Narada myśliwych
w Broku n. Bugiem
W malowniczo położonym ośrodku wypoczynkowym
Binduga w Broku n. Bugiem 11.03.2017 r. odbyło się
spotkanie prezesów i łowczych kół łowieckich dzierżawiących obwody w okręgu ostrołęckim. W naradzie
uczestniczyli starostowie powiatów wyszkowskiego
i ostrołęckiego Bogdan Pągowski i Stanisław Kubeł,
nadleśniczowie Zdzisław Gadomski (Ostrołęka), Piotr
Uścian-Szaciłowski (Ostrów Mazowiecka), Wojciech
Kwiatkowski (Wyszków), Roman Jankowski (Pułtusk),
Marian Firer (Parciaki), Grzegorz Ślązak (Myszyniec)
i Grzegorz Tarkowski (Przasnysz). Naradę otworzył
Paweł Jenoch, sprawujący od początku lutego 2017
roku funkcję ostrołęckiego łowczego okręgowego.
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Na wstępie poinformował zebranych o pracach nad
nową ustawą łowiecką, w związku z pojawieniem się w
sejmie projektu prawa łowieckiego autorstwa Sławomira
Izdebskiego przewodniczącego OPZZRiOR, złożonego na
ręce wicemarszałka sejmu Ryszarda Terleckiego. Łowczy
okręgowy uspokajał myśliwych, informując że projekt ten nie
jest oficjalnym dokumentem sejmowym, a uchwalenie nowej
ustawy łowieckiej wymaga czasu i odpowiedniego procesu
legislacyjnego.
Krzysztof Mielnikiewicz stwierdził, że projekt
OPZZRiOR podporządkowujący w całości łowiectwo
rządowi,
likwidujący
Polski
Związek
Łowiecki,
nacjonalizujący jego mienie i przekreślający 94-letni dorobek
związkowy, jest nie do przyjęcia przez polskich myśliwych.
PZŁ prowadzi szeroko zakrojone działania celem utrzymania
polskiego modelu łowiectwa i zaapelował do zebranych, aby
przeciwstawiali się próbom zburzenia tego modelu.
W części szkoleniowej narady prelekcję instruktażową
dotyczącą zadań i kompetencji powiatu jako organu
wydzierżawiającego polne obwody łowieckie wygłosił Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki. Podał praktyczne
wskazówki przydatne kołom łowieckim przy składaniu wniosków dzierżawnych oraz poinformował, że
jednym z priorytetów przy wydzierżawianiu obwodów będzie prawidłowość prowadzenia gospodarki
łowieckiej.
Paweł Jenoch przeprowadził szkolenie dotyczące biologii i zasad odstrzału redukcyjnego bobrów.
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia uprawniające do odstrzału tych gryzoni, wyrządzających wiele
dotkliwych szkód głównie rolnikom, meliorantom i drogowcom, ale także czyniących wiele dobrego dla
środowiska przyrodniczego.
W dyskusji podnoszono też tematy strzelectwa myśliwskiego, kynologii, granic obwodów, powołania
klubu dian, modernizacji okręgowej strony internetowej oraz inne problemy myśliwych.
Krzysztof Mielnikiewicz

