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Jubileusz siedemdziesięciolecia, obchodzony przez KŁ „Bekas” w Ostrowi Mazowieckiej 22 kwietnia 2023 roku 
w Wąsewie (powiat ostrowski, woj. mazowieckie), z rocznym przesunięciem z uwagi na Covid 19, zyskał po-
dwójną rangę. Wysokie uznanie, jakim szczyci się koło w środowisku potwierdzone zostało wysoką frekwencją 
myśliwych z rodzinami oraz gości: wójta Gminy Wąsewo Rafała Kowalczyka, dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych Dariusza Morawskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków Waldemara Wańczyka, probosz-
cza parafii w Wąsewie ks. Leszka Rukata, księży myśliwych, przedstawicieli ZO PZŁ w Ostrołęce, Komendy 
Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, młodzież szkolną, prezesów i łowczych ze sztandarami zaprzyjaź-
nionych kół łowieckich z powiatu ostrowskiego i wyszkowskiego.

75–letni „Bekas” świętował w Wąsewie

Mszę św. celebrowali ks. proboszcz Leszek Rukat (po prawej) i ks. Krzysztof Knajp

Poczty sztandarowe podczas mszy św. Słowo Boże czyta prezes koła 
Maciej Michalski 



Parada myśliwska

Poczty sztandarowe na gali jubileuszowej

Podczas powitania



Po Mszy Św. w kościele parafialnym słynącym z cudownego obrazu Matki Boskiej Wąsewskiej i przemarszu 
pocztów sztandarowych około 200 uczestników parady, Maciej Michalski – prezes koła poprowadził część 
oficjalną jubileuszu. Przedstawiając historię koła szczególną uwagę zwrócił na szczególną atmosferę panującą 
w kole, cytując fredrowskie powiedzenie „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, które od wielu lat jest dewizą i fun-
damentem koła w stosunkach wewnętrznych, sąsiedzkich i rodzinnych. Atmosfera w kole pozwala z powodze-
niem realizować cele gospodarcze, hodowlane, oświatowe, pomocowe, a obfitość zwierzyny grubej, zwłaszcza 
jeleni, pozwala członkom koła realizować łowieckie pasje. Zaangażowanie i postawy myśliwych nagrodzone 
zostały przyznaniem przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich 9 medali, w tym 6 brązowych dla Macieja Mi-
chalskiego, Zbigniewa Staniaszka, Krzysztofa Głębockiego, Jarosława Orłowskiego, Sławomira Zyry, Janusza 
Żygowskiego, srebrnego dla Mariana Sikorskiego oraz złotego dla wieloletniego łowczego koła Tadeusza Sta-
niaszka. Wójt Rafał Kowalczyk nagrodzony został Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa.

Kilkanaście dyplomów uznania otrzymały osoby zaprzyjaźnione, bądź zasłużone dla koła.
Ważnym przeżyciem dla myśliwych rozpoczynających przygodę z łowiectwem było uroczyste ślubowanie 
przed ponad setką obserwatorów. Łukasz Bardyszewski Marek Góral i Adam Podgórny w obecności opieku-
nów Pawła Tymińskiego, Zbigniewa Staniaszka i Tadeusza Staniaszka przysięgali być prawymi myśliwymi na 
chwałę polskiego łowiectwa.

Odznaczeni: Rafał Kowalczyk - wójt Gminy Wąsewo, Kazimierz Ducki - wręczający odznaczenia, Tadeusz 
Staniaszek, Marian Sikorski, Jarosław Orłowski, Maciej Michalski, Janusz Żygowski, Sławomir Zyra, Zbigniew 
Staniaszek i Krzysztof Głębocki

Rotę ślubowania  odczy-
tuje prezes koła Maciej 
Michalski.
Ślubujący (od lewej):
Marek Góral, Adam Pod-
górny, Łukasz Bardyszew-
ski
Opiekunowie:
Paweł Tymiński, Tadeusz 
Staniaszek, Zbigniew Sta-
niaszek



Podziękowania za zaproszenie i życzenia owocnej pracy, poparte interesującymi i oryginalnymi upominkami 
złożyli przedstawiciele kół łowieckich, instytucji oraz indywidualni uczestnicy uroczystości.

