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1. Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WZP już niedługo
Zgodnie z postanowieniami Statutu Zarząd WZP realizuje działania związane z
organizacją Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego WZP, który odbędzie się
w Olsztynie 29 listopada br. Obok podsumowań i działań technicznych okres ten
winien być także czasem przemyśleń oraz dyskusji dotyczących ustalenia także w
trakcie zebrań rejonowych kół pszczelarzy problemów i spraw, które w imieniu
szeregowych członków zostaną przez delegatów przedstawione na forum Zjazdu.
Jednak istotnym jest, aby były to też propozycje rozwiązania wskazywanych
problemów i kierunków w jakich winny działać wybrane przez delegatów władze
WZP, co powinno znaleźć swój wyraz w treści uchwały programowej Zjazdu.
Wykorzystajmy zatem jak najlepiej najbliższe 2 miesiące w naszych kołach na
dyskusję dobrze przygotowującą delegatów do podjęcia właściwych decyzji.

2. Uroczyste nadanie sztandaru w Olsztynku
W niedzielę dnia 29 czerwca 2014 roku w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Olsztynku odbyła się uroczysta msza święta, podczas której
proboszcz z tut. parafii - ksiądz dziekan Stanisław Pietkiewicz poświęcił sztandar
ufundowany przez społeczność lokalną pszczelarzom Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Olsztynku w 50 rocznicę utworzenia koła. W imieniu fundatorów sztandar nadał
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społeczności pszczelarskiej Burmistrz Miasta i Gminy OLSZTYNEK - Artur Wrochna
w obecności sztandaru WZP w Olsztynie i przybyłych pocztów ze sztandarami 10
rejonowych kół pszczelarzy wchodzących w skład

WZP Olsztyn (RKP: ) oraz

Mirosława Pampucha - starosty powiatu olsztyńskiego, Józefa Zyska - prezesa
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie, Alojzego Kurowskiego – prezesa
RKP w Olsztynku, członków Zarządu RKP Olsztynek - Ireneusza OsłowskIego,
Adama Wensiorry, Jana Kajetaniaka, Bernarda Gruszkiewicza i całego Zarządu
WZP oraz zgromadzonych licznie świadków uroczystości.
Awers Sztandaru posiada tło, na którym wokół centralnej części płata znajduje się
plaster z komórkami pszczelimi koloru żółtego. Na niebieskim tle w centrum znajduje
się w stroju biskupim Święty Ambroży. W prawej dłoni trzyma pastorał, zaś lewą ręką
podtrzymuje koszkę z rojem pszczół. Poniżej dłoni znajduje się kwiat białej koniczyny
wraz z zielonymi liśćmi oraz pszczołą miodną.

W górnej części tuż nad głową Św.

Ambrożego znajduje się w kształcie półkulistym napis w kolorze żółtym SZCZĘŚĆ
BOŻE PSZCZELARZOM.
Rewers Sztandaru, na którym znajduje się na zielonym tle herb Miasta Olszynek.
Herb przedstawia postać Św. Piotra trzymającego w lewej dłoni pastorał, zaś w
prawej duży klucz. Św. Piotr zamieszczony jest na zielonej murawie w tarczy na
białym tle i szacie biskupa koloru błękitnego.

Wokół herbu widnieje napis

REJONOWE KOŁO PSZCZELARZY W OLSZTYNKU 1964-2014.
Całość płata umocowana jest do drzewca z godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

3. 5.IX.2014 r. odbył się XI Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Rynie
Na nabrzeżu jez.Ryńskiego w Rynie Prezes WZP poprosił proboszcza parafii pw św.
NPNMP ks. Sylwestra Fiećko o odprawienie mszy św. za czynnych pszczelarzy z
rodzinami z województwa warmińsko-mazurskiego oraz dusze pszczelarzy, którzy
odeszli do wieczności. W czasie Mszy Św. celebrowanej z udziałem pocztów
sztandarowych ze sztandarem WZP i sztandarami RKP z Asun, Biskupca,
Działdowa, Iławy, Nowego Miasta Lubawskiego, Nidzicy, Olsztyna, Ostródy, Rynu,
Reszla, Szczytna i Węgorzewa

