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1. Uczestniczyliśmy w VI Wojewódzkim Dniu Pszczelarza 
W Kościele pw WNMP w Szczytnie 9 sierpnia 2009 r. zgromadzili się pszczelarze 

naszego województwa ze sztandarem WZP i kół rejonowych z Biskupca, Iławy, 

Nidzicy, Nowego Miasta Lubawskiego, Olsztyna, Ostródy, Rynu, Szczytna i 

Węgorzewa oraz przedstawiciele miejscowych władz i zaproszeni goście: 

przedst.Urzędu Wojewódzkiego – Stanisław Kwiatkowski, przedst..WLWet.- 

lek.wet.Jerzy Tułodziecki, przedst. WIORiN – Włodzimierz Mroziński.  
Mszę Św. z podziękowaniem za zbiory 2009 roku w intencji pszczelarzy i ich 

rodzin odprawili w koncelebrze Ks.dr.Eugeniusz Marciniak – kapelan pszczelarzy 

oraz wikary miejscowej parafii. Ks. Kapelan w swoim kazaniu omówił moralne i 

etyczne postawy pszczelarzy a także szeroko naświetlił walory produktów pszczelich 

dla organizmu człowieka oraz znaczenie pszczół w środowisku przyrodniczym. Dary 

ołtarza złożyli przedstawiciele WZP oraz poszczególnych kół. Po mszy nastąpił 

przemarsz kolumny ze sztandarami na plac Juranda, gdzie wszystkich przybyłych 

przywitał Prezes Koła w Szczytnie – kol. Jan Misiaczyk oraz Prezes WZP – dr 
Ryszard Pałach, który wskazał na duże znaczenie takich spotkań i uroczystości dla 

środowiska pszczelarzy oraz gości imprezy w osobach mieszkańców regionu i 

turystów. Mówił też o działaniach Zarządu WZP na rzecz członków organizacji oraz 

współpracy z władzami administracyjnymi i samorządowymi gmin, miast, powiatów i 

http://www.wzp-olsztyn.pl
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województwa. Następnie wiceprezydenta PZP. – kol. Mirosław Worobik w 

towarzystwie dr.Ryszarda Pałacha – prezesa WZP, Stefana Opalińskiego – 

Sekretarza WZP i Krzysztofa Alancewicza – Skarbnika WZP dokonali uroczystego 

wręczenia odznaczeń związkowych następującym osobom:  

Medal im.ks.dr.Jana Dzierżona – Elżbieta Gogolewska (Olsztyn), Wiesław 

Różański (Biskupiec), 

Złotą Odznakę PZP – Zygmunt Dańko (Ostróda), Grzegorz Danyłec (Iława), 

Mariusz Gulmontowicz (Giżycko), Janusz Kalinowski (Iława),  Kazimierz Kobryń 

(Giżycko), Tadeusz Koźlikowski (Olsztyn), Michał Smut (Olsztyn),  Zbigniew Suś 

Działdowo), Stanisław Wasilow (Nowe Miasto Lub.), Włodzimierz Waszczak (Iława),   

Srebrną Odznakę PZP – Kazimierz Ciechanowicz (Szczytno), Kazimierz Kolano 

(Jeziorany), Bernard Marcinkowski (Olsztyn), Jan Pruszyński (Giżycko), Władysław 

Symonowicz (Giżycko),  

Brązową Odznakę PZP – Krzysztof Brzózy (Szczytno), Krzysztof Butkiewicz 

(Giżycko), Dariusz Ciechanowicz (Szczytno), Zenon Ciechanowicz (Giżycko), 

Stanisław Jędrzejczyk (Giżycko), Zbigniew Korejwo (Bartoszyce), Jan 

Kwaśniewski (Bartoszyce), Jacek Napora (Iława), Kazimierz Patalon (Iława), Józef 

Sugalski (Iława), Robert Wasilow (Nowe Miasto Lub.), Jerzy Wilkanowski (Nowe 

Miasto Lub.), Stanisław Ziobro (Giżycko). 

Listy–podziękowania z okolicznościową plakietką WZP za pomoc w organizacji w 

Szczytnie VI Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza przekazane zostały Staroście 

Powiatu Szczycieńskiego – Jarosławowi Matłach, Burmistrzowi Szczytna – Danucie 

Górskiej oraz Wójtowi Gminy Szczytno – Sławomirowi Wojciechowskiemu. 

