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1. Pożegnaliśmy kol.Ryszarda Madejczyka
Z wielkim żalem i bólem brać pszczelarska przyjęła wiadomość o śmierci Pana
Prezesa Ryszarda Madejczyka. Straciliśmy niesamowitego człowieka, wspaniałego
fachowca, przyjaciela i kolegę. Śmiało można napisać, że pożegnaliśmy jednego z nestorów olsztyńskich pszczelarzy, wielkiego społecznika i człowieka, którego wielką
pasją i miłością były pszczoły a praca z nimi dawała Ryszardowi wiele satysfakcji i
zadowolenia. Pełnił w życiu wiele odpowiedzialnych i ważnych funkcji w organizacjach
związkowych ogólnopolskich i wojewódzkich, zawsze z największą troską i zaangażowaniem podchodził do pracy w kole, gdzie był przez dwie kadencje wiceprezesem i
przez kolejne dwie prezesem Zarządu. W Zarządzie WZP był skarbnikiem a później
wiceprezesem. Zawsze był gotowy do pracy z chęcią służenia innym i niesienia
pomocy zawsze był tam, gdzie ktoś Go potrzebował. Chętnie dzielił się swoją bogatą
wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami.
Kolega Ryszard był członkiem olsztyńskiego Koła od trzydziestu paru lat.
Wiedzieliśmy, że od dłuższego czasu borykał się z chorobą (szpital, operacja), ale
byliśmy przekonani, znając charakter Ryszarda, że z tej batalii wyjdzie zwycięsko.
Stało się inaczej i dlatego ta śmierć była dla nas zaskoczeniem. Choć nie ma
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Ryszarda wśród nas, pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Zapamiętamy Cię
Ryszardzie jako wspaniałego człowieka o wysokiej kulturze, przyjaznego wszystkim,
aktywnie uczestniczącego w pracach WZP i naszego koła, skromnego i taktownego,
wspaniałego organizatora oraz osobę biorącą czynny udział w wycieczkach szkoleniowych i wyjazdach do pasiek organizowanych przez Koło. Cała brać pszczelarska
jest wdzięczna za wszystko, co zrobiłeś dla rozwoju pszczelarstwa w województwie
warmińsko-mazurskim i mieście Olsztynie. Za to wszystko chóralne pszczelarskie
DZIĘKUJEMY.
Choć od 30.06.2011 r. nie ma Cię wśród nas, pozostaniesz na zawsze w naszej
pamięci. Spoczywaj w pokoju.
Korzystając z możliwości chciałbym serdecznie podziękować w imieniu Zarządu
Koła i własnym, wszystkim pszczelarzom i pszczelarkom, którzy uczestniczyli w ceremonii pożegnania naszego Kolegi Ryszarda. Dziękuję również pocztom sztandarowym Polskiego Związku Pszczelarskiego, Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy oraz
Kół Pszczelarzy z Biskupca, Nidzicy, Olsztyna, Ostródy, Reszla, Szczytna i Węgorzewa uczestniczących w ostatniej drodze naszego Kolegi. Dziękuję wszystkim, którzy
odprowadzili naszego Kolegę i Przyjaciela do miejsca wiecznego spoczynku.
Cześć Jego pamięci.
Tadeusz Miciuta - Prezes RKP w Olsztynie

