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1. Szkolenie pszczelarzy w WZP Olsztyn
Zarząd WZP podpisał przygotowaną przez ARR umowę dotyczącą realizacji z dofinansowaniem UE i krajowym szkolenia członków WZP zaplanowanego w złożonym do ARR
projekcie. Niestety, kwota umowy wynosi 8 232,00 zł, podczas, gdy przedstawiony w projekcie koszt szkolenia w 6 grupach dla 660 członków wynosił 55 240,00 zł. Z umowy z ARR
wynika, że w jej ramach może być zrealizowane szkolenie tylko 110 osób. W tej sytuacji
podjęte zostały starania o uzyskanie środków na realizację szkolenia w pozostałych 5
grupach z innych źródeł. W trakcie procedury rozpatrywania jest aktualnie wniosek WZP
złożony w Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, której WZP jest
pełnoprawnym Partnerem od 2009 roku. Ponieważ uzyskaliśmy zapewnienie (na razie
ustne), że wniosek będzie skuteczny Biuro WZP podejmuje prace związane z organizacją 6
szkoleń:
Szkolenie jest obecnie zaplanowane w następujących terminach:
1.

26.02.2012 – Iława (110 osób),

2.

3.03.2012 – Kętrzyn (110 osób),

3.

4.03.2012 – Olsztyn (100 osób),

4.

10.03.2012 – Ryn (80 osób),

5.

11.03.2012 – Szczytno (80 osób),

6.

17.03.2012 – Lidzbark Warm. (110 osób).

W każdym przypadku przewidywany jest następujący przebieg szkolenia:
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•

Godz. 9.00 – Otwarcie spotkania,

•

Godz.9.15 – wykład dr Ryszarda Pałacha pt. Aktualne zasady dobrej

praktyki produkcyjnej w pszczelarstwie (2 godz.lekcyjne),
•

Godz. 10.45 – przerwa kawowa,

•

godz. 11.00 – wykład dr Janusza Bratkowskiego pt. Specyficzne cechy gos-

podarki pasiecznej na Warmii i Mazurach w ulach poszczególnych typów (3 godz.
lekcyjne),
•

Godz. 13.30 – wykład dr hab. Zbigniewa Lipińskiego pt. Odżywianie się i ży-

wienie pszczół w kontekście ich zdrowotności oraz wydajności miodowej i jakości pozyskiwanych miodów (3 godz.lekcyjne),
•

Godz. 15.45 – lunch.

•

Godz. 16.30 – zakończenie.

W każdej lokalizacji planowany jest udział w szkoleniu pszczelarzy z miejscowego i
sąsiednich rejonowych kół pszczelarzy.
Aby przygotować i zapewnić wszystkim uczestnikom szkolenia opracowane wcześniej
materiały szkoleniowe oraz zamówić katering konieczna jest jednoznaczna informacja o osobach, które wezmą udział w szkoleniu.
Biorąc po uwagę doświadczenia z lat poprzednich Zarząd WZP zwraca się do Prezesów i Zarządów kół o sporządzenie list członków ich kół, którzy wezmą udział w organizowanym szkoleniu w oparciu o przesłane w załączeniu formularze. Limit osób z poszczególnych kół, które wezmą udział w szkoleniu przedstawia się następująco:
26.lutego – Iława-30 osób, Susz-10 osób, Lubawa-10 osób, Nowe Miasto Lub-30
osób, Ostróda-15 osób, Działdowo-15 osób;
3.marca – Kętrzyn-35 osób, Asuny-15 osób, Srokowo-15 osób, Korsze-5 osób,
Węgorzewo-15 osób, Reszel-15 osób, Piecki-10 osób;
4.marca – Olsztyn-75 osób, Morąg-15 osób, Świątki-5 osób, Olsztynek-5 osób;
10.marca – Ryn-30 osób, Giżycko-15 osób, Mikołajki-8 osób, Mrągowo-10 osób,
Pisz-17 osób;
11.marca – Szczytno-30 osób, Biskupiec -25 osób, Nidzica-25 osób;
17.marca – Lidzbark Warm.-25 osób, Bartoszyce-25 osób, Jeziorany-15 osób,
Sępopol-20 osób, Górowo Ił-15 osób, Bisztynek-3 osoby, Pieniężno-7 osób.
W przypadkach, gdy lista chętnych do udziału w szkoleniu z danego koła miałaby przekraczać wyznaczony ramowo limit osób lub ustalony limit przez dane koło nie będzie wykorzy-
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stany Prezesi kół proszeni są o możliwie najszybszy bezpośredni kontakt telefoniczny z
Biurem WZP, co pozwoli na wprowadzanie bieżących korekt i pełne wykorzystanie środków.
Sporządzone listy uczestników szkolenia Prezesi Kół przesyłają do Biura WZP w
terminie do dnia 10 lutego.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pszczelarzy
Oferta PZP z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Region w Radomiu na
rok 2012 stanowi w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pszczelarzy w zakresie pożądlenia przez pszczoły:
•

suma ubezpieczenia na jednego pszczelarza na jedno zdarzenie w okresie ubez-

pieczenia w wys. 15 000 zł oraz 30 000 zł na wszystkie zdarzenia u jednego pszczelarza;
•

składka 5,50 zł od jednej pasieki.