Po tej części uroczystości obecni na placu zostali poczęstowani grochówką a na 

scenie rozpoczęły się występy zespołów artystycznych: 

 

W sali sąsiadującej z placem Juranda szkoły zgromadzeni pszczelarze 

uczestniczyli w Konferencji szkoleniowej pod hasłem „Promocja wysokiej jakości 

produktów pszczelich oraz prowadzenie pasiek w regionach intensywnej produkcji 

rolniczej” obejmującej wykład mgr Emililii Sękowskiej ”Zasady i procedury 

uzyskiwania przez produkty pasieczne statusu żywności lokalnej, regionalnej i 

tradycyjnej” oraz dr Piotra Semkiwa „Bezpieczeństwo środowiska pszczół i 

produktów pszczelich w kontekście ochrony roślin”.  
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Zainteresowani produktami pszczelimi mieli też możliwość wyjazdu grupowego do 

pasieki w Kamionku, gdzie kol.J.Misiaczyk prowadził warsztaty nt.”Ekologiczne 

pozyskiwanie miodu w warunkach wymogów unijnych i rozporządzeń MRiRW”.  

Po części szkoleniowej miejscowi i przyjezdni pszczelarze uczestniczyli w 

spotkaniu przy Gospodarstwie Pasiecznym „Leśny Dwór”, gdzie przez kilka godzin 

trwała biesiada przy ognisku oraz fachowe dyskusje i wymiana doświadczeń 

pszczelarskich. 

 Równolegle z tymi spotkaniami na placu Juranda od rana czynne były stoiska 

oferujące produkty pasieczne oraz wyroby kultury ludowej. 

 

2. Odbyło się Święto Pszczelarzy w Iławie 
Po raz kolejny członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Iławie zaprosili 

19.lipca miejscowych sympatyków pszczelarstwa i pszczelarzy z sąsiednich kół na 

spotkanie w pasiece kol. Mariana Walczaka w Szczepkowie. Na początku uroczystą 

Mszę Św. z udziałem sztandarów z WZP Olsztyn oraz Kół Pszczelarzy w Iławie, 

Nowym Mieście Lub., Olsztynie, Ostródzie i Suszu koncelebrowali w kościele pw 

NMP Ks.dr.Eugeniusz Marciniak – kapelan pszczelarzy oraz Ks. Jerzy Żochowski - 

Dziekan iławski. Mszy świętej towarzyszył chór młodzieżowy oraz Orkiestra 

Filharmonii Toruńskiej z jej skrzypaczką – p.Anetą Studzińską, którzy także wykonali 

po mszy dla licznych słuchaczy koncert pieśni religijnej i pszczelarskiej. W pasiece 

towarzyszył pszczelarzom Starosta Iławski – p.Maciej Rygielski, Burmistrz Iławy – dr 

Włodzimierz Ptasznik, Wójt Krzysztof Harmaciński oraz przedstawiciele: Urzędu 

Marszałkowskiego, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Powiatowego Zespołu 

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowego Lekarza 

Weterynarii, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Zarządu WZP w Olsztynie.  

Przybyłych do pasieki przywitał kol. Stefan Opaliński – Prezes Zarządu 

Rejonowego Koła Pszczelarzy w Iławie, który krótko przedstawił historię i dorobek 

Koła. Część szkoleniowa w postaci warsztatów pszczelarskich obejmowała pokaz 

bieżących i okresowych zabiegów dezynfekcyjnych w pasiece który przeprowadził 

mistrz pszczelarski – mgr Jerzy Sikora, zaś praktyczne wykonywanie odkładów oraz 

poddawanie matek pszczelich demonstrowała zainteresowanym pani mgr Danuta 

Mazur. Pomieszczenia pasieki zdobiły pokonkursowe prace plastyczne o tematyce 
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pszczelarskiej wykonane przez dzieci i młodzież a także nagrodzone miodem i 

dyplomami wiceburmistrza Iławy oraz prezesa koła.  

Goście pasieki mogli także brać udział w loterii fantowej, konkursach 

sprawnościowych w zakresie prac pasiecznych, kupić książki i czasopisma 

pszczelarskie oraz posilić się grochówką, wędlinami i ciastami. 

Po warsztatach część gości i pszczelarze udali się na rejs statkiem po Jezioraku 

a pozostali dołączyli do tych mieszkańców miasta i powiatu, którzy zwiedzali stoiska 

na stadionie oraz oglądali występy zespołów artystycznych.  