2. Odbyły się VIII Wojewódzkie Dni Pszczelarza w Nowym Mieście
Lubawskim i Kurzętniku
Rozpoczęto je dnia 03.09.2011 w Nowe Miasto Lubawskim uroczystym otwarciem
przez Prezesa WZP Kol. Józef Zyska w towarzystwie Burmistrza Nowego Miasta
Lubawskiego Pana Józefa Blanka oraz Starosty Nowomiejskiego Pani Ewy
Dembek. Wystąpił także przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – kol. Adam
Wiśniewski (wiceprezes Zarządu Koła w Nowym Mieście Lubawskim).
W części artystycznej wystąpiła Julia Cieplak z programem „Pszczoły na wrotkach”,
zaś Milena Kłosowska, ratownik medyczny, omówiła udzielanie pomocy w przypadku
użądleń oraz zaśpiewała kilka piosenek z programu telewizyjnego „Tak to leciało”, w
którym występowała. Pokaz tańca towarzyskiego i nowoczesnego przedstawiły dzieci
z klubu tanecznego AS w Nowym Mieście Lubawskim a Bernadetta Szych (córka
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pszczelarza z RKP w Nowym Mieście Lubawskim) śpiewała kilka własnych piosenek.
W trakcie występów, obok sceny były stoiska z:
- produktami pszczelimi,
- ulem obserwacyjnym, który budził duże zainteresowanie widzów,
- obrazami malowanymi przez dzieci z domu integracji społecznej,
- ceramiką malowaną własnoręcznie przez dzieci.
W kinie gratisowo można było oglądać film o pszczołach.
Dnia 04.09.2011 nastąpił przemarsz uczestników sprzed Urzędu Gminy w Kurzętniku
z młodzieżową orkiestrą dętą z Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku oraz
pocztami sztandarowymi na czele. W kościele Prezes WZP w mundurze Marszałka
Józefa Piłsudskiego poprosił proboszcza Zdzisława Szymańskiego o odprawienie
mszy św. za pszczelarzy z województwa warmińsko-mazurskiego oraz dusze
pszczelarzy, którzy odeszli do wieczności. Tradycyjnie w czasie Mszy Św. w darze
ołtarza delegacja WZP ofiarowała świecę paschalną z czystego wosku z tegorocznych zbiorów, zaś delegacje z 6 kół pszczelarzy przekazały w darze produkty
pszczele.
Po

mszy

przedstawiciele

w

w

władz

amfiteatrze
lokalnych

i

na

Górze

zasłużeni

Zamkowej
pszczelarze

pszczelarze
zostali

oraz

wyróżnieni

odznaczeniami: Brązową Odznakę PZP otrzymali pszczelarze z RKP Bartoszyce Jachowicz Jacek, Kwiliński Michał, Prokopiuk Mikołaj, Sochań Jan, Szymczak
Krzysztof, z RKP Giżycko - Ciż Mirosław, Ostrowski Zbigniew, z RKP Górowo
Iławieckie - Doszyń Anna, z RKP Lidzbark Warmiński - Ajewski Ryszard, z RKP
Nowe Miasto Lubawskie - Chudy Roman, Olszewski Tadeusz, Pińczewski
Tadeusz, Samulska Justyna, Szczepański Dariusz, z RKP Szczytno - Biedrzycki
Józef, Kaczmarska Danuta, Leszczyński Wincenty, Pieńkos Jacek. Srebrną
Odznakę PZP otrzymali pszczelarze z RKP Giżycko - Parafińczuk Edward,
Tubilewicz Bogdan, z RKP Górowo Iławieckie - Blin Mieczysław, Pleskacz Józef,
Rodziewicz Ryszard, z RKP Lidzbark Warmiński - Kornas Roman, Marcinowski
Wojciech, z RKP Nowe Miasto Lubawskie - Czapliński Czesław, z RKP Szczytno Brzózy Krzysztof. Złotą Odznakę PZP otrzymali pszczelarze z RKP Bartoszyce Fatla Józef, Kryszk Edmund, Sochań Stanisława, z RKP Górowo Iławieckie - Lis
Władysław, Szarejko Jerzy, z RKP Lidzbark Warmiński - Ferek Henryka, z RKP
Reszel - Paukszto Jerzy, z RKP Szczytno - Ciechanowicz Józef, Misiaczyk Jan.
Medal im. ks. dr Jana Dzierżona otrzymał Stelmaszuk Czesław z RKP Górowo
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Iławieckie. Odznaczenia PZP wręczył wiceprezydent – Kol. Czesław Korpysa w
towarzystwie Prezesa WZP – Kol. Józefa Zyska. Medal okolicznościowy VIII WDP z
rąk prezesa WZP Józefa Zyska otrzymali następujący pszczelarze i wspierające
pszczelarstwo osoby: Protas Jacek – marszałek woj.warmińsko-mazurskiego, Szulc
Jolanta, Dembek Ewa – starosta powiatu nowomiejskiego, Blank Józef – Burmistrz
Nowego