Prezent od wójta Gminy Wąsewo Rafała Kowalczyka

Maciej Michalski odbieta życzenia od: Andrzeja Sadowskiego i Tadeusza Kaczyńskiego z KŁ „Szarak” w Mał-
kini, Krzysztofa Mielnikiewicza, Mariana Sikorskiego z KŁ „Bór” w Długosiodle. U dołu członkowie zarządu 
„Bekasa”  Tadeusz Staniaszek i Maciej Michalski z dyrekcją ZPO w Wąsewie Agnieszką Godlewską i Dariuszem 
Murawskim (po lewej)



Gromkimi brawami, na stojąco, zebrani podziękowali uczniom ZPO w Wąsewie kierowanym przez panie 
Agnieszkę Godlewską i Iwonę Chełmińską za występ artystyczny zatytułowany „Darz Bór!”. Przyjemnie było 
słuchać mądrych tekstów, humorystycznych piosenek oddających istotę prawidłowego łowiectwa. Oby wszyst-
kie nieprzyjazne nam środowiska rozumiały łowiectwo w sposób przedstawiony przez młodzież z Wąsewa.
Na wykwintnej, jak przystało na koło obfitujące w zwierzynę grubą, dominowała dziczyzna, której miałem 
okazję popróbować.

Krzysztof Mielnikiewicz

Występy artystyczne młodzieży zachwyciły widzów



Uczniowie z Wąsewa w gościnnych progach 
KŁ „Bekas” w Ostrowi Mazowieckiej

Myśliwi Koła Łowieckiego „Bekas” w Ostrowi Mazowieckiej gościli sześćdziesięcioro uczniów z klas IV-VII, 
uczęszczających do Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Wąsewie. Spotkanie odbyło się w 
sercu Puszczy Białej, w leśniczówce Pecynka – siedzibie koła, położonej tuż obok pomnika upamiętniającego 
bohaterskie walki partyzantów Armii Krajowej z hitlerowskim najeźdźcą. Bitwa pod Pecynką była największą 
bitwą partyzancką w Puszczy Białej i jedną z największych na ziemiach polskich.
Uczniowie, po zwiedzeniu pomnika upamiętniającego postaci poległych partyzantów w „Akcji Burza”, zebrali 
się wokół kapliczki św. Huberta i wysłuchali krótkich pogadanek wygłoszonych przez Jerzego Antosiewicza – 
leśniczego leśnictwa Czary, Krzysztofa Mielnikiewicza – członka Komisji Kultury Łowieckiej NRŁ, i Tadeusza 
Staniaszka – prezesa KŁ „Bekas”. Myśliwi przybliżyli dzieciom historię Puszczy Białej, działalność „KŁ Bekas” 
oraz rolę łowiectwa w ochronie przyrody. 

Kiełbaskami częstowali koledzy: Marek Gó-
ral, Jerzy Obuchowski, Paweł Tymiński i Ja-
rosław Orłowski

Gości wita Tadeusz Staniaszek - prezes KŁ 
„Bekas” w Ostrowi Mazowieckiej



Kiełbaski z rusztu, napoje, rozmowy z myśliwymi, ogląd egzotycznych gadów i płazów oraz możliwość zabawy 
przy słonecznej aurze, wypełniły uczestnikom spotkania pozostały czas pobytu.
Nauczyciele i opiekunowie uczniów usatysfakcjonowali prelegentów pisemnymi podziękowaniami. W spotka-
niu wzięli udział goście: Justyna Kuśmierczyk Lidia Pawelczyk, Barbara Wojciechowicz, ks. Dariusz Krajewski 
i Hubert Bobrowski oraz myśliwi „Bekasa”: Paweł Tymiński, Sławomir Zyra, Jerzy Obuchowski, Marek Góral, 
Jarosław Orłowski i Tomasz Kowalczyk. 