tradycyjnie w darze ołtarza delegacja WZP

ofiarowała świecę paschalną z czystego wosku pszczelego z tegorocznych zbiorów,
zaś delegacje z kół pszczelarzy przekazały w darze różne produkty pszczele.
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Po zakończonej Mszy w części oficjalnej Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza
uczestniczyli liczni goście, m.in. Tadeusz Ratyński – v-ce prezes WFOSiGW w
Olsztynie, Andrzej Milkiewicz – dyrektor Agencji Rynku Rolnego - Oddział Terenowy
w Olsztynie, Burmistrz Rynu – Józef Karpiński oraz Zarząd WZP z prezesem
Józefem Zyskiem i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Danutą Mazur.
Podczas części oficjalnej zasłużeni dla pszczelarstwa przedstawiciele samorządu
lokalnego oraz pszczelarze zostali wyróżnieni odznaczeniami wręczonymi przez
prezesa WZP - Józefa Zyska.
Brązową Odznakę PZP otrzymali pszczelarze z: RKP Asuny – Kędziora Monika,
Kobyliński Antoni, Nestoruk Roman, RKP Giżycko - Szczęsny Sebastian,

RKP

Górowo Iławeckie - Grzelak Krzysztof, Mucha Dariusz, RKP Kętrzyn - Czarnecki
Tadeusz, Hinowski Władysław, Micał Mieczysław, Zalewski Witold, RKP Lidzbark
Warmiński - Chomej Józef, Gadziński Wiesław,

Boguszewski Krzysztof, RKP

Mikołajki - Pieńczykowski Wiesław, Żeszko Włodzimierz, RKP Nowe Miasto
Lubawskie - Bukowski Waldemar, Jadanowski Paweł, RKP Ryn - Fil Eugeniusz,
Jędryś Jerzy, RKP Reszel - Sikora Przemysław,

Zinkiewicz Mariusz, RKP

Srokowo - Buć Czesław, Ćwinarowicz Władysław , Pachołek Wiesław
Srebrną Odznakę PZP” otrzymali pszczelarze z: RKP Asuny - Ostapczuk Roman,
RKP Giżycko - Ciechanowicz Zenon, RKP Kętrzyn - Kmito Tomasz, RKP Lidzbark
Warmiński - Rasiński Jan, RKP Nowe Miasto Lubawskie - Kinle Bohdan, Wegner
Wojciech, RKP Sępopol - Bartko Ryszard, RKP Ryn - Barczak Stanisław , Charo
Zbigniew, Karpiński Józef, Ruszczyk Joanna, RKP Reszel- Czerniewicz Dariusz,
Langa Tadeusz.
Złotą Odznakę PZP otrzymali pszczelarze z: RKP Asuny - Radio Wiktor, RKP
Giżycko - Symonowicz Władysław, RKP Kętrzyn - Łozowski Jan, RKP Ryn Tuczyński Jan, RKP Szczytno -

Alancewicz Krzysztof, RKP Świątki - Kobza

Stefan.
Medale okolicznościowe WZP w Olsztynie otrzymali: Milkiewicz Andrzej - dyrektor
ARR OT w Olsztynie, Bojarski Marek - dyrektor W-MODR w Olsztynie, - Wrochna
Artur - burmistrz Olsztynka, - Tuczyńska Maria - dyrektor Biblioteki Publicznej w
Rynie, Kowalski Mirosław - emerytowany nauczyciel w Rynie oraz pszczelarze z
RKP Górowo Ił. - Szarejko Jerzy, RKP Iława - Napora Jacek, Patalon Kazimierz,
Pawłowski Bernard, Sugalski Józef, Zbrzeski Jan, RKP Olsztynek - Szmigiel
Stefan, Osłowski Ireneusz, Wieczorek Krzysztof, Kurowski Alojzy, RKP Ostróda -
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Hatowski Jan,

RKP Ryn - Bielski Mirosław, Cymcyk Ryszard, Jawoszek Witold,

Kowal Leon, Pierożyńska Dorota, Sławecki Jan, Sienkiewicz Tadeusz, Surowy
Stanisław.
Dyplom uznania WZP w Olsztynie otrzymali pszczelarze z: RKP Ryn Andruszkiewicz Leszek, Bandulet Edward , Bogdziewicz Stanisław, Charo Jerzy,
Filipek Jarosław, Gabicht Janina, Just Mieczysław, Kowal Eugeniusz,