Organizacja imprezy była możliwa dzięki pomocy władz samorządowych i wsparciu 

sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. 

 

3. Złożyliśmy w ARR rozliczenie z wykonania umów 
W wymaganym terminie, czyli do 15 sierpnia Biuro WZP przesłało do ARR w 

Warszawie niezbędne wnioski o przekazanie WZP dopłat związanych z realizacją 

umów dotyczących złożonych wcześniej projektów. 

 
        Środki  
        wydatkowane 

 
Nazwa projektu 

 
Zakres planowany 
w projekcie 

 
Zakres zrealizowany 

 
Wartość 
wg umowy 
(zł)       PLN % 

1 2 3 4 5 6 
Szkolenie w kołach 
pt. „Pomoc 
techniczna dla 
pszczelarzy i 
organizacji” 

 3 grupy – łączna liczba 
uczestników - 340 osób 

 
 
 
                

 
 
 

23 750,00  19 847,39

 
 
 
83,57 

Zwalczanie Varroa 
destructor w 
pasiekach 
członków 
Wojewódzkiego 
Związku 
Pszczelarzy w 
Olsztynie 

Paski 
leku 
Bayva-
rol 
1478 
op. 

Paski  
leku  
Bio-
war 
1200 
op. 

Tabletki 
leku 
Apiwa-
rol 
3749 
op. 

Bayva-
rol 
1478 
opak.  

Apiwa-
rol  
3749 
opak.  

Bio-
war 
1200 
opak. 
 

 
 
 
 

275 785,63 275 771,54

 
 
 
 
99,99 

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

Matki 
NU – 2876 
UU – 2557 
R – 118 
Odkłady – 2351 
 

Matki 
NU –  2855 
UU –  2557 
R –  118 
Odkłady – 2351 
 

 
 
 
 
 
 

487 521,18 487 195,88

 
 
 
 
 
 
99,93 

Razem   787 056,81 782 814,81 99,46 
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4. Wyjazd do Jeleniej Góry na XXVII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 
Grupa osób, które zgłosiły swój udział i dokonały wpłaty kosztów ODP wyjeżdża z 

Olsztyna 11 września o godz. 7.50 (zbiórka uczestników na dworcu PKP przy kasie 

biletowej nr 1) a wraca do Olsztyna 14 września ok.godz. 22-giej.  

 

5. Rzeczywiste potrzeby naszych członków stanowią podstawę 

przygotowania projektów na sezon 2009/2010 
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa ARR ogłoszone zostały „Warunki ubiegania się 

o refundacje kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku 

produktów pszczelich w sezonie 2009/2010" dostępne na stronie internetowej 

www.arr.gov.pl . Do dnia 20 października podmioty uprawnione mogą składać w 

Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego projekty na działania realizowane w sezonie 

2009/2010.  

Wojewódzki Związek Pszczelarzy – jako podmiot uprawniony – podejmuje pracę 

nad przygotowaniem niezbędnych projektów rozpoczynając od zebrania informacji w 

zakresie zapotrzebowania na poszczególne działania zgłaszane przez członków WZP 

zgrupowanych w poszczególnych Kołach. 

W związku z tym w załączeniu dostępne są wzory tabel, których terminowe 

przesłanie do biura WZP przez Zarządy poszczególnych Kół jest podstawą 

uwzględnienia w następnym roku tych kół i ich członków w działaniach podejmowanych 

przez WZP z dofinansowaniem w ramach projektów złożonych wcześniej w ARR.  

