
Obwody łowieckie na terenie Gminy Ciechanowiec  

Nr obwodu 

(mapa-link) 
Dzierżawca obwodu Adres  Opis granic obwodu łowieckiego 

277 
Koło Łowieckie 

„Żuraw Brańsk” 

ul. Armii Krajowej 

2e 

17-120 Brańsk 

Granica obwodu biegnie z miasta Brańsk szosą do miejscowości Olendy, następnie drogą przez południową 

część miejscowości Rudka do szosy Brańsk – Ciechanowiec, szosą do miejscowości Koce, z miejscowości 

Koce rzeką Siennica do rzeki Nurzec, rzeką Nurzec do szosy Brańsk – Pobikry, szosą do miasta Brańsk. 

279 

Wojskowe Koło 

Łowieckie  

nr 156 "Jeleń" 

ul. Świerczewskiego 

136 lok. 6 

17-330 Nurzec-Stacja 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Klukowo drogą przez miejscowość Trojanowo do rzeki Nurzec w 

miejscowości Kuczyn, rzeką Nurzec przez miasto Ciechanowiec do granicy województwa, granicą 

województwa do szosy Klukowo –Czyżew obok miejscowości Kapłań, szosą tą do miejscowości Klukowo 

290 
Koło łowieckie „Huta 

Warszawa” 

ul. Reymonta 23/314 

01-840 Warszawa 

Granica obwodu biegnie od zachodniej strony miejscowości Puchały Stare rzeką Czarna do miejscowości 

Siemiony, z miejscowości Siemiony drogą polną przez miejscowości: Kolonia Siemiony, Kozłowo, Stare 

Sypnie, Sypnie Nowe, skąd drogą szutrową do miejscowości Pobikry, dalej szosą przez miejscowości: Czaje 

Bagno, Małyszczyn do miejscowości Olendy, skąd drogą asfaltową przez miejscowości: Szmurły, Płonowo, 

Puchały Nowe do miejscowości Puchały Stare. 

291 
Koło Łowieckie 

„Rogacz” 

ul. Dworska 38 

18-230 Ciechanowiec 

291100ł58655670Granica obwodu biegnie od miejscowości Rudka drogą do miejscowości Olendy, dalej 

szosą Brańsk –Perlejewo do miejscowości Pobikry, dalej szosą przez miejscowość Radziszewo –Króle do 

miejscowości Radziszewo –Stare skąd drogą przez miejscowości: Kobusy, Koce -Schaby skąd rzeką Siennica 

do szosy Ciechanowiec –Rudka, szosą tą do miejscowości Rudka. 

292 
Koło Łowieckie 

„Rogacz” 

ul. Dworska 38 

18-230 Ciechanowiec 

Granica obwodu biegnie od granicy zabudowań miasta Ciechanowiec rzeką Nurzec do rzeki Siennica, rzeką 

Siennica do miejscowości Koce –Schaby, dalej drogą przez miejscowość Kobusy do miejscowości 

Radziszewo –Stare, dalej szosą przez miejscowość Radziszewo –Króle do miejscowości Pobikry skąd drogą 

do szosy Ciechanowiec –Siemiatycze w miejscowości Moczydły –Pszczółki, szosą tą do granicy miasta 

Ciechanowiec, granicą zabudowań do rzeki Nurzec. 

293 

 

Koło Łowieckie 

„Rogacz” 

ul. Dworska 38 

18-230 Ciechanowiec 

Granica obwodu biegnie od granicy zabudowań miasta Ciechanowiec szosą w kierunku miasta Siemiatycze 

do miejscowości Malec, dalej drogą przez miejscowości: Przybyszyn, Kosiorki, Praga Pełch, Kobyla do rzeki 

Bug w miejscowości Głody, rzeką Bug do rzeki Nurzec, rzeką Nurzec do granicy zabudowań miasta 

Ciechanowiec, granicą zabudowań do szosy w kierunku miasta Siemiatycze. 

302 

Koło Łowieckie 

„Tur-Wołomin” 

 

ul. Sikorskiego 72A 

05-200 Wołomin 

Granica obwodu biegnie z miejscowości Czarna Średnia drogą przez miejscowości: Mierzynówka, Grodzisk, 

Drochlin do szosy Ciechanowiec –Siemiatycze, szosą przez miejscowość Żale do szosy Pobikry –Perlejewo, 

szosą do miejscowości Pobikry, następnie drogą przez miejscowości: Stare Sypnie, Kozłowo, Siemiony do 

miejscowości Czarna Średnia. 

303 
Koło Łowieckie 

„Rogacz” 

ul. Dworska 38 

18-230 Ciechanowiec 

Granica obwodu biegnie od miejscowości Malec szosą Ciechanowiec –Siemiatycze do miejscowości 

Moczydły –Pszczółki, skąd szosą przez miejscowość Perlejewo do rzeki Bug w miejscowości Granne, rzeką 

Bug do miejscowości Głody, dalej drogą przez miejscowości: Kobyla, Praga Pełch Kosiorki, Przybyszyn do 

miejscowości Malec. 
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