Męcel

Roman, Nakonieczny Józef, Petrusewicz Jan, Piątek Marlena, Szczęsny Cezary,
Waszczyn Stefan, Winiarz Mariusz, Znak Eugeniusz, Żyjewska Danuta, RKP
Węgorzewo - Bejnarowicz Antoni oraz Ryńskie Centrum Kultury i Zespół Szkół w
Górowie Iławeckim
Z kolei Andrzej Milkiewicz – dyrektor Agencji Rynku Rolnego – Oddział
Terenowy w Olsztynie przekazał na ręce Prezesa Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy pamiątkową statuetkę, w podziękowaniu za 10-letnią rzetelną i
owocną współpracę w realizacji mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów
Pszczelich” w ramach WPR dla dobra pszczelarzy w województwie warmińskomazurskim.
Uczestnicy spotkania mogli spróbować i nabyć produkty pasieczne a także sprzęt
pszczelarski oraz uczestniczyć nad jeziorem Ołów w uroczystym posadzeniu lip. W
Ryńskim Centrum Kultury podsumowano projekt „Pszczoła, miód i środowisko”
realizowany przez Bibliotekę Miejską w Rynie wraz z Rejonowym Kołem Pszczelarzy
w Rynie, rozstrzygnięto konkursy, a następnie odbyła się część artystyczna.

4. Tradycyjne podsumowanie sezonu pszczelarskiego w Bartoszycach
W dniu 14 września 2014 r. w pasiece Kolegi Zbigniewa Korejwo odbyło się
spotkanie integracyjne Członków Koła i zaproszonych gości z okazji zakończenia
sezonu pszczelarskiego 2013-2014.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą

odprawiona przez księdza Jerzego Mike w kościele parafialnym w miejscowości
Wojciechy gmina Bartoszyce. W spotkaniu w pasiece pośród członków Koła i ich
rodzin znaleźli się liczni goście w osobach: Józef Zysk - Prezes WZP w Olsztynie z
małżonką, Czesław Stelmaszuk - Opiekun Koła z Zarządu WZP, Jadwiga Gut - Wójt
gminy Bartoszyce z małżonkiem, Andrzej Wierzbicki - Sołtys wsi Wojciechy,
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Bożena Parzych - Kierownik biura WZP, Anida Krupienik - pracownik biura WZP,
Elżbieta Włodarczyk - emerytowana kierownik biura WZP.
Uczestników spotkania powitał gospodarz pasieki Kolega Zbigniew Korejwo z
małżonką i Prezes Koła Roman Paluszek. W wielkim skrócie Sekretarz Koła
Edmund Kryszk omówił 68-letnią historię istnienia RKP w Bartoszycach od 25
sierpnia 1946 r. do czasów obecnych wskazując między innymi aktywną działalność i
dorobek wielu nieżyjących już pszczelarzy oraz nestorów w dzisiejszym Kole. W
trakcie spotkania wystąpił też Prezes WZP – Józef Zysk oraz Wójt gminy – Jadwiga
Gut, którzy podkreślili znaczenie pszczoły dla środowiska, współpracę Koła z
Zarządem i samorządem gminy. Odznaczenia i wyróżnienia wręczone przez prezesa
i skarbnika WZP otrzymali: Kol. Zbigniew Korejwo – Srebrną Odznaką PZP, Kol.
Andrzej Gojło – Brązową Odznaką PZP oraz Kol. Józef Fatla, Józef Matejunas i
Władysław Rymko - Dyplomy Uznania WZP.
W dalszej części spotkania uczestnikom prowadzącym kuluarowe dyskusje
towarzyszył swoimi występami Zespół wokalny (tercet) – Wojcieszanie.

5. Zarząd WZP w Olsztynie złożył w Agencji Rynku Rolnego
projekty na sezon 2014/2015
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa ARR z dnia 10.04.2014 r. w terminie do dnia
30.05.2014 r. Biuro WZP przekazało do ARR w Warszawie projekty działań objętych
mechanizmem Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.
Ogólna kwota wnioskowanego dla członków WZP dofinansowania poprzez realizację
planowanych działań może wynieść 1 184 816,22 zł.
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Nazwa projektu

Zakres planowany w projekcie

1

2

Baywarol
–680
opak.

Apiquard
–418
opak.