Tomasz Kowalczyk - lekarz wetery-
narii opowiada uczniom o żółwiach, 
jaszczurkach i innych egzotycznych 
zwierzętach



W podziękowaniu za wyg łoszone prelekcje dyplomy otrzymali: Tadeusz Staniaszek, Jerzy Antosiewicz, Krzysztof Mielnikiewicz

Ku pamięci. Uczestnicy spotkania przy kapliczce św. Huberta. Wszystkie zdjęcia autorstawa Justyny Kuśmierczyk



XVIII Wielkie Grzybobranie w Puszczy Białej.
Na wizerunek łowiectwa pracują już tylko koła łowieckie

W słoneczną niedzielę 12 września 2021 roku po raz XVIII Gmina Długosiodło i Lasy Państwowe prze-
prowadziły plenerową imprezę żegnającą lato – Wielkie Grzybobranie w Puszczy Białej. Bogaty program 
artystyczno-edukacyjny obejmujący występy amatorskich i profesjonalnych zespołów artystycznych, kon-
kursy, pokazy sokolnictwa, konkurs drwali oraz wyjątkowo bogaty kiermasz handlowy uczyniły imprezę 
niezwykle atrakcyjną. Nie zabrakło, jak zwykle, myśliwych polujących w Puszczy Białej. 
Ich pawilony gastronomiczne były oblegane przez smakoszy bigosu, żuru i dziczyzny podawanej estetycz-
nie na tacach, w plastrach, ze swojskim chlebem i kiszonymi ogórkami. Jak w ukropie prze obsłudze gości 
uwijali się myśliwi z pomocą żon, córek i wnuczek, wśród nich członkowie zarządów kół z prezesami i 
łowczymi na czele. Krzysztof Twardziak - prezes, Tadeusz Staniaszek - łowczy, Paweł Tymiński - sekretarz 
oraz Sławomir Zyra, Jarosław orłowski i in. witali gości, częstowali dziczyzną i opowiadali o działalności 
Koła „Bekas” w Ostrowi Mazowieckiej. W namiocie KŁ „Bór” Długosiodło zwijał się prezes: Marian Sikorski 
z żoną Grażyną, Małgorzatą Dyl, Markiem Czachem, Sławomirem Kanią. W wyszkowskim „Lisie” zauwa-
żyłem zapracowanych m.in.: prezesa Krzysztofa Rasińskiego, Andrzeja Rozenka, Ryszarda Łukasika, a w 
wyszkowskim „Dziku” z siedzibą w Brańszczyku dowodził prezes Marek Kowalski z Wiolettą Kwiatkowską, 
pomagali m.in. Mirosław i Grzegorz Owsianka. Zaplecze pawilonów również tętniło życiem, tam posilali się 
myśliwi, odpoczywali i dyskutowali o trudnym czasie dla łowiectwa, kompromitujących walkach o władzę 
na szczytach PZŁ, kumoterstwie, stagnacji i atakach na łowiectwo. Niestety, nie było nikogo z okręgu, nie 
można było więc zapytać o nurtujące myśliwych problemy. Przykład idzie z góry, niewygodnie bowiem sta-
nąć twarzą w twarz z myśliwymi i odpowiadać na trudne pytania, zwłaszcza przy kompletnym związkowym 
chaosie, który obecne władze gotują sobie i myśliwym.









Ostrołęcka Okręgowa Rada Łowiecka bieżącej  
kadencji zakończyła działalność

15.06.2018 r. zakończyła działalność Okręgowa Rada Łowiecka w Ostrołęce. Podczas uroczystego posie-
dzenia w Kamiance n. Narwią z udziałem szerokiego aktywu (przewodniczący komisji, okręgowy rzecznik 
dyscyplinarny, przedstawiciele sądu łowieckiego, administracji i księgowości) łowczy okręgowy Paweł Je-
noch przedstawił powołanych przez ZG PZŁ członków zarządu okręgowego: Henryka Białczaka, Kazimie-
rza Duckiego i Zdzisława Nizińskiego. Omówił przygotowania do obchodów 95-lecia Polskiego Związku 
Łowieckiego i bieżącą działalność łowiecką. Po obradach podczas uroczystej części spotkania, wręczono 
odznaczenia łowieckie, kordelasy okolicznościowe i upominki. 

