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Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie
ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29
www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl,
r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.Kopernika 46
nr 71144012280000000001890719
– Kwiecień-Czerwiec 2011 –

1. Zmarł Honorowy Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego –
ks. dr Henryk Ostach
W dniu 1 maja w godzinach wieczornych po długiej i ciężkiej chorobie zmarł
były prezes PZP, zasłużony człowiek dla polskiego pszczelarstwa ks. dr Henryk
Ostach. Pogrzeb odbył się w Kamiannej w dniu 5 maja br. Uroczystości pogrzebowe z
udziałem kilku księży oraz 104 pocztów sztandarowych z całej Polski i Słowacji odbyły
się w miejscowym Kościele. Śpiewano pieśni żałobne, tak podczas czuwania, jak i
samego pogrzebu, których autorem był śp. ks. dr Henryk Ostach. Obecna była
również delegacja WZP Olsztyn wraz ze sztandarem w składzie: Józef ZYSK - prezes
WZP, Florian BOKOTA - wiceprezes WZP oraz Jerzy PAUKSZTO - były prezes
WZP i obecny prezes Koła w Reszlu. Zmarłego pożegnał Prezydent PZP Tadeusz
SABAT.
Delegacja nasza wpisała się do księgi kondolencyjnej i pozyskała możliwe do
zdobycia materiały, które zostały przedstawione w formie ekspozycji w lokalu WZP.

2. Zmarł Kolega Jerzy Sikora z Reszla
19 maja zmarł po ciężkiej chorobie w wielu 59 lat aktywny pszczelarz, członek
Zarządu WZP w poprzedniej kadencji – kol. Jerzy Sikora. Pamiętamy, jak jeszcze rok
temu z dużą gościnnością, otwartością i zaangażowaniem przyjmował wszystkich
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chętnych w swojej pasiece k/Świętej Lipki oraz dzielił się z nami posiadaną wiedzą
i doświadczeniem. W uroczystości pogrzebowej w dniu 21 maja wzięła m.in. udział
delegacja WZP z Prezesem WZP – Józefem Zyskiem, Skarbnikiem WZP - Bernardem
Marcinkowskim i Sekretarzem - Czesławem Stelmaszukiem

w poczcie sztandaro-

wym. Obecne były także ze sztandarami delegacje kół z Reszla, Biskupca, Olsztyna,
Rynu i Szczytna.
Cześć Jego Pamięci!

3. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu WZP
Dnia 10 czerwca br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu WZP
związane ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu WZP przez kol.
Bernarda Marcinkowskiego (RKP Olsztyn). Prezes WZP wysoko ocenił aktywność
kol. B.Marcinkowskiego w okresie pełnienia funkcji Skarbnika WZP. W zaistniałej
sytuacji – zgodnie ze Statutem WZP – w skład Zarządu WZP został włączony kol.
Ryszard Bartko (RKP Sępopol). Po dyskusji i uzyskaniu zgody członków Zarządu
podjęta

została

uchwała

o

powierzeniu

funkcji

Sekretarza

kol.

Feliksowi

Stachowiczowi - dotychczas członkowi Zarządu (RKP Nowe Miasto Lubawskie), a
funkcji Skarbnika – kol. Czesławowi Stelmaszukowi - dotychczas Sekretarzowi WZP
(RKP Górowo Ił.). Prezes WZP podkreślił, że w zmienionym składzie Zarząd WZP w
pełni podoła zadaniom określonym w Statucie i Uchwałach zgodnie ze swoimi
kompetencjami.
Prezes WZP dodał, że nie pozwoli, aby osoby nieuprawnione pod pozorem
dobra Związku wtrącały się w kompetencje Zarządu, bądź w kompetencje
pracowników Biura WZP.
Zarząd WZP podjął także Uchwałę o wypowiedzeniu umów dot. użytkowania
lawet zakupionych przez WZP w roku 2005 i sprzedaży ich dotychczasowym
użytkownikom w cenie po 200 zł netto (za lawety zakupione w 2005 roku po 4 995,90
zł) oraz po 300 zł netto (za lawety zakupione w 2005 roku po 6 685,60 zł). Jeżeli
dotychczasowi użytkownicy lawet w ustalonym terminie nie zdecydują się na ich zakup
zostaną one na zasadach konkursu ofert sprzedane innym chętnym pszczelarzom –
członkom WZP.
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4. Zaopatrzenie w paszę i słoiki
Do końca miesiąca maja dostarczono paszę dla pszczół do tych RKP, które
dokonały wpłat.
Polski Związek Pszczelarski wprowadził do obrotu wyłącznie wśród pszczelarzy
słoik o poj. 0, 72 l. (zawartość miodu = 1 kg). Na słoiku wytłoczone jest logo PZP
oraz napis: miód z polskich pasiek - gwarancja pochodzenia.
Słoiki są aktualnie rozprowadzane poprzez zainteresowane wojewódzkie i regionalne
związki pszczelarzy w cenie 0,85 zł za sztukę (pakowane po 10 sztuk) oraz w cenie
0,80 zł za sztukę luzem (po 1100 szt. w palecie).