Ogółem
przyznane
środki (zł)
na
dofinansowa
nie
5
306 749,27

Zwalczanie Varroa destructor w
pasiekach członków
Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy w Olsztynie
Odbudowa pogłowia rodzin
pszczelich i poprawa wartości
użytkowej pszczół w pasiekach
pszczelarzy zrzeszonych w
Wojewódzkim Związku
Pszczelarzy w Olsztynie

Biowar
688–
opak.

Matki
NU
– 2945
UU
– 2944
R
– 116
Odkłady – 583

279 806,59

212 595,70

Zakup przyczep do przewozu uli

Lawet- 13 szt.

40 721,72

40 721,72

Zakup sprzętu pszczelarskiego

513 337,29

439 604,09

Analiza jakości miodu

Miodarka
– 82
Odstojnik
– 58
Topiarka
– 37
Urz.kremuj.
–13
Stół do odskl. – 48
Susz.do obnóży –7
Dekrystalizator – 11
Refraktometr
- 24
Ule
- 1231
1próba

605,35

551,47

Szkolenie

660 pszczelarzy (8 godz.)

43 596,00

34 776,00

1 184 816,22

1 034 998,25

Razem

Apiwarol–
6865
opak.

Ogółem
wnioskowan
e środki (zł)
na
dofinansowa
-nie
4
306 749,27
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Złożone projekty zostały już w Agencji Rynku Rolnego rozpatrzone i zbilansowane w
skali kraju, w wyniku czego dotarła do WZP informacja z ARR o wielkości środków na
dofinansowanie poszczególnych działań. Stąd w powyższej tabeli jest także kolumna
wskazująca na kwoty, jakie zostały przydzielone WZP Olsztyn, co wskazuje w jakim
stopniu pokrywają one potrzeby ujęte w złożonych projektach..
Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie zgłoszone przez pszczelarzy z poszczególnych
kół oraz ilość rodzin pszczelich posiadanych przez pszczelarzy dokonany został
zatwierdzony przez Zarząd WZP podział przyznanych kwot dofinansowania
poszczególnych działań do wykorzystania w zainteresowanych kołach. Informacja o
wielkości kwot w tym zakresie zostanie przekazana bezpośrednio zarządom
poszczególnych kół. Zadaniem Zarządów Kół będzie teraz ustalenie, w jakim
zakresie zapotrzebowanie poszczególnych członków może być zrealizowane i
przekazanie jak najszybciej wyników takiego ustalenia do Biura WZP, aby można
było

uruchomić

dalsze

etapy

procedury

związanej

z

zakupem

sprzętu

pszczelarskiego. Dzięki temu może być możliwe wcześniejsze zamówienie sprzętu u
producentów/sprzedawców i bezstresowe zrealizowanie zakupów nawet jeszcze
przed rozpoczęciem pracy w pasiekach wiosną 2015 roku.
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Rozliczone zostało wykonanie umów z ARR podpisanych na
realizację projektów złożonych w 2013 r.
Zgodnie z podpisanymi umowami Biuro WZP skompletowało niezbędne
dokumenty i dokonało rozliczenia realizacji zaplanowanych działań w
formie wniosków o dofinansowanie złożonych w ARR do 15 sierpnia br.
Środki ujęte w
umowie na

Nazwa projektu

dofinansowanie (zł)

Środki
wykorzystane

% finans.

1
Zwalczanie Varroa destructor w
pasiekach członków Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w Olsztynie

2
301 450,82

3
283026,07

wykonania
umowy
4
93,89

Odbudowa pogłowia rodzin
pszczelich i poprawa wartości
użytkowej pszczół w pasiekach
pszczelarzy zrzeszonych w
Wojewódzkim Związku Pszczelarzy
w Olsztynie

212 686,60

207496,31

97,55

Zakup przyczep do przewozu uli

27 317,55

27024,21

98,93

Zakup sprzętu pszczelarskiego

392 870,54

331599,04

84,41

1 560,96

1040,64

66,67

34 320,00

23549,54

68,62

970206,47

873735,81

90,06

(zł)

Analiza jakości miodu
Szkolenie
Razem

W ramach procedury ARR w Biurze WZP miała już miejsce szczegółowa kontrola
ARR, podczas której nie zgłoszono istotnych usterek.