Na załączonym formularzu należy nanieść wskazane dane i uzyskać podpisy pszczelarzy oraz do dnia 15 marca 2012 r. wpłacić na konto WZP z kół zebrane składki i przesłać
do Biura WZP listy pszczelarzy do ubezpieczenia w zakresie OC z podaniem liczby rodzin na
wskazanych pasieczyskach oraz kwoty naliczonej składki przy uwzględnieniu stawki 5,50 zł
za każde do 50 rodzin w danej lokalizacji i 5,50 zł za ilość rodzin przekraczającą 50 rodzin na
danym pasieczysku.
Przykład: pszczelarz posiadający 145 rodzin pszczelich w 4 pasiekach: „1” - 67 rodzin,
„2” - 14 rodzin, „3” - 18 rodzin, „4” - 46 rodzin - powinien wpłacić składkę w łącznej kwocie
27,50 zł.
Jednocześnie przypominam, że na rachunku WZP znajduje się kwota 8044 zł nadpłaty z ubiegłorocznych wpłat na OC: Asuny-364 zł, Bartoszyce-370,50 zł, Biskupiec-241,50 zł,
Bisztynek-39 zł, Działdowo-351 zł, Giżycko-188,50 zł, Górowo-188,50 zł, Iława-260 zł,
Jeziorany-138,50 zł, Kętrzyn-669,50 zł, Korsze-143 zł, Lidzbark Warm.-442 zł, Lubawa149,50 zł, Mikołajki-84,50 zł, Morąg-266,50 zł, Mrągowo-254 zł, Nidzica-313 zł, Nowe
Miasto-396,50 zł, Olsztynek-195 zł, Ostróda-195 zł, Piecki-143 zł, Pieniężno-305,50 zł, Pisz370,50 zł, Reszel-292,50 zł, Ryn-227,50 zł, Sępopol-338 zł, Srokowo-235 zł, Susz-182 zł,
Szczytno-240,50 zł, Świątki-84,50 zł, Węgorzewo-375 zł. W tej sytuacji WZP oczekuje
wniesienia wpłat od RKP, którym zwrócono niewykorzystane kwoty oraz dotyczących
członków, którzy wstąpili do związku w 2011 roku i nie ubezpieczali się od OC w odniesieniu
do posiadanych pasiek.
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3. Użytkownicy 5 lawet z 2006 roku mogą je kupić
Zarząd WZP podjął w dniu 22 stycznia br. uchwałę o sprzedaży zamortyzowanych
lawet do przewozu uli ich dotychczasowym użytkownikom. Uchwała dotyczy 5 lawet typ PM
200/2 prod.Polmetal-Reimann nabytych w roku 2006 w cenie 4 880 zł brutto.
Odnośnie pozostałych 5 lawet typ B1440HT z Niewiadowa nabytych przez
pszczelarzy w 2006 roku w cenie 7242 zł brutto/szt. uchwała Zarządu WZP zostanie podjęta
po ich całkowitej amortyzacji w roku 2013. Sprzedaż lawet PM 200/2 ich dotychczasowym
użytkownikom realizowana będzie w cenie po 250 zł netto. Jeżeli dotychczasowi użytkownicy
lawet w terminie do 15 kwietnia 2012 r. nie zdecydują się na ich zakup zostaną one na
zasadach konkursu ofert sprzedane innym chętnym pszczelarzom – członkom WZP.

4. Skup wosku i wymiana na węzę
Zarząd WZP zdecydował o utrzymaniu dotychczas obowiązujących warunków skupu
wosku i wymiany wosku na węzę. Wosk kl.I skupowany jest w cenie 9,75 zł/kg i może
podlegać wymianie na węzę w relacji 0,45 kg węzy za 1 kg wosku (w przeliczeniu cena 1 kg
węzy wynosi wtedy 21,67 zł/kg). Węzę można również kupić bez dostarczania właściwej
ilości wosku, ale jej cena wówczas wynosi 33,00 zł/kg.

5 Podręczne adresy i numery telefonów przydatne Zarządom Kół
oraz poszczególnym pszczelarzom
Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul. Słoneczna 48, tel.089-52339-32, 523-38-67,
 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.089-524-0507, w.12,
 Warmińska Spółdzielnia Pszczelarska w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 45, tel. 089527-44-60,
 „Nektar” s.c. - pp. C. i W. Badeńscy, Karczowiska Górne 37, 82-331 Jegłownik, tel.
055-232-46-04,
 Pasieka Hodowlana mgr inż. Marii Wilde w Gryźlinach – tel. kontakt. 089-524-0323,
 Mazurskie Miody – Tomaszkowo 47, 11-034 Stawiguda, tel.089-513-64-13,


Opracował: dr Ryszard S.Pałach

