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1. Ostatni już czas na zgłoszenie korekty liczby członków i rodzin
pszczelich.
Na podstawie obowiązujących zasad regulowania przez WZP należnej częśći
składek w PZP jest możliwym dokonywanie korekty wykonanego przez PZP naliczenia
w sytuacji, gdy w stosunku do stanu na koniec minionego roku zaszły w pierwszym
kwartale nowego roku trwałe zmiany w stanie członków i liczby rodzin pszczelich, jakie
oni posiadają. Aby dotrzymać przez WZP ustalonego terminu zarządy poszczególnych kół proszone są o podanie skorygowanych wielkości w terminie do dnia 20
kwietnia. Należy przy tym brać pod uwagę, że planowana odbudowa pasieki po
dużych stratach zimowych nie powinna skutkować korektą liczby rodzin do opłacenia
składek, bo tym samym okaże się, że dany pszczelarz będzie miał dofinansowanie
tylko do leku wg stanu przezimowanych rodzin, a nie liczby rodzin w sierpniu, kiedy
będzie zwalczał warozę.

2. Sztandar Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy już poświęcony
W kościele bł. Bolesławy Lament w Nidzicy 14 grudnia 2008 roku miała miejsce
uroczysta Msza Święta, podczas której nastąpił akt poświęcenia sztandaru RKP w
Nidzicy. Przewodził jej J.E.Ks.Metropolita Senior Edmund Piszcz w asyście
Ks.Dziekana Prałata Tadeusza Lewdarowicza, Ks.Seniora Jana i miejscowego
proboszcza – ks.Adama Turka. Przekazania poświęconego sztandaru pocztowi w
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składzie : Wojciech Józefowicz, Arkadiusz Kotyla i Piotr Tkacz dokonał Prezes WZP
Olsztyn – Ryszard Pałach w obecności kol.Stefana Opalińskiego – sekretarza WZP i
kol.Zbigniewa Suś - członka Zarządu WZP i opiekuna koła oraz pocztów ze
sztandarami z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, Iławy i Szczytna. W podniosłej
uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych w osobach
Starosty Powiatu Nidzickiego – Ludwika Ekierta oraz Burmistrza Miasta i Gminy –
Dariusza Szypulskiego.
Po Mszy członkowie koła i zaproszeni goście odbyli jeszcze spotkanie opłatkowe,
podczas którego złożone były nawzajem życzenia a wyróżniający się pszczelarze
otrzymali zasłużone odznaczenia: Medal im.Ks.Dr.Jana Dzierżona – Ludwik Łukaszek;
Złotą Odznakę PZP – Jerzy Denis i Stanisław Rabczyński; Srebrną Odznakę PZP –
Krzysztof Ducha, Ludwik Ekiert, Stanisław Idec, Modest Sawicki, Dariusz Szypulski,
Józef Tomkielski, Edward Zakrzewski; Brązową Odznakę PZP – Norbert Góralski,
Henryk Komoszyński, Tadeusz Kosatka, Marek Kuźmieński, Tadeusz Malanowski,
Jerzy Pszenny, Witold Zagożdon. Były potem wystąpienia, życzenia i toasty, w tym
także wzniesione przez nidzickiego starostę oraz burmistrza.
Sympatyczne relacje z podniosłej uroczystości ukazały się w miejscowym „Głosie
Nidzicy” i „Gazecie Nidzickiej”.

3. Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich i poprawa wartości
użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w WZP w
Olsztynie.
W ramach tak zatytułowanego projektu ujęte zostały wszystkie elementy
zapotrzebowania złożonego do dnia 5 października 2007 roku przez poszczególne koła
w biurze WZP. W ramach posiadanych możliwości ARR uwzględniła w przedstawionej
WZP umowie jedynie 40,15% procent środków niezbędnych do pełnej realizacji
projektu. Otrzymane przez WZP wpłaty i listy pszczelarzy, którzy ich dokonali
potwierdzają

następujące

zamówienia

złożone

w

poszczególnych

pasiekach

hodowlanych:
Matka

Pasieka hodowlana
NU
Sądecki Bartnik (018)445-18-82
Brzesko-Czermin (018)584-35-96
Krzysztof Pupkiewicz (089)767-66-42
Elżbieta Gogolewska (089)519-36-98

10
15
17
752

UU
69
50
131
113

Reprod. Reprod.
unas.
czerw.
2
13
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ISiK O/Puławy (089)886-42-08
Szymon Naruszewicz Olecko (087)523-97-37
Maria Gembala (025)633-51-06
SHiUZ Olecko (087)523-00-06
Pas.Zarod.w Kocierzowach (044)684-39-66
Maria Wilde (089)524-03-23
Krzysztof Loc (025)643-61-57
Jerzy Kubeczek (033) 852-97-26
PPHU Łysoń (033) 844-75-21
Andrzej Matula 0-608-529-634
Wojciech Pelczar (013) 432-24-42