Miasta

Lub.,

Waruszewski

Tomasz,

Dereszewski

Wojciech,

Tomaszewski Kazimierz, Konicz Kazimierz – wójt gminy Grodziczno, Mazur
Danuta – przewodn.Komisji Rewizyjnej WZP, Bokota Florian – wiceprezes Zarządu
WZP, Stachowicz Feliks – RKP Nowe Miasto Lub., Samulski Roman – prezes
Zarządu RKP Nowe Miasto Lub., Wiśniewski Adam – RKP Nowe Miasto Lub.,
Chyliński Lesław – RKP Nowe Miasto Lub., Dembek Henryk - RKP Nowe Miasto
Lub., Kremski Zbigniew – RKP Nowe Miasto Lub., Świetlik Marianna – RKP Nowe
Miasto Lub., Wasilow Stanisław – RKP Nowe Miasto Lub., Połomski Marek – RKP
Nowe Miasto Lub., Piwowarczyk Tadeusz – RKP Nowe Miasto Lub., Melkowski
Grzegorz – RKP Nowe Miasto Lub., Wegner Wojciech – RKP Nowe Miasto Lub.,
Krzemińska Iwona – RKP Nowe Miasto Lub., Zglejc Andrzej – wiceprezes Zarządu
RKP w Olsztynie, Ziejewski Zbigniew – przedsiębiorca rolny, dr habil.Lipiński
Zbigniew – prac.naukowy, Grzymowicz Piotr – prezydent miasta Olsztyna.
Następnie wręczono nagrody dzieciom, które brały udział w konkursie plastycznym
pod hasłem „Pszczeli Świat”, zorganizowanym pod patronatem RKP w Nowym
Mieście Lubawskim. Otrzymali je:
Kategoria – przedszkola i klasy „O”: Konrad Górski, Jakub Piotrowicz, Michalina
Dąbrowska
Kategoria – klasy I – III: Oliwia Tucholska, Anna Grafowska, Zuzanna Jastrzębska
Kategoria – klasy IV – VI : Karolina Szymankiewicz, Sandra Lulińska, Zuzanna
Mówińska
Wręczono także nagrody dzieciom, które brały udział w sobotnim konkursie piosenki
o „ Złotą Pszczołę”: 1.Hanna Rybicka, 2.Amelia Kasprzycka, 3.Oliwia Gortatowska;
wyróżnienie: Paulina i Martyna Jamroży.
Na konkurs fotograficzny zorganizowany przez redakcję „ Gazety Nowomiejskiej”
oraz
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Nagrodzeni zostali: 1.Agnieszka Krajnik, 2.Milena Skonieczka, 3.Marta Świątkowska;
wyróżniono 13 uczestników. Ekspozycja prac jest w Miejskim Centrum Kultury w
NML, które jest organizatorem wystawy.
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Po części oficjalnej pszczelarze uczestniczący w uroczystościach zebrali się na
spotkaniu integracyjnym, które odbyło się w domku myśliwskim „Aleksandrówka” w
Nawrze Ustroniu.
Ogłoszono wyniki konkursu kulinarnego: 1.Koło Gospodyń Wiejskich z Łąkorza za
„gruszki zapiekane w miodzie z orzechami”, 2.Rada Kobiet Gminy Kurzętnik za
„skrzydełka w miodzie”, 3.Witold Cyranowicz z Parpary za „hamburgera w miodowym
sosie barbecue”
Ponadto podczas tych imprez odbył się wykład dr Kuczborskiego z UMK w Toruniu.
Dla wszystkich chętnych były zmagania łuczników i rycerzy.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Stoiska z
miodem i innymi produktami były oblegane przez kupujących, więc w pewnym
momencie

sprzedawcy musieli dodatkowo dowozić swoje produkty. Dużym

zainteresowaniem cieszył się sprzęt pasieczny i wyroby kulinarne. Odbyły się także
konkursy i pokazy. Przeprowadzono szkolenia między innymi z zakresu udzielania
pierwszej pomocy po użądleniu przez pszczołę i szkolenie nt. zwalczania warrozy (Dr
hab. Zdzisław Lipiński).