6. Można niestacjonarnie zdobyć zawód pszczelarza
Zarząd WZP postanowił włączyć się do zorganizowania grupy osób (prowadzących
już pasieki lub dopiero mających taki zamiar) zainteresowanych uzyskaniem
kwalifikacji zawodowych w zakresie pszczelarstwa. Jest to niewątpliwie unikalna
szansa szczególnie dla ludzi młodych nie posiadających jeszcze kwalifikacji
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zawodowych. Warunkiem uruchomienia nieodpłatnego kursu zawodowego w
zawodzie pszczelarz jest zgromadzenie grupy co najmniej 20 osób chętnych do
udziału w tej formie kształcenia.
Jeżeli zgromadzona zostanie właściwa grupa uczestników, to kwalifikacyjny
kurs zawodowy w zawodzie pszczelarz może być zrealizowany przez Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Olsztynie. Jest to całkowicie bezpłatna forma
kształcenia w publicznej placówce. Kurs prowadzony będzie według programu
uwzględniającego

podstawę

programową

kształcenia

(http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=612302).

w

zawodach

Minimalna

liczba

godzin kształcenia na kursie jest określona w podstawie programowej dla zawodu
pszczelarza i wynosi łącznie 880 godz.
Jeżeli kurs będzie organizowany w systemie zaocznym (piątek – niedziela co dwa
tygodnie; noclegi w bursach szkolnych) oraz jeden zjazd e-learningowo, to będzie
można zrealizować zajęcia w liczbie godzin 572 (stanowi to 65% zgodnie z
obowiązującym prawem). Zajęcia praktyczne będą odbywać się w pracowniach, zaś
teoretyczne będą realizowane w dużej mierze metodą e-lerningową.
Osoby, która ukończą kurs otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane
przez organizatora, zaś ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia
przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Łomży, co daje wykształcenie w zawodzie pszczelarz
uznawanym za zawód rolniczy, którego posiadanie uprawnia między innymi do
nabywania gruntów rolnych.
Innych informacji udziela tymczasowo sekretariat Zespołu Szkół Budowlanych ul.
Żołnierska 15, tel. 89-527-97-87.
W związku z powyższym Zarządy kół proszone są o zebranie wśród swoich
członków i osób nie będących jeszcze pszczelarzami informacji o kandydatach na
uczestników powyższego kursu. Zebrane przez Zarząd Koła dane, obejmujące osoby
z ukończonym co najmniej wykształceniem podstawowym zawierające: nazwisko i
imię, datę urodzenia, adres zamieszkania i telefon kontaktowy Prezesi Kół powinni
przesłać do Biura WZP w terminie do dnia 30 października br.

7. Sadzimy drzewa i krzewy miododajne
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Okres jesienny to najlepszy czas sadzenia drzew i krzewów pożytkowych (nie
będzie trzeba ich wiosną podlewać) wszędzie, gdzie tylko jest wolne miejsce i
nadzieja (pewność?), że posadzone rośliny nie zostaną z jakichś przyczyn stamtąd
usunięte lub zniszczone. Ta forma dbałości o bazę pożytkową dla pszczół miodnych
powinna być stałą troską każdego pszczelarza, gdyż posadzone drzewa i krzewy
wymagają tylko w swoim okresie początkowego wzrostu niewielkiej pracy przy ich
corocznym formowaniu i nawożeniu, dzięki czemu w dalszych latach na trwałe
znajdą się w zasięgu lotu naszych pszczół. Przy pewnej zapobiegliwości Zarządów
kół sadzonki można często pozyskać ze wsparciem samorządu lokalnego, natomiast
zawsze jest możliwość znalezienia miejsc, w których rosną samosiewy lip, klonów,
buków czy nawet dębów i dzięki własnej pracy można je łatwo wykorzystać.
Pamiętajmy, że mimo dużych wycięć i wyrębów korzystamy w naszych pasiekach
głównie z tych nasadzeń, których dokonali nasi ojcowie i dziadowie, więc zostawmy
naszym następcom nie mniej niż zastaliśmy.

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


Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul. Słoneczna 48, tel.089523-39-32, 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.089-524-0507, 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,



Gospodarstwo Pasieczne „Leśny Dwór” - p. Jacek Pieńkos, Leśny Dwór 8, 12100 Szczytno, tel.089-624-37-77,

11


Pasieka Hodowlana mgr inż. Marii Wilde w Gryźlinach – tel.kontakt. 089-524-0323,



Mazurskie Miody ZP-H ”Karolina” – Tomaszkowo 47, 11-034 Stawiguda, tel.089513-64-13,

Opracował: Ryszard S.Pałach