308
738
20
103
841
178
10
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9
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257
62
65
934
753
18
100
43
1
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170
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16
5
5
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Niestety, 3 koła posiadają jeszcze zaległości w regulacji składek (termin minął 31
marca), wobec czego listy imienne pszczelarzy z tych kół zostały przekazane
warunkowo do pasiek realizujących zamówienia, czyli muszą być one jeszcze
dodatkowo przez WZP potwierdzone, co Biuro uczyni po otrzymaniu wpłaty. W tej
sytuacji jest obawa, że spóźniona wpłata może spowodować opóźnienie terminu
realizacji tych zamówień. W przypadku kół bez zaległości osoby, które opłaciły koszty
zakupu matek znajdują się na liście przesłanej z Biura WZP Zarządowi Koła i
proszone są o bezpośredni kontakt z właściwą pasieką hodowlaną celem ustalenia
planowanego terminu wysyłki (odbioru) zamówionych matek.
Złożone w WZP listy pszczelarzy, którzy w ramach wpłaconych kwot realizują
zakupy odkładów złożone zostały w następujących pasiekach, które wyprodukują
zamówione odkłady stosownie do zapotrzebowanego typu ula/ramki.
Typ ula/ramki
Pasieka

Gospodarstwo PszczelarskoSadownicze
Stanisław Swat (089) 512-43-11
Nowakowski Józef (089) 533-68-72
Pleszkun Jan (089) 523-88-94
Samulski Roman 0-661-247-732
PPHU Łysoń (033) 844-75-21
Krzysztof Pupkiewicz 0 512-520-444

dadant
377

warsz.
Wielkoposzerz polski
.
41
291
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42
18
102
X

46
57
X

X
X

279
120
13

Ostrowskiej

Także i w tym przypadku polecamy pszczelarzom, których zapotrzebowanie
jest potwierdzone na wykazie przesłanym Zarządowi Koła przez Biuro WZP, aby
kontaktowali się bezpośrednio z producentem odkładów i uzgadniali sposób oraz
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termin ich odbioru. Również w odniesieniu do zapotrzebowania na odkłady, wysłane
zostały do producentów tylko listy z kół niezalegających ze składkami członkowskimi i
ulowymi.

4. Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego
Zgodnie z zapisami ustawowymi właściciele pasiek po zgłoszeniu ich do rejestru
prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW) właściwego ze
względu na miejsce stacjonowania pasieki mają obowiązek zgłaszania mu wszelkich
zmian danych objętych tym zgłoszeniem w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Oznacza to,
że należy dokonać zgłoszenia nie tylko zmiany właściciela w razie likwidacji,
sprzedania, czy przejęcia pasieki przez inną niż podana w zgłoszeniu osobę, ale także
wszelkich zmian w ilości rodzin. Jednak nawet po znacznej stracie liczby rodzin po
zimowli nie są te zmiany wielkości pasieki zgłaszane, bo przecież i tak mamy w planie
odbudować stan ilościowy posiadanych rodzin w trakcie sezonu, czyli zazimować
podaną w rejestrze ilość rodzin. Jest to może zachowanie wygodniejsze dla
pszczelarza, ale w sytuacji wystąpienia problemu CCD, czyli dużych strat rodzin
pszczelich, jedynie informacje posiadane przez PLW są podstawą podejmowania
działań służących obiektywnej ocenie sytuacji i rozwiązaniu problemu.
Jeżeli jako organizacja pszczelarska zgłaszamy ministrowi, czy wojewodzie
problem dużych strat w naszych pasiekach a urzędowe dane na ten temat naszych
problemów nie potwierdzają, to nie bardzo możemy liczyć na poważne potraktowanie
nas i naszego problemu. Dlatego – niezależnie od poczucia obowiązku – zwróciliśmy
się poprzez prezesów kół do naszych członków o zorganizowane dokonanie
aktualizacji naszych zgłoszeń rejestracyjnych. Aby uzyskane tą drogą dane dały
możliwość oceny sytuacji po ostatniej zimowli przekazane wszystkim prezesom kół
druki odnoszą się do dwóch terminów, czyli są to jednocześnie dwa zgłoszenia
aktualizacyjne (na dwóch stronach tej samej kartki). Na drukach należy koniecznie
podać swój numer pasieki w rejestrze PLW oraz wskazać u jakiego PLW pasieka jest
zgłoszona (adresat).
Wypełnione obustronnie druki należy złożyć u prezesa koła, który pod koniec
maja winien przesłać je na adres WZP, skąd po analizie danych dotyczących naszego
WZP jedną przesyłką zostaną one dostarczone do poszczególnych PLW.