3. Odbyły się uroczystości pszczelarskie w Rynie, Olsztynie i Bartoszycach
Także 4 września br. odbyła się uroczystość dla uczczenia 65 lecia działalności
RKP Bartoszyce. Impreza ta była planowana od blisko roku. Z ramienia WZP w tych
obchodach uczestniczyła Kierownik Biura WZP Bożena Parzych i Anida Krupienik.
Zarząd WZP reprezentował członek Zarządu WZP Ryszard Bartko. Za zasługi dla
rozwoju pszczelarstwa wyróżniono zasłużonych pszczelarzy medalami i dyplomami
uznania. Otrzymali je: Gabriela Gomoła, Krystyna Kwilińska, Kazimierz Gawron,
Roman Paluszek, Jan Krywko, Władysław Ikier.
Brązową Odznakę PZP otrzymali - Jachowicz Jacek, Kwiliński Michał, Prokopiuk
Mikołaj, Sochań Jan, Szymczak Krzysztof; Złotą Odznakę PZP otrzymali: - Fatla
Józef, Sochań Stanisława i Prezes Koła Edmund Kryszk..
W niedzielę 28 sierpnia odbyły się również spotkania pszczelarzy RKP z
Giżycka i Rynu w Rynie oraz w Olsztynie. W Rynie Zarząd WZP reprezentował
Prezes WZP Józef ZYSK, który wręczył dyplomy zasłużonym pszczelarzom i
samorządowcom Dyplomy w Rynie otrzymali pszczelarze z RKP Ryn: Jarosz
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Ryszard, Kowal Eugeniusz, Tuczyński Jan i Znak Eugeniusz oraz z RKP Giżycko
Butkiewicz Krzysztof, Matysiuk Piotr i Pruszyński Jan. W spotkaniu uczestniczył
Wójt Gminy Giżycko Andrzej Sieroński i Burmistrz Rynu Józef Karpiński. Brązową
Odznakę PZP otrzymali pszczelarze z RKP Giżycko - Ciż Mirosław, Ostrowski
Zbigniew, zaś Srebrną Odznakę PZP otrzymali pszczelarze z RKP Giżycko Parafińczuk Edward, Tubilewicz Bogdan.
W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Giżycko Andrzej Sieroński i Burmistrz Rynu
Józef Karpiński.
W Olsztynie na placu przy hali „Urania” zrealizowano także w tym dniu kolejną
edycję imprezy promocyjnej pt „Pszczoły i miód”. W uroczystym otwarciu festynu
wziął udział prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, którego WZP w Olsztynie
wyróżnił Złotym Medalem Honorowym „Za zasługi dla rozwoju pszczelarstwa”. Medal
Prezydentowi Miasta wręczył wiceprezes Zarządu WZP Kol. Tadeusz Bokota.
Brązową Odznaką PZP odznaczony został kol. Janusz Podsiadło. Ponadto Zarząd
WZP na wniosek Zarządu RKP w Olsztynie nadał dyplomy za pracę i zasługi dla
rozwoju pszczelarstwa na Warmii i Mazurach. Dyplomy otrzymali: Kazimierz
Kurpiewski, Stanisław Swat, Stefan Tkaczuk, Wojciech Moniuszko, Józef
Pawlak, Michał Smut, Tadeusz Kożlikowski i Tadeusz Miciuta.
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs z wiedzy pszczelarskiej dla
publiczności oraz miód na stoiskach pszczelarzy z RKP w Olsztynie.

4. Złożyliśmy w ARR rozliczenie z wykonania umów
W wymaganym terminie, czyli do 14 sierpnia Biuro WZP przesłało do ARR w
Warszawie wnioski (z niezbędnymi załącznikami) o przekazanie WZP dopłat
związanych z realizacją umów dotyczących złożonych wcześniej projektów.

Nazwa projektu

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

Zakres
planowany
w projekcie

Zakres
zrealizowany

2
Paski
leku
Bayvarol
2655
op.

3
Tabletki leku
Apiwarol
4453
op.

Bayvarol
1120
opak.

Wartość
wg umowy
(zł)
4

Środki
wydatkowane
PLN
%
5

6

Apiwarol
4478
opak.