Tab.1. Wykaz kandydatów z Koła Pszczelarzy w …… do udziału w odpłatnym szkoleniu w 
Kamiannej przygotowującym do zdawania egzaminu państwowego na tytuł wykwalifikowany  
pszczelarz z dofinansowaniem ARR. 
Tab.2 Wykaz kandydatów z Koła Pszczelarzy w ……do udziału w odpłatnym szkoleniu w 
Kamiannej przygotowującym do zdawania egzaminu państwowego na tytuł kwalifikacyjny 
„mistrz – pszczelarz” z dofinansowaniem ARR. 
Tab.3 Wykaz pszczelarzy z Koła w ………deklarujących zwalczanie Varroa destructor w 
swoich pasiekach z dopłatą ARR. 
Tab.4. Wykaz pszczelarzy z Koła w ……… deklarujących nabycie matek linii Car Róża z 
pasieki hodowlanej ELŻBIETA GOGOLEWSKA z dopłatą ARR.  
Tab.5. Wykaz pszczelarzy z Koła w ……………………… deklarujących nabycie matek linii 
Car-Dobra z pasieki hodowlanej  SĄDECKI  BARTNIK z dopłatą ARR.  
Tab.6 Wykaz pszczelarzy z Koła w …deklarujących nabycie matek linii Car Beskidka  z 
pasieki hodowlanej  JERZY KUBECZEK  z dopłatą ARR.  
Tab.7 Wykaz pszczelarzy z Koła w …………deklarujących nabycie matek linii Car: CT46, 
CJ10, CNT, Alsin, oraz linii Cau -KPW, KBrz z pasieki hodowlanej  BRZESKO – CZERMIN 
z dopłatą ARR.  

http://www.arr.gov.pl


 6

Tab.8. Wykaz pszczelarzy z Koła w …………deklarujących nabycie matek linii Car - S, R, 
Niw oraz linii Cau - PWK, M - Asta z pasieki hodowlanej w KOCIERZOWACH z dopłatą 
ARR.  
Tab.9. Wykaz pszczelarzy z Koła w …... deklarujących nabycie matek linii M- PN, z pasieki 
hodowlanej SHiUZ w OLECKU  z dopłatą ARR 
Tab.10. Wykaz pszczelarzy z Koła w …....... deklarujących nabycie matek linii M- 
Augustowska, Car Gema, Car Nieska, Car Bałtycka z pasieki hodowlanej Naruszewicz w 
OLECKU  z dopłatą ARR 
Tab.11. Wykaz pszczelarzy z Koła w …deklarujących nabycie matek linii Car Nieska, 
Alpejka, Jugo oraz linii Cau -Woźnica z pasieki hodowlanej KRZYSZTOF LOC z dopłatą 
ARR.  
Tab.12. Wykaz pszczelarzy z Koła w …deklarujących nabycie matek linii Car Prima i Gema 
oraz linii Cau  WG  z pasieki hodowlanej  MARIA GEMBALA  z dopłatą ARR.  
Tab.13. Wykaz pszczelarzy z Koła w …deklarujących nabycie matek linii Car Nieska, 
Alpejka, AB, TB z pasieki hodowlanej  KRZYSZTOF PUPKIEWICZ  z dopłatą ARR.  
Tab.14. Wykaz pszczelarzy z Koła w …deklarujących nabycie matek linii Car Marynka, GR-
1 oraz Cau P z pasieki hodowlanej  OPISiK Puławy z dopłatą ARR.  
Tab.15. Wykaz pszczelarzy z Koła w ……… deklarujących nabycie matek linii Car 
Kortówka z pasieki hodowlanej MARIA WILDE – Gryźliny z dopłatą ARR.  
Tab.16. Wykaz pszczelarzy z Koła w ...... deklarujących nabycie odkładów z dopłatą ARR. 
Tab.17. Wykaz pszczelarzy z Koła w ..... deklarujących nabycie pakietów z dopłatą ARR.  
Tab.18 Wykaz pszczelarzy z Koła w …… deklarujących zamiar wykorzystania odpłatnego 
najmu lawet do przewozu rodzin pszczelich na pożytki z dofinansowaniem ARR 
Tab.19. Wykaz pszczelarzy z Koła w .... deklarujących przekazanie prób własnego miodu do 
odpłatnego badania z dofinansowaniem ARR. 
 

Z obowiązujących „Warunków ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w 

ramach realizacji mechanizmu >Wsparcie rynku produktów pszczelich< w roku 

2009/2010” wynika m.in., że „podmiot uprawniony może ubiegać się o refundację 

kosztów poniesionych na przeprowadzenie tylko jednego szkolenia, kursu lub 

konferencji”. W tej sytuacji Zarząd WZP podejmuje jedynie prowadzenie szkolenia 

wszystkich członków WZP w ramach spotkań szkoleniowych w kilku wytypowanych 

centrach na obszarze województwa. Po dokonaniu wstępnych ustaleń z biurem PZP jest 

także propozycja dla pszczelarzy zainteresowanych szkoleniem i składaniem egzaminu 