5. Wojewódzki Dzień Pszczelarza odbędzie się w Kurzętniku
W dniu 11.05.2011 roku w Nowym Mieście Lubawskim z udziałem władz
samorządowych powiatu i okolicznych gmin odbyło się spotkanie komitetu
organizacyjnego obchodów Święta Wojewódzkiego Dnia Pszczelarzy. W spotkaniu
tym uczestniczyli również przedstawiciele WZP w osobach Prezesa WZP Józefa
ZYSKA , wiceprezesa Floriana BOKOTY i członka zarządu Feliksa STACHOWICZA.
W tym roku obchody naszego święta będą trwały dwa dni tj. 03-04 września w
Nowym Mieście Lubawskim i Kurzętniku. Imprezy towarzyszące odbędą się w dniu
03.09.2011 w Nowym Mieście Lubawskim, zaś główne uroczystości poprzedzone
Mszą św. odbędą się 04.09.2011 w Kurzętniku.
Po Mszy św. nastąpi przemarsz uczestników na wzgórze, z którego rozpościera
się wspaniały widok na bliższą i dalszą okolicę. W roku 1410 z tego wzgórza
obserwację Krzyżaków prowadził król Polski Władysław Jagiełło. Miał dobre
rozpoznanie, gdyż nie dał się wciągnąć w pułapkę Krzyżakom i ze swoim wojskiem
pomaszerował na Pola Grunwaldzkie, gdzie rozegrała się słynna bitwa.
Na tym właśnie wzgórzu nastąpi dalsza część obchodów święta pszczelarzy.
Choć szczegółowe materiały informacyjne zostaną przesłane do RKP pod koniec
miesiąca lipca, to podczas WDP z pewnością zostanie przeprowadzony pokaz dla
pszczelarzy w zakresie udzielenia pierwszej pomocy po użądleniu przez pszczołę oraz
wykład nt. zapobiegania stratom pszczół wskutek zabiegów chemicznej ochrony
roślin. Ogłoszony został na obszarze działania RKP Nowe Miasto Lubawskie konkurs
rysunkowy i fotograficzny dotyczący pszczelarstwa i ochrony środowiska
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Ze względu na fakt, że zorganizowanie tego typu obchodów jest kosztowne, a
środki finansowe są ograniczone, zarząd WZP na wniosek komitetu organizacyjnego
ustalił odpłatność za jednego uczestnika w kwocie 20 zł. Pieniądze należy wpłacać
bezpośrednio na konto Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nowym Mieście Lubawskim:
Bank Spółdzielczy Brodnica, O/Nowe Miasto Lubawskie 27 9484 1121 2001 0116
4413 0001
Prezes WZP Józef ZYSK zwraca się z prośbą do RKP i wszystkich osób o
dobrym sercu o wsparcie tej imprezy, której zadaniem będzie głównie promocja
produktów pszczelich pochodzących z pasiek naszych członków.

6. Realizacja umowy na sprzęt
Wystąpiły pewne problemy w nabywaniu zamówionego sprzętu w firmie ”Anna”.
W rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z w/w firmą na początku maja br. Prezes
WZP otrzymał zapewnienie właściciela zakładu, że zamówiony sprzęt będzie
pszczelarzom dostarczony w możliwie najbliższym czasie. W tej sprawie Prezes WZP
30 maja br. odbył podróż do Brzezin by rozpoznać sytuację na miejscu i podjąć
działania mające na celu przyśpieszenie realizacji złożonych zamówień na w sprzęt.
Dokonane ustalenia wskazują, że przy pełnym zaangażowaniu firmy nasze
zamówienia mają szansę być zrealizowane.