290 043,00 289 977,96 99,98

7
Odbudowa pogłowia
rodzin pszczelich i poprawa wartości użytkowej pszczół w pasiekach pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Olsztynie
Zakup przyczep do
przewozu uli
Zakup sprzętu
pszczelarskiego

Analiza jakości miodu
Razem

Matki
NU – 3628
UU – 3152
R – 127
Odkłady – 2678

Matki
NU – 3348
UU – 1605
R – 38
Odkłady – 635

16 lawet

10 lawet

Miodarki – 116,
Odstojniki – 61
Topiarki – 37
Urz.kremuj. – 3
Stół do odskl - 34
13 prób

Miodarki – 111,
Odstojniki – 50
Topiarki – 29
Urz.kremuj. – 2
Stół do odskl. - 33
4 próby

162 165,02

162 165,02 100,00

22 824,47

22 739,92 99,63

195 120,73 187 238,43 95,96

3 765,00
2 373,98 63,05
673 918,22 664 495,31 98,61

W dniach od 20.08. do 02.09. pracownicy ARR przeprowadzili w WZP kontrolę
dokumentacji i realizacji programów wsparcia. Wszystkie dokumenty zostały bardzo
dokładnie sprawdzone, a w wytypowanych przez ARR pasiekach sprawdzono czy
stan faktyczny zakupu był zgodny ze stanem ujętym w dokumentacji. Obecnie z ARR
w Warszawie wpłynęły już decyzje odnośnie pozytywnego wyniku weryfikacji
zrealizowanych umów i przyznania należnej dopłaty, które po właściwej realizacji
poszczególnych umów do 15 października powinny się znaleźć na rachunku
bankowym WZP. Ponieważ przekazywanie pszczelarzom środków dotyczących
zakupionego sprzętu będzie dokonywane bezpośrednio z konta WZP, Biuro WZP
prosi każdego, kto nabył sprzęt o niezwłoczne podanie swojego konta bankowego.
Chodzi tu nie tylko o sprawne dokonanie przekazania należnych kwot dofinansowania, ale i wymierne oszczędności. Ci pszczelarze, którzy posiadają, ale nie podadzą
n-ru swojego rachunku bankowego otrzymają pieniądze przekazem pocztowym, czyli
będą niepotrzebnie obciążeni kosztami przekazu, które w skrajnych przypadkach
mogą wynosić kilkadziesiąt złotych.

5. Projekty na sezon 2011/2012 będą przygotowane w WZP w oparciu o potrzeby zgłoszone w Kołach przez naszych członków
Biuro WZP rozesłało do prezesów Kół tabele na 2012 rok, w których pszczelarze
zainteresowani zakupem lawet, sprzętu, leków, matek, odkładów i badaniem miodu z
dofinansowaniem ARR ze środków UE i budżetu krajowego w ramach mechanizmu
Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich” proszeni są o
złożenie swoich propozycji.
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W bieżącym roku wystąpiły pewne problemy, gdyż niektórzy pszczelarze nie
zgłosili jesienią ubiegłego roku swoich potrzeb i wiosną tego roku można je było
uwzględnić w realizacji tylko wtedy, jeśli inne osoby zrezygnowały ze zgłoszonych
jesienią zakupów. Wprowadzało to niepotrzebny nikomu zamęt. Żeby tego uniknąć w
2012 roku należy dokładnie przemyśleć i zaplanować oraz zgłosić swoje propozycje
do wypełnianych w kole tabel.
Warto przypomnieć, że podstawą zakupu leków, matek i odkładów oraz lawet i
sprzętu jest stan liczebny posiadanych rodzin na dzień 30 września 2011 roku. Jeżeli
dany

pszczelarz

powiększył

swoją

pasiekę,

to

może

jeszcze

dokonać

dodatkowej składki ulowej u skarbnika koła, ale proszę też pamiętać, że urzędową
informację o liczbie rodzin posiadanych przez pszczelarza stanowi ilość figurująca w
rejestrach Powiatowego Lekarza Weterynarii, gdzie pszczelarz ma obowiązek
aktualizować swoje dane w ciągu 7 dni od wystąpienia zmiany. Należy więc samemu
zadbać, (można przekazać do PLW listę z koła wg załącz.wzoru) aby przy
szczegółowej kontroli ARR nie okazało się, że dopłata niektórym pszczelarzom nie
przysługuje, bo w świetle rejestru PKW 30 września nie mieli w posiadaniu deklarowanej w kole liczby rodzin (UE i ARR mają prawo wracać do zrealizowanych umów i
wypłat w ciągu 5 lat od ich rozliczenia i zażądać zwrotu nienależnych kwot z doliczonymi odsetkami karnymi). Sprzęt mogą z dofinansowaniem zakupić ci pszczelarze,
którzy posiadają co najmniej 20 rodzin pszczelich. Matek i odkładów można zamówić
do 50 % posiadanej liczby rodzin pszczelich liczonych w/g stanu na dzień 30
września br. Biuro WZP przyjmuje karty zgłoszenia potrzeb pszczelarzy z
poszczególnych kół (wraz z ofertami na wnioskowany sprzęt) i informację o liczbie
rodzin posiadanych przez poszczególnych pszczelarzy danego koła do dnia 5
października br. włącznie (wzór listy w załączeniu).
„Warunki ubiegania się o refundacje kosztów poniesionych w ramach realizacji
mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2011/2012" dostępne na
są stronie internetowej www.arr.gov.pl . Do dnia 19 października podmioty uprawnione
mogą składać w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego projekty na działania
planowane do realizacji w sezonie 2011/2012.