kwalifikacyjnego na tytuł wykwalifikowany pszczelarz, aby uczestniczyli w takim 

szkoleniu organizowanym dla zainteresowanych przez PZP w Domu Pszczelarza w 

Kamiannej. W takim przypadku szkolenie wraz z egzaminem trwa 7 dni (przedpłata 500 

zł, dojazd do Krakowa i powrót na własny koszt), autokar przewozi zainteresowanych na 

trasie Kraków-Kamianna i Kamianna-Kraków. Osoby już posiadające tytuł 

wykwalifikowanego pszczelarza i spełniające pozostałe warunki mogą po takim 

szkoleniu przystępować w Kamiannej do egzaminu na tytuł mistrza-pszczelarza. 
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W zakresie III. środka wsparcia – „racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich 

na pożytki”, w roku 2010 wsparcie pszczelarzy będzie następować poprzez refundację 

kosztów najmu lawet. Do projektu składanego przez WZP koniecznie musimy dołączyć 

„oferty przedsiębiorstw wynajmujących lawety, u których wynajem jest planowany 

zawierające warunki techniczne przyczep, cenę wynajmu lawet w zł/dobę, liczbę lawet 

posiadanych przez danego przedsiębiorcę”. Oczywiście, nie ma sensu, aby pszczelarze 

np. z Giżycka jechali do Olsztyna po lawety, jakie wykorzystają do przewożenia swoich 

rodzin pszczelich na pożytek odległy o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od ich 

pasieki, a zatem każdy pszczelarz zgłaszający na przesłanym druku chęć uzyskania 

dofinansowania wynajmu lawety musi załączyć najkorzystniejszą technicznie i cenowo 

ofertę uzyskaną od najbliższego w jego okolicy przedsiębiorcy. Brak takiej oferty przy 

tabeli otrzymanej z danego Koła Pszczelarzy uniemożliwi włączenie potrzeb 

wskazanego w tabeli pszczelarza do przygotowywanego i składanego przez WZP 

projektu. 

Zarząd WZP bardzo prosi o poważne podejście do poszczególnych tematów, aby 

możliwe było jak najszersze uwzględnienie potrzeb wszystkich naszych pszczelarzy, ale 

zarazem by złożone zapotrzebowanie było jednocześnie deklaracją ich realnego 

wywiązania się z przyjętych zobowiązań. Także poprzez włączenie się Prezesów i 

Zarządów do koniecznych działań organizacyjnych. Nie chcemy przecież, aby trzeba było 

ograniczać realizowane projekty i do ARR zgłaszać wnioski o aneksy do zawartych z nią 

umów wskutek realnej perspektywy niepełnego wykorzystania przydzielonych środków. 

Aby dotrzymać wyznaczonych terminów oraz mieć konieczny czas na zbiorcze 

zestawienie i analizę otrzymanych danych przed opracowaniem konkretnych projektów 

Zarząd WZP bardzo prosi o pilne podjęcie niezbędnych ustaleń i złożenie wypełnionych 

druków w biurze WZP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października. Podany 

termin uwzględnia także czas na konieczne pozyskanie przez biuro od podanych przez 

Koła producentów ofert niezbędnych do opracowania projektu i złożenia ich z 

projektem w ARR. Brak w podanym terminie z jakiegoś Koła właściwej informacji Zarząd 

WZP zmuszony będzie uznać za brak zainteresowania członków i Zarządu danego 

Koła wskazanym zakresem działania. Proszę przy tym mieć na względzie, że biuro 

WZP będzie konsekwentnie realizować ustalenie Zarządu WZP w zakresie 

zachowania drogi komunikowania się w sprawie potrzeb członków WZP jedynie 

poprzez Zarządy i Prezesów poszczególnych Kół.  
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Aby nie było niepotrzebnych niejasności i nieporozumień Zarząd WZP bardzo 

prosi o dokładne zapoznanie się z treścią poszczególnych tabel i czytelne oraz 

rozważne wpisywanie wszystkich danych do poszczególnych rubryk. 

Podobnie jak w poprzednich latach Zarząd podtrzymuje zasadę, że 

korzystanie zbiorowe z poszczególnych działań opiera się (poza szkoleniem 

realizowanym w ustalonych ośrodkach dla pszczelarzy z grupy sąsiadujących kół) o 

środki finansowe poszczególnych pszczelarzy, które po ich wpływie z ARR na konto 

WZP i rozliczeniu w kwocie netto poniesionych kosztów będą przekazane na 

rachunek bankowy koła beneficjentom poszczególnych projektów.  