7. XXIX Ogólnopolskie Dni Pszczelarza odbędą się w Ostrowcu
Świętokrzyskim – Bałtowie w dniach 16-18.09.2011 r.
Program XXIX Ogólnopolskich Dni Pszczelarza Ostrowiec Świętokrzyski Bałtów 16-18 września 2011r. pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Marka Rawickiego.
Piątek 16 września 2011r.
do 13.00- Zwiedzanie Ziemi Świętokrzyskiej
14.00- Otwarcie wystawy związanej z gospodarką pasieczną, wyrobami regionalnymi i
rzemiosłem artystycznym- JuraPark Bałtów
15.00- 18.00- Warsztaty pszczelarskie w pasiekach
18.30- 21.00- Biesiada przy muzyce i miodzie - JuraPark Bałtów
Sobota 17 września 2011r.
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10.00- 13.00 Uroczysta Akademia z Prezentacją Sztandarów - Hala WidowiskowoSportowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
• Uroczyste Otwarcie XXIX Ogólnopolskich Dni Pszczelarza
• Wystąpienia zaproszonych gości
• Uczczenie dwusetnej rocznicy urodzin ojca polskiego pszczelarstwa księdza Jana
Dzierżona
• Dekoracja odznaczeniami resortowymi i Polskiego Związku Pszczelarskiego
• Prezentacja multimedialna „Historia bartnictwa i pszczelarstwa na Ziemi
Świętokrzyskiej”
• Parada Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Centrum Kultury
13.30- Przejazd do Bałtowa
15.00- 18.00- „Pszczelarska sesja popularno- naukowa” - namiot przy "Kraina Koni"
15.00- 18.00- „Pszczelarskie bajanie”- festyn rodzinny, niespodzianka muzyczna,
niespodzianka kulinarna
18.30- 20.00- Biesiada przy muzyce zespołu "Baciary" i miodzie- JuraPark Bałtów
Niedziela 18 września 2011r.
10.00- 11.30- Msza Święta z prezentacją sztandarów- Kościół p.w. Matki Bożej
Bolesnej w Bałtowie
11.30- 12.00- Uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników mszy do
JuraParku Bałtów
12.00- 13.30- Prezentacja Ziemi Świętokrzyskiej- JuraPark Bałtów
14.00- 16.00- Przegląd Piosenki Pszczelarskiej- JuraPark Bałtów
16.00- 16.30- Zakończenie XXIX Ogólnopolskich Dni Pszczelarza- JuraPark Bałtów
16.30- 20.00- Biesiada przy muzyce i miodzie- JuraPark Bałtów
W trakcie trwania imprezy istnieje możliwość skorzystania z miejscowych atrakcji:
JuraPark Bałtów, Zwierzyniec Bałtowski, Kraina Koni, Żydowski Jar, Spływ tratwami,
Rollercoaster- kolejka górska, Park Rozrywki, Kino Emocji 5D
Obsługa gastronomiczna na terenie JuraPark Bałtów
Tematyka prelekcji podczas „Pszczelarskiej sesji popularno- naukowej”:
1. „Analiza przyczyn ginięcia pszczoły miodnej Apis mellifera w Europie”- dr Benedykt
Polaczek- Niemcy
2. „Przyszłość pszczelarstwa europejskiego” Juraj Toporcak- Sekretarz „Apislavi”
Słowacja
3. „Wpływ stosowania makro i mikropierwiastków w dokarmianiu roślin rolniczych i
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ogrodniczych na zdrowotność miodu, pyłku oraz pszczół.”- dr Bogdan Jarociński
Radom
Warsztaty w pasiekach (piątek):
1. Bałtów Zamoście - mistrz pszczelarstwa Stanisław Kućma,
2. Bałtów - mistrz pszczelarstwa, artysta rzeźbiarz Edward Budzeń,
3. Pętkowice - mistrz pszczelarstwa Krzysztof Guz,
4. Skarbka - mistrz pszczelarstwa Jacek Bajor,
5. Dębowa Wola - mistrz pszczelarstwa Czesław Zając.
Rezerwacja
Wszystkich zainteresowanych chcących wziąć udział w XXIX Ogólnopolskich Dniach
Pszczelarza w Ostrowcu Świętokrzyskim i Bałtowie prosimy wypełnienie oraz
odesłanie karty zgłoszenia na adres: Stowarzyszenie "Delta" 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 49.

