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1. Byliśmy uczestnikami XXVII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w 

Jeleniej Górze  
21 osób z kół pszczelarzy w Biskupcu, Nidzicy, Olsztynie, Reszlu i Szczytnie 

uczestniczyło w XXVII ODP w Jeleniej Górze. W uroczystości oficjalnego otwarcia 

ODP reprezentowały nas poczty ze sztandarami z Biskupca, Nidzicy, Olsztyna i 

Szczytna oraz sztandar WZP a wśród trzech osób szczególnie uhonorowanych „za 

zasługi dla pszczelarstwa polskiego” znalazł się Ryszard Pałach, któremu Statuetkę 

Ks.Dr Jana Dzierżona wręczył prezydent PZP – Tadeusz Sabat.  
Obok udziału naszej grupy w oficjalnej części ODP zwiedziliśmy z przewodnikiem 

miasto oraz Park Miniatur, natomiast z winy Organizatora nie zobaczyliśmy Sztolni 

Uranowych w Kowarach. Zgodnie z planem byliśmy gośćmi w pasiece Zuzanny i 
Czesława Turwanickich, zaś nadprogramowo spotkaliśmy się z Panem Ryszardem 
Sułkowskim z Bolkowa w jego firmie zaopatrującej pszczelarzy w drewniany sprzęt 

pszczelarski. 

 

2.  VII Wojewódzki Dzień Pszczelarza organizujemy w Reszlu  
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Na wniosek kol. Jerzego Paukszto – prezesa Koła Pszczelarzy w Reszlu, Zarząd WZP 

zdecydował, że VII Wojewódzki Dzień Pszczelarza odbędzie się w Reszlu 29 sierpnia 

(niedziela) 2010 roku w połączeniu z uroczystym finałem fundacji sztandaru dla tego 

koła. W związku z podjęciem koniecznych prac organizacyjnych prezes WZP – 

Ryszard Pałach, członek Zarządu WZP – Jerzy Sikora oraz kol. Jerzy Paukszto 

spotkali się 9 września br. w Reszlu z burmistrzem tego miasta – Panem Zdzisławem 
Szypulskim, aby ustalić ogólne ramy tego przedsięwzięcia oraz tryb jego organizacji   

i finansowania. 
 

3.  Zatrucia pszczół w naszym województwie w minionym sezonie 

wyraźnie się nasiliły – musimy się lepiej przygotować ! 
Z informacji, jakie już od kwietnia napływały w tym roku do Biura WZP w Olsztynie 

wynika, że problem zatrucia lub podtrucia pszczół w pasiece spotyka coraz większą 

liczbę pszczelarzy i rodzin pszczelich. Ponieważ większość pszczelarzy uważa, że to 

nieszczęście ich akurat nie dotknie, stąd informacje na temat prawidłowego sposobu 

postępowania w razie wystąpienia takiego zdarzenia nie cieszą się dużym 

zainteresowaniem. Dopiero, kiedy widać na własnej pasiece, że rodziny straciły swoje 

zbieraczki a wokół uli ściele się trup okazuje się, że nie wiadomo za bardzo - co 

czynić.  

Dostrzegając ten problem Zarząd WZP wystąpił z inicjatywą zdecydowanej zmiany tej 

sytuacji, bo także ci, który powinni być pszczelarzom pomocni w tych trudnych 

chwilach często nie mają tej świadomości lub wyraźnie usiłują zbyć „natręta” odsyłając 

go „aby od siebie” a szybko upływające kwadranse bardzo zmniejszają szanse na 

ustalenie sprawcy i skuteczne dochodzenie roszczeń przez pszczelarza. Sposobem 

uzyskania wyraźnej zmiany w sytuacji poszkodowanego pszczelarza jest 

jednoznaczne ustalenie procedury, jaka winna być „krok po kroku” realizowana w 

przypadku stwierdzenia przypadku wystąpienia zatrucia pszczół w danej pasiece. 

Musi być w niej jasno określone, co w danej sytuacji należy czynić i które działania 

winny być podejmowane przez poszczególne osoby. Dzisiaj bywa, że problemem jest 

powołanie komisji, która ma udokumentować zaistniałą sytuację, bo wójt czy burmistrz 

żąda, aby mu wskazać, który paragraf go do tego zobowiązuje. Z kolei wskazani do 

składu komisji przedstawiciele mówią, że nie mają na „takie bzdury” czasu, albo pytają 

pszczelarza – kto im za tą pracę zapłaci. A co robić, kiedy jest akurat „weekend” lub 



 3

jeszcze gorzej – „długi weekend”? Rolnik zaś powiada, że pryskał i nadal będzie to 

robił, bo nie ma innego wyjścia. 

Jako pszczelarze musimy mieć pełną jasność roli, którą mają do spełnienia 

poszczególne osoby, ale także te osoby nie mogą mieć wątpliwości odnośnie 

obowiązków, jakie ich dotyczą w takiej sytuacji.  