5
Aby powyższe działanie miało sens, czyli dało prawdziwy obraz sytuacji, bardzo
ważnym jest podawanie prawdziwych danych. Nie ma powodu wstydzić się dużych
upadków w naszych pasiekach, bo przecież pojawiły się one w takim nasileniu z
przyczyn nam jeszcze nieznanych, czyli raczej nie wskutek świadomych błędów
pszczelarza. Tylko dysponowanie rzetelnymi danymi może być podstawą skutecznego
działania, więc dajmy sobie realną szansę.

5. Pszczelarska narada u Wojewody
3 marca - na wniosek Warmińskiego Związku Pszczelarzy w Rychlikach – wojewoda
Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski odbył spotkanie z przedstawicielami
organizacji pszczelarskich oraz wybranych jednostek i instytucji celem uzyskania
informacji o problemach dotyczących pszczelarzy naszego województwa. Efektem
spotkania są następujące wnioski:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

zaostrzyć kryteria rejestracji superpestycydów i wprowadzić czytelny
znak graficzny na opakowaniach i w instrukcjach odnośnie szkodliwości
środka dla pszczół,
wprowadzić obowiązek przekazywania przez stosujących środki ochrony
roślin informacji właścicielom pasiek stacjonujących w promieniu 3
kilometrów o rodzaju i terminie stosowania poszczególnych środków
ochrony roślin,
zaostrzyć system nadzoru nad obrotem środkami ochrony roślin,
umożliwić wypłatę rolnikom dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, na
których uprawiane są rośliny stanowiące źródło pożytku dla pszczół a nie
będące w uprawie z innych względów,
opracować ulotkę o zasadach stosowania środków ochrony roślin i
rozkolportować wśród właścicieli wszystkich gospodarstw rolnych
(WMODR wspólnie z WIORiN),
wprowadzić dopłatę do każdej rodziny pszczelej, którego otrzymanie
powinno być powiązanie ze spełnieniem wymogów obejmujących
kwalifikacje zawodowe pszczelarza,
podjąć działania związków i stowarzyszeń pszczelarzy w kierunku
konsolidacji i stworzenia silnej organizacji pszczelarskiej reprezentującej
interesy pszczelarzy w województwie,
zdynamizować współpracę pomiędzy samorządami a WIORiN w zakresie
przekazywania informacji o zatruciach oraz zapewnić uczestnictwo
przedstawicieli samorządów w komisjach szacujących straty z powodu
zatruć pszczół,
skierować do pszczelarzy za pośrednictwem związków ankietę
opracowaną przez prof. Konstantego Romaniuka dot. przyczyn
masowego ginięcia rodzin pszczelich (CCD),
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10.

11.
12.

zlikwidować konieczność wykonywania badań laboratoryjnych celem
stwierdzenia obecności warozy jako warunku uzyskania dopłaty do
środków leczniczych stosowanych przez pszczelarzy przy zwalczaniu
warozy,
prowadzić edukację, zwłaszcza w szkołach podstawowych i
gimnazjalnych, o roli pszczół w przyrodzie i gospodarce człowieka,
ustanowić program badawczy nad pasożytami i chorobami owadów z
nadrodziny pszczół jako przyczynami CCD z uwzględnieniem stosowania
środków ochrony roślin nowej generacji oraz uprawy roślin genetycznie
modyfikowanych,

Druki ankiety dla pszczelarzy są dołączone – bardzo proszę o szczegółowe ich
wypełnienie przez liczną grupę pszczelarzy i przesłanie ich przez koło do Biura WZP
w terminie do dnia 25 maja br.

7. Wojewódzki Dzień Pszczelarza – 8.08.2009 w Szczytnie
Zgodnie z komunikatem przekazanym wszystkim prezesom kół, Wojewódzki Dzień
Pszczelarza w 2009 roku organizowany jest 8 sierpnia w Szczytnie przy wiodącym
udziale tamtejszego koła. Wszystkie koła i członkowie WZP Olsztyn proszeni są o
uwzględnienie tego terminu w swoich planach i zaprogramowanie zbiorowego
przyjazdu do Szczytna. Szczegółowy program Dnia zostanie niebawem przekazany
wszystkim zainteresowanym.