6. Sadźmy drzewa i krzewy miododajne
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W dniu 08.09 br Prezes WZP na spotkaniu wójtów, burmistrzów i przedstawicieli
instytucji obsługujących rolnictwo w Olsztynie zorganizowanym przez Urząd
Marszałkowski poruszył konieczność nasadzania drzew miododajnych w tym lip i
akacji. Urząd Marszałkowski zapewnia, że te gminy, które zorganizują kompleksowe
nasadzenia drzewami miododajnymi mogą liczyć na zwrot kosztów robocizny. Zatem
proszę poszczególnych Prezesów Kół o nawiązanie możliwych kontaktów z władzami
samorządowymi i propagowanie tej formy. Wójtowie i Burmistrzowie, którzy życzliwie
podejdą do tego problemu będą podawani do wyróżnienia przez PZP i Zarząd WZP
oraz odpowiednio promowani w mediach. W tej sprawie wiosną br Prezes WZP
skierował pismo do Powiatów i Gmin naszego województwa.

7. Nadpłaty w ubezpieczeniach
W uzupełnieniu informacji nt ubezpieczenia naszych pszczelarzy informujemy, że
nadpłacona kwota z poszczególnych RKP jest oddzielnie zaksięgowana. Pieniądze
te zostaną przeznaczone na ubezpieczenie naszych pasiek w przyszłym roku.
Zarządy RKP mogą zwrócić się o zwrot tych pieniędzy. Szczegóły w Biurze WZP.

8. Planujemy spotkanie opłatkowe
W dniu 10 grudnia br o godzinie 10.00 planowane jest spotkanie opłatkowe z
udziałem Zarządu WZP, Prezesów Kół i zaproszonych gości. Zaproszenia zostaną
Kolegom Prezesom wysłane w drugiej połowie listopada br.

9. Kupię - sprzedam
Sprzedam
•

pszczoły kraińskie w ulach warszawskich poszerzanych – 4 rodziny; tel. 607
823 475

•

4 beczki miodu - tel. 89-767-57-13

•

wirówkę, topiarkę, kapelusz, podkurzacz – tel. 667 563 537

•

ule wielkopolskie zasiedlone (Rogiedle), miodarkę 16-plastr. elektr.do uli

po 20:00

wielkopolskich; tel. 504 022 514
•

tanio ule warszawskie poszerz. bez pszczół - 16 szt. tel. 501 359 053

•

ule dadanta (drewno), miodarka ręczna 4-pl., beczka 300 l., oraz pozostałe
wyposażenie z powodu likwidacji pasieki – tel. 501 288 858
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•

6-7 rodzin w ulach warszawskich poszerz. - tel. 89-519-12-98 i 886 507 571

•

16 rodzin pszczelich w ulach warszawskich poszerz. (3 km. od Jarot) – tel. 89533-53-33 i 517 733 963

10. 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,



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,

Opracowali: R.Pałach, Józef Zysk, Feliks Stachowicz, Bożena Parzych
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Wykaz Pszczelarzy-członków WZP w RKP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lp. Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
Liczba posiadanych
rodzin pszczelich

Pieczęć Koła oraz podpisy Prezesa i Skarbnika potwierdzające powyższy stan.
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Aktualizacja stanu rodzin pszczelich w pasiekach pszczelarzy – członków WZP z
RKP w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwisko i imię
L.p. właściciela pasieki

Nr pasieki w
rejestrze PLW
.............

Liczba rodzin
na dzień
15.09.2011 r.

Podpis
pszczelarza
/właściciela

