Wigilijne spotkanie
ostrołęckich myśliwych
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grudnia 2017 r. w sali konferencyjno - bankietowej ośrodka wypoczynkowego „Binduga” w Broku n. Bugiem
ponad 130 myśliwych okręgu ostrołęckiego (członkowie zarządów kół, ORŁ, ZO PZŁ, przedstawiciele komisji
problemowych oraz osoby współpracujące z okręgiem w realizacji licznych przedsięwzięć łowieckich) podzielili
się opłatkiem i złożyli wzajemne życzenia wszelkiej pomyślności. Uroczystość zainaugurował i gości przywitał
Przewodniczący Zarządu Okręgowego Paweł Jenoch wraz z członkami zarządu Zdzisławem Nizińskim i Henrykiem
Białczakiem. Łowczy okręgowy na święta i Nowy 2018 Rok życzył zebranym i wszystkim myśliwym okręgu
spokojnych, pogodnych świąt, radości w rodzinach, zdrowia oraz pomyślności w realizacji zadań polskiego łowiectwa
w stabilnych i korzystnych dla łowiectwa uwarunkowaniach prawnych. Ks. Krzysztof Knajp pozdrowił zebranych,
odczytał fragment Pisma Świętego oraz poświecił opłatki, którymi łamali się obecni na uroczystości.

Od lewej:
ks. Krzysztof Knajp
oraz członkowie
ZO PZł w Ostrołęce
Zdzisław Niziński, Paweł Jenoch
- łowczy okregowy,
Henryk Białaczak.

Opłatkiem dzielą
się Marian Sikorski
- prezes KŁ „Bór”
Długosiodło i Tadeusz
Staniaszek - łowczy KŁ
„Bekas” Warszawa.

Świąteczny nastrój zwielokrotniała nastrojowa świąteczna w wykonaniu młodzieżowej orkiestry dętej „Darmanista”
z Brańszczyka. Za wieloletnie uświetnianie okręgowych uroczystości myśliwskich kapelmistrz orkiestry odebrał w
imieniu członków zespołu okazały grawerton z podziękowaniem za współpracę, a młodych muzyków obdarowano
atrakcyjnymi upominkami. Przy smacznych potrawach wigilijnych, z jakich słynie brokowska „Binduga”, przy
dżwiękach muzyki i kolędach miło, przyjemnie i szybko minęło przyjacielskie spotkanie.
Krzysztof Mielnikiewicz

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Darmanista” z Brańszczyka.

Uczestnicy spotkania. Na przodzie Monika Dziedzicka (z lewej) i Halina Wiśniewska - pracownice ZO PZŁ w Ostrołęce.

Od lewej: Sylwester Murza, Jan Szpunar - były wieloletni łowczy okregowy, Krzysztof Mielnikiewicz - członek NRŁ, Zbigniew
Kempisty - prezes KŁ „Mykita” w Ostrowi Mazowieckiej.

Od lewej: Paweł Jenoch - łowczy okręgowy, Kazimierz Ducki - przewodniczący OKR, Halina Wiśniewska - główna księgowa
ZO PZŁ, ks. Krzysztof Knajp, Krzysztof Mielnikiewicz - członek NRŁ, Jan Szpunar - poprzedni łowczy okręgowy, Monika Dziedzicka - starszy specjalista w ZO PZŁ w Ostrołęce.