Przemawia Paweł Jenoch - łowczy okręgowy. Od lewej: Henryk Białczak, Roman Dudek, Jan Moskalik, 
Henryk Ryszewski, Marek Jarzębski

Od lewej: Henryk Faderewski, Kazimierz Ducki, Piotr Dudek, Zdzisław Niziński, 
Marian Sikorski, Krzysztof Rasiński



Monika Dziedzicka, Halina Wiśniewska, Wojciech Moskalik

Krzysztof Mielnikiewicz dziękuje Halinie Wiśniewskiej - głównej księgowej  za blisko 40-letnią współpracę



Krzysztof Mielnikiewicz dziękuje Pawłowi Jenochowi - za współpracę

Piotr Jenoch z członkami zarządu okręgowego wręcza Krzysztofowi Mielnikiewiczowi podziękowanie za 
wieloletnią działalność na rzecz ostrołęckiego łowiectwa



8 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. 

Wigilijne spotkanie 
ostrołęckich myśliwych

Od lewej: 
ks. Krzysztof Knajp 
oraz członkowie 
ZO PZł w Ostrołęce 
Zdzisław Niziń-
ski, 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 Dzie-
dzicka - starszy specjalista w ZO PZŁ w Ostrołęce.



Siedemdziesięciolecie Koła Łowieckiego 
„Mykita” w Ostrowi Mazowieckiej

O bchody zainaugurowano mszą świętą w kościele parafialnym pw. WNMP, celebrowaną w intencji 
zmarłych i żyjących członków koła oraz ich rodzin przez ks. prałata dr. Jana Okułę - proboszcza pa-
rafii i ks. dr. Krzysztofa Knajpa - myśliwego od 10 lat zaprzyjaźnionego ze społecznością „Mykity”. 

Nabożeństwo uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Forest Brass”z nadleśnictwa Lidzbark Welski.

 Ewangelię czyta  Sławomir Przeździecki.

Mszę celebrowali (od lewej) księża:  dr Krzysztof Knajp,  prałat dr Jan Okuła - proboszcz parafii oraz księża Cezary i Krzysztof.



W homilii ks. Krzysztof Knajp zwrócił uwagę uczestników mszy - przede wszystkim niemyśliwych, 
na ekologiczne podstawy łowiectwa, przybliżył rolę współczesnego myśliwego na polu ochrony przyrody, 
pokazał jego trud oraz zaangażowanie materialne w szacowaniu szkód, walce z kłusownictwem, w zago-
spodarowaniu łowisk i zwalczaniu chorób zwierzyny (ASF). Kapłan - myśliwy wobec negatywnego i wypa-
czonego w świadomości społecznej wizerunku myśliwego - mordercy, podsycanego przez pseudoekologów  
i publikatory, opartego na niepełnej lub fałszywej wiedzy o przyrodzie, starał się ten stereotyp zmienić. 

Po dekoracji. Dd lewej: Paweł Jenoch, Zbigniew Kempisty, Krzysztof Mielnikiewicz, Roman Betlejewski, Stanisław Pawelczyk.

Krzysztof Mielnikiewicz dekoruje „Złomem” sztandar koła „Mykita”.



Podczas mszy  sw. Krzysztof Mielnikiewicz - członek Naczelnej Rady Łowieckiej w asyście Pawła Jenocha 
- łowczego okręgowego i Zbigniewa Kempistego - prezesa koła udekorował sztandar „Mykity” najwyższym 
odznaczeniem łowieckim „Złomem”, przyznanym kołu przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich PZŁ. Mszę 
uświetniły poczty sztandarowe kół łowieckich: WKŁ 137 „Jenot” Komorowo, „Szarak” Małkinia, i „Bekas” 
Warszawa oraz muzyczna msza hubertowska.

Dary ołtarza składają: Agnieszka Urbanik, Radosław Gzula, Ireneusz Raczko, Arkadiusz Rosiński.

Krzysztof Mielnkiewicz - członek NRŁ, Sławomir Przeździecki , Zbigniew Kempisty - łowczy i prezes koła.



