, 40 

48. 11 „Cietrzew” w Opolu 47, 75, 63 

49. 12 „Ryś” w Opolu 23 

50. 13 „Bażant” w Opolu 95, 122, 28 

http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-1-szarak-w-kluczborku/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-6-kujakowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-24-chocianowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-2-lesnik-w-kluczborku/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-4-swiniary-wielkie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-10-bogacica/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-3-ponowa-w-kluczborku/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-5-lowkowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-7-unieszow/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-4-slonka-w-byczynie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-1-byczyna/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-150-budzow/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-5-swit-w-wolczynie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-8-wierzbica/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-9-brynica/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-6-cyranka-w-kostowie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-2-kostow/
http://www.zopzl-opole.pl/kolo-lowieckie-nr-1-knieja-w-kedzierzynie-kozlu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-123-raszowa/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-130-roszowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-2-azoty-w-kedzierzynie-kozlu/
http://www.zopzl-opole.pl/obwod-lowiecki-nr-125-%E2%80%9Eslawiecice%E2%80%9D/
http://www.zopzl-opole.pl/obwod-lowiecki-nr-131-%E2%80%9Edlugomilowice%E2%80%9D/
http://www.zopzl-opole.pl/obwod-lowiecki-nr-132-%E2%80%9Enaczeslawice%E2%80%9D/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-rys-w-kedzierzynie-kozlu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-126-kedzierzyn/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-127-cisek/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-4-ponowa-w-kedzierzynie-kozlu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-124-poborszow/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-128-lezce/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-129-dziergowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-ostoja-w-krapkowicach/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-93-kosorowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-obwodu-nr-97-krepna/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-bazant-w-namyslowie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-12/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-16/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-2-bor-w-namyslowie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-14-wilkow/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-21-ligota-ksiazeca/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-3-los-w-namyslowie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-17-krasowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-20-ziemielowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-4-dzik-w-namyslowie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-13-bukowie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-19-greboszow/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-1-jelen-w-niemodlinie/
http://www.zopzl-opole.pl/obwod-lowiecki-nr-59-rzedziwojowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-2-rogacz-w-niemodlinie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-60-gracze/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-3-dzik-w-niemodlinie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-62-grabin/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-4-szarak-w-tulowicach/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-67/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-bazant-w-korfantowie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-66/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-68/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-1-szarak-w-nysie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-114-hajduki-nyskie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-116-lipowa/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/wojskowe-kolo-lowieckie-nr-2-los-w-nysie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-112-nowaki/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-113-wlodary/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-3-chrobry-w-glucholazach/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-inr-117-polski-swietow/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-121-glucholazy/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-jarzabek-w-paczkowie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-119/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-120-paczkow/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-hubertus-w-kalkowie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-118-bukow/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-1-hubertus-w-opolu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-36-swierkle/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-58-skorogoszcz/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-2-los-w-opolu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-37-siolkowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-3-lis/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-44
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-115
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-4-knieja-w-opolu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-61-grodziec/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-71-kopice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-5-odra-w-opolu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-35-marszalki/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-41-slawice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-6-ostoja-przy-kwp-w-opolu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-83-kadlub/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-144-ksieze-pole/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-7-zloty-rog-w-opolu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-88-otmice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/wojskowe-kolo-lowieckie-nr-8-zubr-w-opolu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-45-gorki/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-48-zimnice-wielkie/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-64
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-9-brzezina-w-opolu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-92-ujazd/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-100
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-153-jamy/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-10-szarak-w-opolu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-39-niwki/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-40/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-11-cietrzew-w-opolu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-47-jaskowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-75-makowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-63-ligota-tulowicka/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-12-rys-w-opolu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-23-grodziec/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/wojskowe-kolo-lowieckie-nr-13-bazant-w-opolu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-95/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-122/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-28/


51. 14 „Dzik” Pokój 18, 22 

52. 15 „Daniel” Zagwiździe 34 

53. 16 „Knieja” w Jełowej 3, 33 

54. 17 „Orzeł” w Ozimku 38, 29 

55. 1 „Borsuk” w Prudniku 104, 105 

56. 2 „Bór” w Prudniku 101,107,108 

57. 3 „Bażant” w Prudniku 109, 110 

58. 4 „Odyniec” w Lubrzy 106, 96 

59. 1 „Jeleń” w Strzelcach Op. 86, 87 

60. 2 „Daniel” w Zawadzkiem 82 

61. 3 „Słonka” w Strzelcach Op. 90 

62. 4 „Szarak” w Kielczy 81, 89  

63. 5 „Leśnik” w Kolonowskiem 80 

64. „Granica” Dzierżysław 147 , 148 

65. „Diana” Opole 46 

Koła łowieckie niemacierzyste (z innych ZO PZŁ) dzierżawiące obwody na terenie Okręgu PZŁ Opole 

L.p. Nr i nazwa Koła Łowieckiego Nr obwodu łow. 

1. 1 „Łoś” w Raciborzu (ZO PZŁ Katowice)  133 

2. „Jeleń” w Zabrzu (ZO PZŁ Katowice) 43 

3. „Bór” w Katowicach (ZO PZŁ Katowice)  84 

4. 457 „Trop” w Bytomiu (ZO PZŁ Katowice) 94 

5. „Łoś” w Bytomiu (ZO PZŁ Katowice) 111 

6. „Sokół” Bielsko – Biała (ZO PZŁ Bielsko – Biała) 138 

7. „Tur” Bielsko – Biała przy F – ce Samochodów (ZO PZŁ Bielsko – Biała 135 

8. Górnicze Koło Łowieckie „Zielona” – Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej Gliwice (ZO PZŁ Bielsko – Biała 91 

 

http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr14-dzik-w-pokoju/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-18-wieloleka/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-22-swierczow/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-15-daniel-w-zagwizdziu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-34-grabczok/
http://www.zopzl-opole.pl/kolo-lowieckie-nr-16-knieja-w-jelowej/
http://www.zopzl-opole.pl/obwod-lowiecki-nr-3-jakubowice/
http://www.zopzl-opole.pl/obwod-lowiecki-nr-33-jelowa/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-orzel-w-ozimku/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-38-grodziec/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-29-kadlub-wolny/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-1-borsuk-w-prudniku/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-104-tomice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-105-wierzch/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-2-bor-w-prudniku/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-101-chrzelice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-107-prezynka/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-108-rudziczka/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-3-bazant-w-prudniku/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-109-dytmarow/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-110-prudnik/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-odyniec-w-lubrzy/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-106-olbrachcice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-96-smolarnia/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-1-jelen-w-strzelcach-opolskich/
http://www.zopzl-opole.pl/obwod-lowiecki-nr-86-rozmierka/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-87-izbicko/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-2-daniel-w-zawadzkiem/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-82/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-3-slonka-w-strzelcach-opolskich/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-90-dolna/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-4-szarak-w-kielczy/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-81/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-81/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-5-lesnik-w-kolonowskiem/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-80
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-granica-im-gornoslaskiej-brygady-wop-w-dzierzyslawiu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-147-dzierzyslaw/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-148-pilszcz/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-46/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-nr-1-los-w-raciborzu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-133-polska-cerekiew/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-jelen-w-zabrzu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-43/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-bor-w-katowicach/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-84-pluznica/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-trop-w-bytomiu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-94-gorazdze/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-los-w-bytomiu/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-111-zlotoglowice/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/kolo-lowieckie-sokol-w-bielsku-bialej/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-138-dziecmarowy/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/gornicze-kolo-lowieckie-zielona-w-gliwicach/
http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kola-lowieckie-i-obwody/obwod-lowiecki-nr-91-gora-swietej-anny/