Wobec braku możliwości dofinansowania kosztów autokaru przez WZP, Zarząd oferuje organizację wyjazdu grupowego z pełnym pokryciem jego kosztów przez uczestników. Koszt
transportu w zależności od wielkości grupy kształtuje się następująco (do rozliczenia po
powrocie):
21 osób – 150 zł/os.
54 osoby – 90 zł/os.
Ponadto koszt ubezpieczenia NW – 5 zł/os. (pozostałe koszty wg Karty Zgłoszenia – str.12
Inf.Bieżących):
Zainteresowani poprzez Prezesów swoich Kół proszeni są o zgłaszanie woli udziału w wyjeździe do dnia 24 czerwca (z numerem telefonu kontaktowego), po czym Biuro WZP 27. czerwca przekaże do kół informację o wielkości grupy chętnych i wysokości kwoty, jaka przez każdego uczestnika winna być do 29 czerwca wpłacona na konto WZP (do 30 czerwca WZP musi
dokonać wpłaty na konto Organizatora). Planowany wyjazd 16.09.11 r. o godz.5-tej rano).

8. Doroczne spotkanie w Kamionku
Kolejny raz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Szczytnie zaprasza 13 sierpnia do
pasieki kol. Józefa Ciechanowicza, gdzie odbędzie się doroczne „Miodobranie w
Kamionku”. Wszyscy amatorzy produktów pszczelich i koledzy pszczelarze są mile
widziani (proszę zgłosić do 9 sierpnia swój udział zarządowi koła).
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9. II Regionalne Święto Miodu odbędzie się w Ełku 24 września b.r.
W dniu 24 września 2011 r. w Ełku odbędzie się impreza pn. „Regionalne
Święto Miodu”, która już na stałe znalazła swoje miejsce w „Kalendarzu imprez
promujących żywność tradycyjną, naturalną, lokalną i regionalną Województwa
Warmińsko-Mazurskiego”.
Organizatorami imprezy są Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
Miasto Ełk.
Podczas imprezy, wzorem ubiegłego roku, odbędą się następujące konkursy
kulinarne:
•

„Konkurs na najlepszy miód rzepakowy”,

•

„Konkurs na najlepszy miód lipowy”,

•

„Konkurs na najlepszy miód gryczany”,

•

„Konkurs na najlepszy miód wielokwiatowy”,

•

„Konkurs na najlepszą miodówkę”.

„Regionalne Święto Miodu”, podobnie jak wiele innych wydarzeń z Kalendarza imprez
promujących żywność, ma na celu rozpropagowanie naturalnej, lokalnej i tradycyjnej
żywności oraz w tym przypadku integrację środowisk związanych z pszczelarstwem.
„Święto Miodu” ma też za zadanie zapoznanie zebranych przy tej okazji gości z
tradycją kulinarną regionu oraz promocję spożycia miodu.
Organizowane w ramach „Święta Miodu” konkursy wpływają na kultywowanie,
propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej, której miód
stanowił nieodłączny element. To również okazja do promowania jedynych w swoim
rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych dla regionu Warmii Mazur i Powiśla
(np. miód lipowy z różnorodnych i niepowtarzalnych siedlisk lip kwitnących na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego).
Uczestnikami konkursów „Konkurs na najlepszy miód rzepakowy”, „Konkurs na
najlepszy miód lipowy”, „Konkurs na najlepszy miód gryczany”, „Konkurs na najlepszy
miód wielokwiatowy”, będą pszczelarze oraz zakłady konfekcjonujące miód z
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Uczestnikami „Konkursu na najlepszą miodówkę” są osoby fizyczne z terenu
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
W ubiegłym roku w ramach „Święta miodu” odbyło się Forum Pszczelarskie nt.
„Aktualna sytuacja na rynku miodu w kraju”, którego moderatorem był prof. Jerzy
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Wilde - kierownik Katedry Pszczelarstwa UWM. W otwartym panelu dyskusyjnym
udział wzięli członkowie związków pszczelarskich z województwa warmińskomazurskiego.
Informacje dotyczące szczegółowego programu Święta oraz przyjmowania
zgłoszeń pszczelarzy w zakresie stoisk z produktami pasiecznymi i udziału w
konkursach można uzyskać u p.Justyny Zielińskiej w Wydziale Promocji i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta w Ełku – tel. 87 73-26-192.