Dokonanie powyższych ustaleń ma zrealizować roboczy Zespół, do którego prezes 

WZP zaprosił przedstawicieli następujących organizacji i instytucji: 

- Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu, 

- Warmiński Związek Pszczelarzy w Rychlikach, 

- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, 

- Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, 

- Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie, 

- Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Olsztynie 

- Warmińsko-Mazurski Sztab Kryzysowy. 

 Przygotowana przez ten Zespół propozycja zostanie przedstawiona Panu 

Wojewodzie do rozpatrzenia i zdecydowania o formie i trybie jej wprowadzenia do 

praktyki w naszym województwie. 

 

4. Nie było uwag do jakości odkładów 
Z kontaktów, jakie z prezesami kół oraz indywidualnymi pszczelarzami ma Biuro WZP 

w związku z realizacją umów podpisanych przez WZP z ARR wynika, że w ostatnich 

dwóch latach nie ma żadnych uwag dotyczących jakości odkładów przygotowywanych 

stosownie do zapotrzebowania przez poszczególnych producentów. Oznacza to, że 

pszczelarze oferujący odkłady opanowali już dobrze metodę postępowania i mimo 

nawet mniej korzystnych warunków pogodowych potrafią uzyskać właściwy rozwój 

przygotowywanych do sprzedaży odkładów oraz wysoką jakość funkcjonujących w 

nich matek. Aby uniknąć trudnych do rozpatrzenia uwag jakościowych po odbiorze 

odkładów kupujący je pszczelarze powinni wraz ze sprzedającym dokonać ich 

przeglądu przed odebraniem. Ewentualna decyzja pszczelarza o rezygnacji z odbioru 

odkładów ze względu na ich niewłaściwą jakość winna być najdalej następnego dnia 

zgłoszona do Biura WZP, co jest warunkiem podstawowym uznania reklamacji i 

zwrotu wpłaconej przedpłaty. 
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5. Ceny matek, pakietów i leków w ofercie na rok 2010  
 (w tabeli) 

6. Zostaliśmy zaopatrzeni w cukier do podkarmiania pszczół 
Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem i dokonanymi wpłatami do 21 kół 

pszczelarzy dostarczono łącznie 158,435 ton cukru. (Asuny – 18,25 ton, Bartoszyce – 

12,7 ton, Biskupiec 2,825 tony, Górowo Iław. – 5,2 ton, Iława – 4,45 tony, Kętrzyn – 

18,0 ton, Korsze – 3,60 tony, Lidzbark Warm. – 9,25 ton, Lubawa 4,85 tony, Morąg – 

4,5 tony, Mrągowo – 5,2 ton, Nowe Miasto Lub, - 2,0 tony, Nidzica 1,925 tona, Olsztyn 

– 24,5 tony, Olsztynek – 3,575 tony, Ostróda – 1,975 tona, Pisz – 10,475 ton, Reszel 

– 2,8 tony, Srokowo – 14,025 ton, Szczytno – 6,225 ton, Świątki – 2,1 tony.  

 

7. Mamy w biurze WZP stażystkę skierowaną przez Powiatowe Biuro 

Pracy w Olsztynie 
Na wniosek WZP w Olsztynie z dniem 1 października swój 6-miesięczny staż w biurze 

WZP rozpoczęła p.mgr Joanna Ferdycz na stanowisku – referent d/s księgowości. 

Mamy nadzieję, że wykonywana praca da korzyść pszczelarzom a stażystka dobrze 

rozpocznie swoją zawodową karierę. 

 

8. Planujemy pracę Zarządu WZP i jego członków  
Rok 2009 powoli się kończy, więc przyszedł już czas, aby dobrze zaplanować naszą 

pracę na rok 2010. Ważne jest przy tym, aby było wcześniej wiadomo nie tylko, jakie 

przedsięwzięcia podejmiemy, ale również w jakich terminach odbędą się planowane 

walne zebrania oraz imprezy, w których przewidziany jest udział przedstawicieli 

Zarządu WZP. Biuro WZP oczekuje na plany poszczególnych kół w tym zakresie, bo 

jeszcze teraz będzie czas, aby skorygować niektóre z pokrywających się terminów. 

Dziś już znane są następujące terminy wydarzeń, z którymi w kołach nie należy 

konkurować: 

- XXVIII Ogólnopolski Dzień Pszczelarza w Płocku – 10-12.IX.2010, 

- VIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Reszlu – 29.VIII.2010, 

 

9. Producenci odkładów i pakietów będą się szkolić w Kamiannej  
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PZP organizuje w Kamiannej szkolenie, w którym zobowiązani są wziąć udział także 

nasi oferenci w zakresie dostarczania zainteresowanym pszczelarzom wysokiej 

jakości odkładów ze swoich pasiek. Szczegóły organizacyjne ustala z nimi Biuro WZP. 