Planowane leczenie rodzin pszczelich opanowanych przez pasożyta 

V.destructor będzie realizowane w oparciu o dostępne na naszym rynku środki. Wg 

informacji lekarzy weterynarii realizujących te działania w mijającym sezonie, w 

ofercie środków dla pszczelarzy jest Biowar, Apiwarol i Bayvarol.  

 
6. Biuro WZP przyjmuje oferty na produkcję odkładów i pakietów 

W sezonie 2008/2009 nie zostały do Biura WZP zgłoszone żadne uwagi naszych 

członków odnośnie jakości i terminów realizacji odkładów oferowanych 

pszczelarzom. Oznacza to, że rozwiązania organizacyjne zastosowane w minionym 

sezonie w tym zakresie okazały się właściwe.  

Zgodnie z celem tego środka wsparcia – odkłady winny służyć odbudowie stanu 

naszych pasiek pomniejszonego wskutek występujących strat części rodzin w 

okresie zimowli. Oznacza to, że odkład zakupiony przez pszczelarza winien mieć w 

danym terminie taką siłę, aby przy zapewnieniu mu dobrych warunków rozwoju 

stanowił do czasu wejścia w zimowlę pełnowartościową rodzinę pszczelą bez 

konieczności zasilania jej ramkami z czerwiem, czy młodą pszczołą z innych rodzin w 

pasiece. W praktyce oznacza to, że im później odkład można odebrać od producenta 

tym większa musi być jego siła.  

Do pasiek składających w WZP swoje oferty stosuje się ustalone przez PZP 

„Warunki przygotowania i sprzedaży pakietów i odkładów” (Pszczelarz Polski, 2009, 

Nr 6, str.11-13), przy czym podany w tabeli 2 „Zakres minimalnych wymagań 

dotyczących odkładu” odnosi się do odkładów sprzedawanych do dnia 15 czerwca. 

Po tym terminie ilość plastrów w odkładzie musi odpowiadać poniższej tabeli: 
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Liczba plastrów obsiadanych „na czar-
no” przez pszczoły w przypadku ramki: 

Termin 
sprzedaży 
(odbioru) Ostrowskiej, 

wielkopolskiej 
Dadanta, 
warsz.poszerz. 

 
w tym 
plastry z 
czerwiem: 

 
 

U w a g i 

do 15.VI. 4 3 2 
16.VI - 1.VII. 5 4 3 
2.VII - 15.VII. 6 5 4 

czerwiąca młoda 
matka unas. na 
pasiecz. poch.od 
M.reprodukcyjnej. 

 

Odkłady nie muszą być produkowane wyłącznie przez pasieki hodowlane, jednak 

wymogiem stawianym przez ARR producentom odkładów posiadających 2-4 plastry 

czerwiu jest: posiadanie przez zainteresowanego pszczelarza kwalifikacji mistrza-

pszczelarza, ukończenie przez niego kursu wychowu matek pszczelich oraz 

posiadanie matki reprodukcyjnej. Pasieka musi być objęta nadzorem weterynaryjnym 

(potwierdzenie wpisu do rejestru Pow.Insp.Wet.). 

Przy produkcji odkładów obok konieczności dysponowania w pasiece silnymi 

rodzinami z dużą ilością czerwiu ważnym jest także odpowiednio wczesne 

rozpoczęcie wychowu matek pszczelich od posiadanej matki reprodukcyjnej, aby po 

unasienieniu rozwinęły one czerwienie w gotowym do odbioru odkładzie. ARR 

zaznacza ponadto, że producent odkładów nie może nabywać do nich matek w 

pasiece hodowlanej jak każdy inny pszczelarz ze stosowną dopłatą, gdyż wówczas 

odkład byłby dwukrotnie objęty dopłatą. Trzeba pamiętać, że wiosna może być późna 

i kapryśna, potem mogą wystąpić dłuższe okresy ochłodzenia lub upałów, duże 

opady lub ich brak, przerwy w pożytkach, a ustalonych terminów trzeba dotrzymać. 

Istotnym warunkiem realizacji takiego kierunku produkcji w pasiece jest 

dysponowanie odpowiednią liczbą opakowań, w których odkłady będą gotowe do 

odbioru i dalszego transportu do miejsca przeznaczenia. Koszt wykonania lub 

zakupu tych opakowań wliczyć należy w oferowaną cenę odkładu. 