W sali balowej restauracji „Błękitna”, podczas drugiej części jubileuszu prowadzonej przez Sławomira 
Przeździeckiego - łowczego koła, muzycy z zespołu „Forest Brass” wykonali po raz pierwszy Hejnał Koła 
Łowieckiego „Mykita” skomponowany przez Krzysztofa Kadleca w wersjach: na róg myśliwski Plessa oraz 
na dwa rogi Plesaa i dwa rogi Par force (nuty na zdjęciu). Historię koła przybliżył zebranym Zbigniew Kem-
pisty.

Krzysztof Mielnikiewicz w asyście Pawła Jenocha i Zbigniewa Kempistego udekorował Medalami 
Zasługi Łowieckiej: Krzysztofa Kaczyńskiego (złotym), Kazimierza Duckiego, Radosława Gzulę, Wiesława 
Milika, Sławomira Przeździeckiego, Ireneusza Raczkę, (srebrnymi), Piotra Kaczyńskiego, Andrzeja Kuciela, 
Olgierda Jabłońskiego, Arkadiusza Rosińskiego i Tadeusza Zadrożnego (brązowymi).

Prawykonanie hejnału KŁ „Mykita”przez sygnalistów z Lidzbarka Welskiego.

Krzysztof Mielnikiewicz i Zbigniew Kempisty odznaczony BMZŁ. W poczcie sztandarowym: M. Iwanicki, R. Betlejewski, W. Milik. 
Po prawej: srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymuje Sławomir Przeździecki.



Zarząd koła wręczył pamiątkowe grawertony Krzysztofowi Mielnikiewiczowi za napisanie monografii 
- kalendarium koła (treść można przeczytać po kliknięciu zdjęcia okładki) oraz Kazimierzowi Kordowskie-
mu, Wojciechowi Skowrońskiemu i Krzysztofowi Niedzielskiemu za pomoc w przygotowaniu jubileuszu. 
Licznie zaproszeni goście wraz z życzeniami wręczyli Zbigniewowi Kempistemu i Sławomirowi Przeździec-
kiemu upominki. Wśród zaproszonych, poza wcześniej wymienionymi gośćmi, byli m.in.: Zbigniew Ka-
miński - Starosta Ostrowski, Jerzy Bauer - Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Bartosz Kublik - dyrektor 
Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Waldemar Brzostek - Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, ks. 
Jan Okuła, ks. Krzysztof Knajp, Henryk Faderewski i Wiesław Legacki (WKŁ 137 „Jenot”), Krzysztof Twar-
dziak i Tadeusz Staniaszek (KŁ „Bekas”), Maciej Kaczyński (KŁ „Szarak”), Lech Czudowski (Koło Wędkar-
skie nr 34).

Sławomir Przeździecki, Krzysztof Mielnikiewicz, Paweł Jenoch, Ireneusz Raczko, Kazimierz Ducki, Zbigniew Kempisty, Radosław 
Gzula, Andrzej Kuciel, Krzysztof Kaczyński, Piotr Kaczyński, Arkadiusz Rosiński, Olgierd Jabłoński, Tadeusz Zadrożny. Na dru-
gim planie poczet sztandarowy: M. Iwanicki, R. Betlejewski, W. Milik.

Złoty MZŁ odbiera Krzysztof Kaczyński.



Zbigniewowi Kempistemu i Sławomirowi Przeździeckiemu życzenia składa Jerzy Bauer Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

Nuty hejnału koła „Mykita”skomponowane przez Krzysztofa Kadleca. Po lewej na róg myśliwski Plessa. Po prawej na dwa rogi 
myśliwskie Plessa i dwa rogi Par force.



Zabawa w miłej atmosferze trwała do białego rana. 
Darzbór „Mykicie” w następnym siedemdziesięcioleciu.