8. Zaopatrzenie w cukier
Zgodnie z ustaleniami przekazanymi podczas Walnego Zjazdu Delegatów przy
obecności wszystkich Prezesów Kół, do 31.03. Biuro WZP przyjmowało wpłaty
dotyczące zaopatrzenia w cukier biały buraczany w oznakowanych workach po 25 kg
(cena 2,90 zł/kg) i w workach po 50 kg (cena 2,80 zł/kg). W umowie ze Sprzedającym
ustalono, że pełną przydatność cukru do stosowania w podkarmianiu i dokarmianiu
pszczół gwarantuje Sprzedający, zaś poszczególne koła mogą ze swej strony na
własny koszt dokonać pobrania prób przywiezionego cukru przy obecności Kierowcy
samochodu Spedytora przez urzędowego próbobiorcę, przy czym jedna oznakowana i
zabezpieczona próba jest przekazywana za pokwitowaniem kierowcy a druga
pozostaje u prezesa koła. W razie wystąpienia zdarzeń wskazujących na niewłaściwą
jakość zakupionego dla pszczół cukru przechowywana próba będzie mogła służyć do
wykonania oznaczeń i badań stanowiących dowód w sprawie. Z informacji uzyskanej
w WIJHARS w Olsztynie wynika, że zamówienie usługi pobrania prób bez
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jednoczesnego zlecenia na wykonanie wskazanych badań jest możliwe poprzez
wcześniejsze zawarcie indywidualnej umowy z olsztyńskim próbobiorcą w ramach
Gospodarstwa Pomocniczego WIJHARS w Bydgoszczy. Koszt usługi wynosi około 50
zł + koszty dojazdu z Olsztyna do miejsca próbkobrania i z powrotem wg
obowiązujących stawek za 1 km w zależności od pojemności silnika. Przed dostawą
cukru Prezesi kół zostaną poinformowani szczegółowo o koniecznym trybie
postepowania.
Zakupiony cukier zostanie dowieziony w jedno miejsce wyładunku do każdego koła,
zaś Prezes koła wskaże takie miejsce, w którym wyładunek może być bezpiecznie i
prawidłowo zrealizowany (utwardzony plac o wymiarach zapewniających właściwe
manewry pojazdu). Niestety, w tym roku firma transportowa nie zapewnia wyładunku
towaru, wobec czego realizują go zainteresowani pszczelarze. Za prawidłowe wydanie
towaru odpowiada kierowca, zaś odbiór zamówionej ilości potwierdza mu prezes koła.
Aby operacja przebiegała sprawnie i nie zagrażała ewentualnymi niejasnościami i
pretensjami proponujemy skorzystać ze sprawdzonego przez kilka lat sposobu
postępowania, który zawiera następujące etapy:
•

Przedstawiciel koła wydaje (pszczelarzom, którzy dokonali przedpłaty) karteczki
z pieczątką koła, na których odręcznie wypisane jest nazwisko i imię
pszczelarza, ilość cukru w kilogramach oraz ilość worków ze wskazaniem ich
masy. Jeżeli pszczelarz przewiduje, że ze względu na dysponowanie kilkoma
pojazdami będzie odbierał cukier w więcej niż jednej partii, wtedy prosi o
wypisanie mu 2 lub więcej karteczek obejmujących łącznie całość odbieranego
cukru.

•

Z otrzymanymi karteczkami pszczelarze udają się do Kierowcy, który kolejno
przyjmuje te karteczki i wydaje wskazane na nich ilości cukru. W ten sposób
ilość wydanego przez Kierowcę cukru odpowiada temu, co jest napisane na
zebranych przez niego karteczkach.

•

Po zakończonym rozładunku samochodu Prezes z Kierowcą sumują wydane
ilości na posiadanych przez Kierowcę karteczkach, co stanowi podstawę
pokwitowania odbioru.

Prezesi kół korzystających z zaopatrzenia pszczelarzy w cukier przez WZP jego
odbiór realizują w taki sposób, aby samochód mógł jak najszybciej odjechać z miejsca
wyładunku.
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Dotychczas wpłynęły do WZP wpłaty z części kół, zaś z niektórych otrzymaliśmy
prośby o wydłużenie terminu dokonania wpłat. Po rozmowach ze Sprzedającym udało
się zrealizować ten postulat, wobec czego termin przyjmowania dalszych wpłat na
cukier ulega przedłużeniu do dnia 15 maja, przy utrzymaniu tych samych cen. Ilości
cukru opłacone do 31 marca będą dostarczane do kół już po 20 kwietnia.
Na podstawie otrzymanych wpłat:
•

Biuro WZP ustala trasy, związane z ładownością środka transportu i przekazuje
te ustalenia (wraz kontaktem telefonicznym do prezesów wskazanych kół)
mailem do Sprzedającego.