10. Najczęstsze nieprawidłowości w jakości miodu i wnioski dla
pszczelarzy
Opublikowane na początku tego roku wyniki kontroli jakości miodu przeprowadzonej w
2010 roku przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
wykazały niezgodności, które w zakresie:
A. parametrów fizyko-chemicznych dotyczyły:


zawyżonej zawartości 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF) w przypadku miodu
wielokwiatowego oraz gryczanego, co mogło świadczyć o przegrzaniu miodu
w

trakcie

konfekcjonowania,

bądź

długotrwałym

przechowywaniu

w

nieodpowiednich warunkach,


przekroczonej wartości dla przewodności właściwej w przypadku miodu
wielokwiatowego,

co

mogło

świadczyć

o

nieprawidłowej

klasyfikacji

botanicznej w związku z niewłaściwą dla tej odmiany miodu zawartością
substancji mineralnych.
B. oznakowania dotyczyły przede wszystkim:


użycia nieprawidłowego wyrażenia przed datą minimalnej trwałości, która nie
została określona datą dzienną, tj. „najlepiej spożyć przed” zamiast „najlepiej
spożyć przed końcem”,



podania w różnym polu widzenia nazwy środka spożywczego, daty
minimalnej trwałości oraz zawartości netto,



braku danych identyfikujących producenta,



podania danych identyfikujących producenta niezgodnych z wpisem do
Krajowego Rejestru Sądowego bądź ewidencji działalności gospodarczej,



sposobu oznakowania wprowadzającego w błąd co do miejsca pochodzenia
miodu, (w przypadku miodu pochodzenia krajowego podano „mieszanka
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miodów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej”), ilości
(podano „masa netto: 220g/400g/1,2 kg) oraz trwałości produktu (podano
dwie różne daty określające trwałość artykułu),


umieszczania informacji dotyczących warunków przechowywania oraz
wartości odżywczej w sposób mało czytelny i niewyraźny,



zastosowania niższej od wymaganej, minimalnej wysokość cyfr i liter w
oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego,



poprzedzenia ilości nominalnej nieprawidłowym napisem, tj. „waga netto”
zamiast „masa netto”,



braku możliwości jednoznacznego odróżnienia kodu identyfikacyjnego od
innych informacji zawartych w oznakowaniu,



braku odstępu między wartością liczbową, a oznaczeniem jednostki miary.

W interesie pszczelarzy jest, aby w trakcie prowadzonej sprzedaży bezpośredniej
unikać m.in. powyższych nieprawidłowości i narażania się na sankcje nakładane na
winnych zaniedbań.

11. Ubezpieczenie OC pszczelarzy
Od dnia 28.04.2011 do 27.IV.2012 roku obowiązuje umowa (polisa nr 908200003387)
o grupowym ubezpieczeniu członków WZP (1432 pasieki) w Towarzystwie
Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. od odpowiedzialności cywilnej pszczelarzy z
tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.
Suma

ubezpieczenia

na

1/wszystkie

wypadki

ubezpieczeniowe

w

okresie

ubezpieczenia w PLN (dotyczy 1 pszczelarza) wynosi 15 tys./30 tys.