Krzysztof Mielnikiewicz

W oczekiwaniu na rozpoczęcie balu



Polowanie jubileuszowe
Uroczyste polowania (hubertowskie, wigilijne i kończące sezon myśliwski 2017/2018) zaplanowano  

w ostrowskiej „Mykicie” jako kontynuację obchodów jubileuszowych.
Pierwsze z nich odbyło się 11 listopada 2017 roku w obwodzie „Kalinowo”, gdzie mieści się siedziba 

koła udekorowana licznymi pamiątkami otrzymanymi od uczestników obchodów 70-lecia koła.

Dyplomy, obrazy, grawertony to tylko część upominków zdobiących wnętrze „Kalinki” siedziby koła.

Odprawa przed polowaniem

Odprawa przed polowaniem, które prowadzili Sławomir Przeździecki  - łowczy (z lewej) i Zbigniew Kempisty - prezes koła.



Odprawa przed polowaniem. Od lewej: Jan Chrobot, Zbigniew Tryfon, Jacek Klimowicz, Stanisław Frączyk, Kazimierz 
Kordowski, Krzysztof Mielnikiewicz, Łukasz Raczko, Marcin raczko, Grzegorz Feliga.

Przygotowanie do ślubowania 
myśliwskiego, które  złożyli 
Tomasz Szczech i Tomasz Ga-
łązka (po prawej). Opiekunowie: 
Hubert i Krzysztof Kaczyńscy. 
Slubowanie odbierał Krzysztof 
Mielnikiewicz. 

Myśliwi koła z psami: od lewej: 
Mariusz Iwanicki, Łukasz Pio-
trowski (KŁ „Szarak”), Andrzej 
Kuciel, Wojciech Skowroński, 
Roman Betlejewski.



Bohaterowie polowania z zarządem. Od lewej: Stanisław Pawelczyk, Łukasz Raczko, Wiesław Milik, 
Krzysztof Mielnikiewicz (członek NRŁ), Zbigniew Kempisty - prezes koła, Sławomir Przeździecki  -łowczy.

Medal króla polowania wręczał Wiesławowi Milikowi  
Krzysztof Mielnikiewicz. W głębi Sławomir Przeździecki.

Wiesław Milik składa gratulacje Łukaszowi Raczce.

Po prawej: Krzysztof Mielnikiewicz dekoruje medalem Sta-
nisława Pawelczyka.  Obok: Łukasz Raczko, Wiesław Milik, 
Zbigniew Kempisty.



 

Orkiestra zespołu reprezentacyjnego 
Technikum Leśnego w Tucholi.

Drużyna aktorów z serialu „Ranczo”: 
Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, 
Arkadiusz Nader i Piotr Pręgowski 
zajęła II miejsce w kategorii aktorów.

Pokazy sokolnicze

Piętnaste grzybobranie  
w Długosiodle, zorganizowane 
10.09.2017 r. godne było miana 
jubileuszowego, z uwagi na rekor-
dowe zbiory szlachetnych grzybów 
(ok. 1,5 tony), liczbę uczestników, 
słoneczną aurę, liczne atrakcje  
i różnorodność sprzedawanych re-
gionalnych wyrobów spożywczych. 

29 drużyn od rana napełniało 
pojemne wiklinowe kosze praw-
dziwkami i podgrzybkami, albo 
poszukiwało najcięższego boro-
wika, by zasłużyć na tytuł króla 

grzybiarzy. Udział aktorów  
i dziennikarzy potęgował za-
interesowanie konkursem i go 
uatrakcyjniał. 

W kategorii aktorów zwycię-
żyły panie: Agata Załęcka, Paulina 
Holtz, Anna Powierza Anna San-
dowicz. II miejsce zajęli aktorzy z 
serialu „Ranczo”: Piotr Pręgowski, 
Arkadiusz Nader, Sylwester Ma-
ciejewski i Bogdan Kalus. 

Królową XV Wielkiego Grzy-
bobrania została Anna Rojek, 
posiadaczka borowika o wadze 
ponad 1,5 kg, królem zaś Mie-
czysław Groszyk z okazem ważą-
cym 1,8 kg.