 

10. Zachęcamy do prenumeraty „Pszczelarza Polskiego” 
Zapewne większość z nas chce, aby istniał dostępny pszczelarzom periodyk, który 

zrzeszonym pszczelarzom przekazuje informacje o: działaniach realizowanych przez 

ich organizację na rzecz wszystkich członków i branży pszczelarskiej w Polsce, 

nowych regulacjach prawnych dotyczących pszczelarzy oraz wydarzeniach z życia 

PZP i organizacji członkowskich (WZP, RZP). Chcemy także, aby można było w tym 

czasopiśmie znaleźć istotne dla pszczelarzy informacje przydatne w prawidłowym 

prowadzeniu każdej pasieki. Tym zadaniom próbuje z coraz lepszymi efektami 

podołać „Pszczelarz Polski”, jednak jego wydawanie ma także uwarunkowania 

ekonomiczne. Można oczywiście ustalić cenę pokrywającą koszty, ale można też 

zwiększyć nakład i dzięki temu nie podnosić ceny. Ponieważ pszczelarze nie lubią 

płacić coraz więcej za swoją gazetę, więc Rada Związku (PZP) na swoim ostatnim 

posiedzeniu ustaliła, że w swoich organizacjach zrobimy wszystko, aby wyraźnie 

zwiększyć liczbę Czytelników, gdyż od tego zależy dalszy byt czasopisma. 

Ze sprawozdań rocznych, jakie wpłynęły na koniec ostatniego roku do WZP 

wynika, że spośród 32 kół „Pszczelarz Polski” prenumerowany jest przez pszczelarzy 

w 27 kołach w ogólnej liczbie egzemplarzy – 233. Brak prenumeraty PP wykazały koła 

pszczelarzy w Lubawie, Mikołajkach, Ostródzie, Świątkach i Węgorzewie.  

Pragniemy zwrócić uwagę, że w całym okresie funkcjonowania tego pisma 

redagowane ono było przez różne redakcje i wydawane przez różne wydawnictwa. 

Stąd opinia o PP sprzed kilku czy kilkunastu lat jest już z pewnością nieaktualna i 

dlatego zachęcamy do przejrzenia ostatnich numerów i… licznego zasilenia grupa 

prenumeratorów oraz kierowania do redakcji swoich tekstów w sprawach, które mogą 

zainteresować Czytelników (w numerze wrześniowym jest m.in. opatrzona zdjęciami 

relacja kol.J.Ciechanowicza z naszego Dnia Pszczelarza w Szczytnie). 

 

11. Organizujemy pielgrzymkowy wyjazd do Częstochowy 
Dzień naszego Patrona – Św.Ambrożego – przypada 7 grudnia, zaś 6 grudnia o 

godz.10-tej chcemy wziąć udział w konferencji pszczelarskiej organizowanej przez 
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Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Dlatego wyjazd grupy pszczelarzy z 

naszego Związku nastąpi już w sobotę – 5 grudnia o godz. 12-tej. 

Aby zarezerwować 2 noclegi w Domu Pielgrzyma oraz odpowiedni autokar trzeba 

znać listę uczestników. Prezesi Kół są wobec powyższego proszeni o ustalenie listy 

osób zainteresowanych wyjazdem spośród swoich członków i przekazanie tej 

informacji do biura WZP w terminie do dnia 29.października. 

 

12. Program o apiterapii w TVP 3 – informacja z PZP 
Dnia 21 października o godz. 19:00 oraz 22 października o godz.16:50 emitowany 

będzie w TVP 3 przygotowany przez TVP Kraków program o apiterapii. Bardzo proszę 

o przekazanie tej informacji wszystkim pszczelarzom i naszym klientom. 

 

13. Kupię – sprzedam  
Biuro WZP informuje, że nadal prowadzony jest w sklepie WZP skup propolisu dobrej 

jakości w cenie 100 zł/kg.  

 
14. Podręczne adresy i numery telefonów przydatne Zarządom Kół i 
poszczególnym pszczelarzom 
 

 Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul. Słoneczna 48, tel.089-523-
39-32, 523-38-67, 

 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 
11, tel.089-533-21-28, 

 Inspektorat Olsztyński Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, ul. 
Niepodległości 53/55, tel.089-527-76-31, 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 
91, tel.089-535-76-84, 089-526-44-39, 

 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, tel.089-524-05-
07, w.12, 

 Warmińska Spółdzielnia Pszczelarska w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 45, tel. 089-
527-44-60, 

 „Nektar” s.c. - pp. C. i W. Badeńscy, Karczowiska Górne 37, 82-331 Jegłownik, tel. 
055-232-46-04, 

 Gospodarstwo Pasieczne „Leśny Dwór” - p. Jacek Pieńkos, Leśny Dwór 8, 12-100 
Szczytno, tel.089-624-37-77, 

 Pasieka Hodowlana mgr inż. Marii Wilde w Gryźlinach – tel.kontakt. 089-524-03-
23, 

 Mazurskie Miody ZP-H ”Karolina” – Tomaszkowo 47, 11-034 Stawiguda, tel.089-
513-64-13, 

 
opracował: dr  R.Pałach  