•

Sprzedający wydaje dyspozycję Spedytorowi a ten mailem informuje Biuro
WZP o terminie dostawy na 5 dni przed jej realizacją.

•

Biuro WZP komunikuje te ustalenia mailem lub telefonicznie zainteresowanym
prezesom kół.

•

Kierowca samochodu wiozącego cukier ma telefoniczny kontakt z prezesem
koła, aby komunikować się z nim w razie takiej potrzeby.

Zaopatrzenie w cukier realizowane jest przez Biuro WZP pod kierunkiem
kol.R.Madejczyka, któremu należy przekazywać wszelkie propozycje, uwagi i sugestie
w tym zakresie (tel. 089-526-02-95 po godz. 20-tej).

9. Komunikat na stronie www.arimr.gov.pl - BARDZO PILNE!!!
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości
składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 „Modernizacja
gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 od dnia 21 kwietnia 2009 r. do dnia 28 kwietnia 2009 r.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 17.10.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 193, poz.1397
z późn. zm.).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do
wniosku wraz z instrukcjami ich wypełnienia (wersja PROW 121/09/01) są
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udostępnione

na

stronach

internetowych

administrowanych

przez

Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (pobierz dokumenty)
oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Można je również
otrzymać w Oddziałach Regionalnych i Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR). Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić
zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i
załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało,
zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieprzyznaniem pomocy.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR ARiMR właściwym ze względu na
miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski
przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w
Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę
albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.
Wniosek może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę również za
pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR (BP ARiMR), znajdującego się na
obszarze właściwości miejscowej OR ARiMR właściwego ze względu na miejsce
realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy złożony za pośrednictwem BP
ARiMR zostanie przekazany niezwłocznie do właściwego OR ARiMR. Z chwilą
złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio w OR ARiMR albo BP ARiMR,
wydawane będzie potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu. O
terminowości złożenia wniosku decyduje data złożenia dokumentów we właściwym
OR lub BP ARiMR. W przypadku złożenia wniosku poprzez nadanie przesyłką
rejestrowaną, za dzień jego złożenia uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę.
W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem
sytuacji, w której na uprzednio złożony wniosek nie przyznano pomocy. Jeżeli w
danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złożył więcej niż jeden
wniosek, ARiMR nie przyznaje pomocy.
Pomoc

przysługuje

według

kolejności

ustalonej

w

drodze

losowania

przeprowadzonego przy użyciu systemu teleinformatycznego. W losowaniu biorą
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udział wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez
upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR, albo za pośrednictwem BP ARiMR w
terminie od dnia 21 kwietnia 2009 r. do dnia 28 kwietnia 2009 r., oraz wszystkie
wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce
pocztowej operatora publicznego w terminie określonym powyżej, które wpłynęły do
OR ARiMR do dnia poprzedzającego dzień, w którym zostanie przeprowadzone
losowanie. Losowanie przeprowadza się w Centrali ARiMR, odrębnie dla każdego z
16 OR ARiMR. Prezes ARiMR, nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym
przeprowadzono losowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej
administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przyznawania pomocy w
danym OR ARiMR, ustalonej w wyniku losowania.
W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w ww. terminie,
ale wpłynęły do właściwego OR ARiMR po przeprowadzeniu losowania, pomoc
przysługuje w kolejności wpływu wniosku do tego oddziału, po wnioskach o
przyznanie pomocy objętych losowaniem. W przypadku wniosków o przyznanie
pomocy, które zostały złożone w ww. terminie do OR ARiMR, który nie jest właściwy,
a następnie wzięły udział w losowaniu, pomoc przysługuje w kolejności wpływu
wniosków o przyznanie pomocy do właściwego OR ARiMR, po wnioskach o
przyznanie pomocy objętych losowaniem.
Informacje na temat działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” udzielane są w OR
ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem
bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

10. Kupię - sprzedam
Sprzedam:
-ok. 1000 gotowych ramek do uli warszawskich poszerzanych, stan dobry (cena 0,60
zł/sztuka) – tel. 089 762-50-90,
-ule warszawskie poszerzane - stan idealny – tel. 0 663 415 060,
-puste ule dadana - 20 szt. – 089 527 35 61, 0 609 411 002,
-większą ilość miodu wiosennego – tel. 0 661 247 732,
Kupię:
-pszczoły w ulach warszawskich poszerzanych - 5 rodzin – tel. 089 533-71-44
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Oddam:
-czteroplastrową ocynkowaną miodarkę – tel. 089 533-86-77

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


Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul. Słoneczna 48, tel.089-52339-32, 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, 12-100
Szczytno, tel.089-624-37-77,



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 R.Pałach