Myśliwskie smaki  
w Długosiodle



Myśliwi KŁ „Bór” Długosiodło przy-
gotowali ponad 350 porcji smacznej 
dziczyzny dla uczestników i gości im-
prezy.
Od lewej: Wojciech Kwiatkowski - nad-
leśniczy z Wyszkowa, Grażyna Sikor-
ska, Stanisław Jastrzębski - wójt gminy 
Długosiodło,  Jarosław  i BarbaraTar-
narzewscy, Rafał Zawadzki, Małgorzata 
Dyl, Jarosław Mróz (zasłonięty), Rafał 
Jechna,  Ernest Gajownik, Marian Si-
korski, Krzysztof Mielnikiewicz.

Marian Sikorski i Rafał Jechna z mło-
dzieżą przed ekspozycją fotograficzną 
„Łowiectwo to nie tylko polowanie”

Jury konkursowe w składzie Walde-
mar Magiera - wicedytektor RDLP w 
Warszawie i Wojciech Kwiatkowski 
nadleśniczy z Wyszkowa zważyli ok. 
1500 kg grzybów nazbieranych przez 
29 ekip zbieraczy.

Pawilony promocyjne kół ło-
wieckich, dzierżawiących tereny  
w dostojnej Puszczy Białej, cie-
szyły się w tym roku wyjątkowym 
powodzeniem. Długie kolejki do 
degustacji potraw z dziczyzny 
ustawiały się przy prawie wszyst-
kich namiotach. Smakosze zdro-
wej żywności najbardziej oblegali 
stoiska z potrawami przygotowa-
nymi przez myśliwych z kół „Bór” 
Długosiodło i „Lis” Wyszków. 
Zainteresowaniem cieszyły się też 
stoiska kół „Dzik” z Wyszkowa i z 
Makowa Mazowieckiego. 

ZG PZŁ, wspólnie z makow-
skim „Dzikiem”, po raz pierw-



Potrawę do oceny jury przygotowują 
Krzysztof Rasiński i Ryszard Łukasik.

Szynka zapiekana w chlebie przy-
gotowana przez zarząd KŁ „Dzik” w 
Wyszkowie w składzie: Krzysztof Po-
nichtera, Andrzej Rozenek, Krzysztof 
Rasiński, Ryszard Łukasiuk. Po prawej 
Piotr Rozenek - stażysta.

Potrawę do oceny jury podaje Marian 
Sikorski. Obok Rafał Jechna i Ernest 
Gajownik.

szy wzięły udział w imprezie, 
serwowały dania na gorąco i 
prezentowały ciekawe materiały 
edukacyjne dla dzieci i młodzie-
ży na tematy przyrodniczo-ło-
wieckie. Koło łowieckie „Bór” z 
Długosiodła na wystawie fotogra-
ficznej „Łowiectwo to nie tylko 
polowanie” zaprezentowało swą 
aktywność w gminie Długosiodło 
i zabiegi łowiecko-hodowlane we 
własnych łowiskach. Baner doku-
mentujący historię koła wykonało  
również KŁ „Dzik” z Wyszkowa.

Jury kulinarne uznało że  
złoszone dania konkursowe były 

wyśmienite i zdecydowało  
o przyznaniu ex aequo pierwsze-
go miejsca wszystkim potrawom 
przygotowanym przez myśliwych. 
Miałem przyjemność smakować 
„marynowaną polędwicę z jelenia 
- cielaka w krypinie z farszem 
szpinakowo- rozmarynowym” 
serwowaną przez KŁ „Bór” w 
Długosiodle oraz szynkę z dzika 
zapieczoną w chlebie przez 
Krzysztofa Rasińskiego prezesa 
KŁ „Dzik” w Wyszkowie.

Marian Sikorski prezes koła 
łowieckiego „Bór”, podkreślał że 
ukazywanie łowiectwa poprzez 



Jury w namiocie KŁ „Dzik” Wyszków  
- tyłem na pierwszym planie prezes 
koła  Marek Kowalski.

Namiot Polskiego Związku Łowieckie-
go i KŁ „Dzik”  z Makowa Mazowiec-
kiego.

Henryk Soliwoda (w stroju myśliw-
skim) z jury konkursowym w pawilo-
nie KŁ „Barbara” w Warszawie.

kuchnię myśliwską, jest bardzo 
dobrze odbierane przez lokalne 
społeczności i doskonałą promo-
cja łowiectwa.