Można także w zapotrzebowaniu uwzględnić pakiety, czyli „1-2,5 kg pszczół 

robotnic z młodą matką czerwiącą, bez plastrów, umieszczonych w odpowiednio 

osiatkowanym opakowaniu przystosowanym do transportu i zaopatrzonym w pokarm 

dla pszczół”. W naszych warunkach klimatyczno-pożytkowych należy raczej przyjąć, 

że winny one docierać do odbiorcy nie później niż 20 czerwca i winno to być więcej 

pszczół, czyli 2-2,5 kg. 

 Oczywiście, każda oferta musi zawierać dane wynikające z warunków 

wskazanych przez ARR (należy załączyć kserokopie dokumentów z poświadczeniem 

ich wiarygodności np. przez Urząd Gminy), określić terminy i ilość oferowanych 
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odkładów, typ ramki i cenę (jedną – niezależnie od typu ramki i terminu wykonania) 

za gotowe do odbioru odkłady (z uwzględnieniem ich parametrów podanych w w/w 

tabeli) oraz szczegółowe dane adresowe oferenta (+ nr telefonu) i nazwę Koła 

Pszczelarzy, którego jest członkiem. 

Przy rozpatrywaniu otrzymanych ofert Zarząd WZP będzie się kierował nie tylko 

najkorzystniejszą ceną, ale także opinią Zarządu Koła, którego oferent jest członkiem 

oraz zapotrzebowaniem pszczelarzy ujętym w projekcie zaakceptowanym przez 

ARR. W razie zainteresowania złożoną ofertą i wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości 

przewidywana jest wizytacja pasieki przez przedstawicieli WZP. 

Termin składania kompletnych ofert w Biurze WZP mija 3 października br. 

 

7. Zadbajmy o dofinansowanie swojej działalności 
W oparciu o doświadczenia części Zarządów naszych kół Zarząd WZP 

przypomina, że najpóźniej w m-cu wrześniu mija termin przygotowania przez 

samorządy terytorialne planów rzeczowo-fiansowych na rok następny. Dla 

operatywnych działaczy naszego związku dofinansowanie uzyskane z rady miejskiej, 

starostwa czy rady gminy może poważnie zwiększyć możliwości działania koła w 

zakresie promocji pszczelarstwa i produktów pszczelich w ramach środków na 

promocję danego regionu (poprzez organizację lokalnej imprezy pszczelarskiej) a 

nawet pozyskać dodatkowe środki na działania szkoleniowe w kole. Pilnie należy w 

swoich samorządach nawiązać kontakty z wójtem, burmistrzem czy starostą oraz 

dokonać rozeznania w zakresie istniejących możliwości i sprawnie przygotować 

stosowne dokumenty. Trzeba przy tym utrzymywać ścisły kontakt z Biurem WZP, 

gdyż w kontaktach kończącymi się uzyskaniem i rozliczeniem środków finansowych 

partnerem prawnym dla samorządu do zawierania stosownych umów jest w 

sprawach dotyczących miejscowego Koła Pszczelarzy WZP posiadający osobowość 

prawną. 

 

8. Kupię - sprzedam  
 

- kupię  pszczoły z ulami warsz.poszerz. 5 szt  Tel. 089 5337144, 

- sprzedam tonę miodu nektarowo-spadziowy - Tel. 089 7675713, 

- sprzedam kompletną pasiekę w 16 ulach warsz.poszerzony. Matki rojowe krainki 

Cena do uzgodnienia . Tel. 608289267, 



 11

- sprzedam 15 rodzin pszczelich w ulach warsz.poszerz. Cena do uzgodnienia –  

Tel. 509928908, 

- sprzedam ule pełne warszawskie poszerzone i dadant w ilości 40 szt. – tel. 

664003335, Biesal 26a po 15-tej 

- sprzedam nowe ule warsz..poszerz. z pszczołami 37 szt + 17 szt puste. Ule 

pomalowane, ocieplone, kompletne. Stojak, podkarmiaczka dwa zatwory + ocieplacz. 

Daszek z blachy ocynkowanej, tłoczonej na prasie. Cena 250,00 zł/szt – tel. 

601633882 lub 089 5119087, Dywity  

 
10. 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, 

opracowali: dr  R.Pałach, mgr S.Opaliński  