12. Higiena i profilaktyka w pasiece
W sklepie firmowym WZP można nabyć wygodne opakowania z sodą kaustyczną (0,5
kg za 6,30 zł brutto a 1,0 kg za 10,16 zł brutto) – niezastąpionym środkiem do
prowadzenia okresowego (profilaktycznego) i leczniczego odkażania wnętrza uli oraz
ramek i desek odgrodowych, a także podręcznego sprzętu.
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13. Kupię - sprzedam
Kupię
- pasiekę w dobrym stanie lub puste ule i pszczoły (tel. 504 336 194, 87 732 37 60);
sprzedam:
- 2 roje z ulami – tel. 667 563 537,
- 25 rodzin pszczelich w ulach warszawskich poszerzanych – tel.89 649-26-91,
- pasiekę – 20 rodzin w ulach warszawskich poszerzanych – tel. 692-499-663;
- rodziny pszczele, ule styropianowe, odkłady z matkami carnica lub bukwast, - tel.
661-247-732;
- 6 uli typu dadant (tanio) – tel. 664-933-754,
- ule warszawskie zwykłe (cena do uzgodnienia - tel. 502-219-355, 89 512-62-46)
- 25 sztuk uli wielkopolskich korpusowych. Ule nowe cena 100 zł/szt. Wykonuję ramki i
ule. Lech Grzegorz (tel. 661-098-539);
- 36 używanych uli drewnianych dadanta – tel. 501-288-858;
- 12 rodzin pszczelich w ulach typu dadant (pilnie ze względu na swój stan zdrowia)
tel. 89 767-55-74, 668-415-196;
- dekrystalizator (średnica grzałki 16 cm.), drut 0,5 nierdzewny 3 kg, wialnia do obnóży
pyłkowych (miniatura), uliki weselne, ramki nadstawkowe i izolatory dadanta tel. 89753-44-10 dzwonić po 17.00
- Pasiekę (ule na ramce ostrowskiej) 80 rodzin. Tel. 696 276 484
- Rodziny pszczele(carnica) w ulach warszawskich poszerzanych (z miodem) - TANIO
tel. 607 823 475
- Ule wielkopolskie zasiedlone lub puste. Miodarkę 16-plastrową elektryczną do uli
wielkopolskich. Tel. 504 022 514
- Ule dadant (solidne drewno), miodarka ręczna 4- plastrowa, beczka 300 l oraz
pozostałe wyposażenie z powodu likwidacji NIEDROGO tel. 501 288 858.

14. 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,
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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: R.Pałach i J.Zysk
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KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W XXIX OGÓLNOPOLSKICH DNIACH PSZCZELARZA - OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI- BAŁTÓW 16-18 WRZEŚNIA 2010
1.Nazwa i adres Związku (osoby indywidualnej).........................................................................
....................................................................................................................................................
2. Nr tel. ......................................3. Nr fax.......................... 4. e-mail.........................................
5. Liczba osób..................................................6. NIP ................................................................
7. Nazwisko i imię przewodniczącego delegacji: .......................................................................
8. Telefon kontaktowy....................................... 9. e-mail .........................................................
10. Niniejszym zgłaszam udział XXIX Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza Ostrowiec
Świętokrzyski - Bałtów 16-18 września 2011 i zamawiam:

Nocleg z wyżywieniem 16/17.09.2011 r. ................... osób
Nocleg z wyżywieniem 17/18.09.2011 r. ................... osób
11. Zestawienie kosztów usług:

I Wariant
.….......osób – noclegi i wyżywienie 16/17 oraz 17/18 września 2011r- (wyżywienie:
piątek- kolacja, sobota- śniadanie, obiad, kolacja, niedziela- śniadanie, obiad)

185zł x …… osób = ……..… zł
II Wariant
.….......osób – nocleg i wyżywienie 17/18 września 2011r- (wyżywienie: sobota- obiad,
kolacja, niedziela- śniadanie, obiad)

115 zł x ……osób = ..…...… zł
III Pamiątki okolicznościowe 40 zł x ...…osób = .……… zł
RAZEM = ............ zł
12. Przedpłatę (w wysokości 20% pełnej wpłaty) w kwocie ...................zł
(słownie......................................................................................) zobowiązujemy się
wpłacić na konto Stowarzyszenia „Delta” do dnia 30 czerwca 2011r. Pozostałą kwotę
zobowiązujemy się wpłacić do 1 września 2011r.
Konto bankowe Stowarzyszenia Delta: Deutsche Bank PBC S.A. oddział w
Ostrowcu Świętokrzyskim 9619 1010 4823 0399 3040 2500 02

..............................................................................
miejscowość, data i podpis osoby upoważnionej