Krzysztof Mielnikiewicz

Danie konkursowe



Siedemdziesięciolecie Koła Łowieckiego 
„Bekas” w Warszawie

W sercu Puszczy Białej będącej niegdyś własnością i miejscem łowów książąt mazowieckich, następnie biskupów 
płockich, a podczas II wojny światowej terenem zaciętych walk partyzanckich oddziałów AK z Niemcami, odbyły się 
1.07.2017 r. uroczystości jubileuszowe 70-lecia KŁ „Bekas” w Warszawie. W głębi puszczy, obok kapliczki św. Hu-
berta, tuż przy pomniku poległych partyzantów, licznie przybyłych gości powitali Krzysztof Twardziak - prezes koła i 
Tadeusz Staniaszek - łowczy. 

Byli wśród nich Marian Krupiński - radny Semiku Mazowieckiego, Zbigniew Kamiński - starosta ostrowski, Ma-
rek Kamiński - członek zarządu, Krzysztof Szymański - komendant miejski Policji w Ostrołęce, Wojciech Kwiatkowski 
- nadleśniczy nadleśnictwa Wyszków oraz sołtysi, leśniczowie, dyrektorzy szkół i instytucji z Wyszkowa i Ostrowi 
Mazowieckiej, przedstawiciele ORŁ i pracownicy ZO PZŁ w Ostrołęce, członkowie zarządów i poczty sztandarowe za-
przyjaźnionych kół łowieckich: „Bór” Długosiodło, „Mykita „Ostrów”, Jenot” Komorowo, „Szarak” Małkinia” a także 
licznie przybyli członkowie rodzin myśliwych „Bekasa”. 

Uroczystość prowadził Tadeusz Staniaszek - łowczy koła

„Złomem” sztandar KŁ „Bekas” w Warszawie dekorowali Krzysztof Mielnikiewicz i Marek Matysek.



Po mszy św. odprawionej ks. Krzysztofa Knajpa Krzysztof Mielnikiewicz - członek Naczelnej Rady Łowieckiej z 
Markiem Matyskiem - członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej w Warszawie udekorowali sztandar „Bekasa” najwyż-
szym odznaczeniem łowieckim „Złomem”. srebrne Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali: Tadeusz Staniaszek, Jerzy 
Szczygieł i Jerzy Antosiewicz. Medale za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Ostrołęckiego Krzysztof Twardziak, Stanisław 
Kowalczyk, Zbigniew Staniaszek i 

Koło cieszy się uznaniem u władz samorządowych, łowieckich i instytucji, wyrazem którego były liczne listy gra-
tulacyjne, w tym od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i łowczego okręgowego Pawła Jenocha 
oraz medale, dyplomy i upominki od władz łowieckich, samorządów, instytucji i kół łowieckich. Biesiady myśliwskie 
w Pecynce i Broku zakończyły uroczystości jubileuszowe.

Krzysztof Mielnikiewicz

Srebrne „Medale Zasługi łowieckiej” otrzymali: (od lewej) Jerzy Szczygieł, Jerzy Antosiewicz, Tadeusz Staniaszek.  
Wręczający medale: Krzysztof Twardziak, Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Matysek.

Goście uroczystości.



Krzysztof Mielnikiewicz odczytuje list gratulacyjny od Pawła Jenocha - łowczego okreęgowego. Obok Tadeusz 
Staniaszek i Krzysztof Twardziak.

Na pierwszym planie Halina Wiśniewska - główna księgowa ZO PZŁ w Ostrołęce.

Członkowie KŁ „Bekas” z rodzinami.



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 dzier-
żawiących 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. 

Paweł Jenoch 
łowczy okręgowy

Od lewej: Wojciech Kwiatkow-
ski,  Bogdan Pągowski, Krzysz-
tof Mielnikiewicz

Od lewej: Grzegorz Tarkowski, 
Marian Firer, Zdzisław Gadom-
ski, Grzegorz Ślązak, Stanisław 
Kubeł i Roman Jankowski 



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






