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1. Sztandar WZP ma 25 lat  
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W opracowaniu pt.„50 lat Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie”, 

wydanym z okazji jubileuszu w 2005 roku można na str.112 przeczytać: 

„Intensywne przygotowania do ceremonii nadania WZP w Olsztynie sztandaru 

zakończono na posiedzeniu w dniu 8 grudnia, kiedy to bardzo szczegółowo 

opracowano scenariusz całej imprezy połączonej z jubileuszem 40-lecia 

pszczelarstwa na Warmii i Mazurach. Do prowadzenia całej uroczystości poproszono 

mgr inż.Jerzego Paukszto – wnioskodawcę fundacji sztandaru. (...) Uroczystość ta 

została zorganizowana 13 grudnia 1987 r. w tym tak obfitym w zdarzenia związkowe 

roku. Zarezerwowano piękną salę filharmonii Olsztyńskiej, do której na tą uroczystość 

bardzo licznie przybyli działacze społeczni z terenu oraz przedstawiciele władz 

wojewódzkich i instytucji współpracujących. Obecny był również dyrektor biura PZP – 

Antoni Kuźba oraz prezes Zarządu PZP – ks.dr Henryk Ostach, który dokonał 

ceremonii nadania sztandaru. W skład pocztu sztandarowego wchodzili: Antoni 

Zyborowicz, Józef Zaborowski i Wacław Kotowicz. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał 

Aleksander Nowoszyński z Olsztyna. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Józef Kamiński  

z Iławy oraz Marian Klimiuk ze Szczytna. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Jan Łoś z 

Mrągowa. Medale 40-lecia PRL otrzymali: Mikołaj Rabizo z Bartoszyc, Henryk 

Pietkiewicz z Lidzbarka Warm., Józef Szajdecki z Biskupca, Antoni Zyborowicz z 

Kętrzyna. Medal >>Zasłużonym dla Warmii i Mazur<< otrzymali: Hipolit Petryk z 

Górowa Ił., Czesław Grodzicki z Olsztyna, Wacław Lipnicki z Lidzbarka Warm., Jan 

Gralla z Iławy. Oprócz tego wręczono 14 Złotych Odznak PZP i 10 Srebrnych Odznak 

PZP.”  

Na drzewcu sztandaru znajdują się „gwoździe” następujących fundatorów: WSOP 

Olsztyn, BGŻ Olsztyn, WSOP o/Biskupiec, Zakład Pszczelnictwa AR-T w Olsztynie, 

WZP Suwałki, Koło Pszczelarzy Działdowo, Koło Pszczelarzy Biskupiec, Koło 

Pszczelarzy Szczytno, Koło Pszczelarzy Barciany, Koło Pszczelarzy Dobre Miasto, 

Koło Pszczelarzy Małdyty, Koło Pszczelarzy Lubomino, Koło Pszczelarzy Kętrzyn, 

Koło Pszczelarzy Mrągowo, Koło Pszczelarzy Lubawa, Koło Pszczelarzy Górowo 

Iławeckie, Koło Pszczelarzy Stawiguda, Koło Pszczelarzy Lidzbark Warmiński, Koło 

Pszczelarzy Bartoszyc, Koło Pszczelarzy Bisztynek, Koło Pszczelarzy Ostróda, Koło 

Pszczelarzy Gietrzwałd, Koło Pszczelarzy Dźwierzuty, Koło Pszczelarzy Pasym, Koło 

Pszczelarzy Jeziorany, Koło Pszczelarzy Morąg, Koło Pszczelarzy Olsztynek, Koło 

Pszczelarzy Iława, Koło Pszczelarzy Miłakowo, Koło Pszczelarzy Świętajno, Koło 
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Pszczelarzy Sępopol, Koło Pszczelarzy Świątki, H.Pietkiewicz, W.Trybocki, 

W.Szczepkowski, K.Chochłow, M.Rabizo. M.Piwoński, P.Łukaszewicz, K.Kurpiewski, 

J.Galla, A.Zyborowicz, W.Wasilewski, J.Sochań, O.Aramowicz, O.S.Tkaczuk, 

J.Bobrzecki, WZP Toruń, M.Bohun, D.Mazur, J.Kocęba, E.Włodarczyk, WSOP 

o/Olsztyn, BKZ „Agrotechnika” Warszawa, Koło Pszczelarzy Reszel, PGR Wójtowo, 

PGR Ostróda, Koło Pszczelarzy Srokowo, J.Paukszto, S.Olszewski, RSP Kunki, 

PGR Barciany, PGR Srokowo, Koło Pszczelarzy Korsze, Wojewoda Olsztyński 

Piotrowski, K.Wawrzyniak, Spółdzielczy Bank Ludowy Olsztyn, PGR Dobre Miasto, 

Koło Pszczelarzy Olsztyn, Koło Pszczelarzy Barczewo, Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych Zalewo, W.Matusiak. Niestety – są w drzewcu także 4 otwory, w których 

wcześniej wbitych gwoździ brak. 

 

2. 2.IX. odbył się IX Wojewódzki Dzień Pszczelarza w Lidzbarku 

Warmińskim  
W kościele pw Apostołów Piotra i Pawła Prezes WZP poprosił proboszcza ks. 

Romana Chudzika o odprawienie mszy św. za pszczelarzy z województwa 

warmińsko-mazurskiego oraz dusze pszczelarzy, którzy odeszli do wieczności. W 

kazaniu Ks. Chudzik dużo miejsca poświęcił pszczołom i owocom ich pracy. 

Tradycyjnie w czasie Mszy Św. w darze ołtarza delegacja WZP ofiarowała świecę 

paschalną z czystego wosku z tegorocznych zbiorów, zaś delegacje z kół 

pszczelarzy przekazały w darze różne produkty pszczele.  

W uroczystości uczestniczyło 10 pocztów sztandarowych związku z pocztem 

sztandarowym WZP na czele. W obchody włączyły się w znaczący sposób 

samorządy powiatu Lidzbarskiego ze starostą – Janem Harhajem, burmistrzem 

miasta – Arturem Wajsem, Burmistrzem miasta Orneta – Ireneuszem Popielem i 

wójtem Gminy Lidzbark Warmiński – Arturem Jankowskim. Jedynie Gmina Kiwity 

odmówiła uczestnictwa w Komitecie organizacyjnym IX Wojewódzkiego Dnia 

Pszczelarza. Pomocy w różnej formie udzielili miejscowi biznesmeni oraz Państwo 

Cecylia i Waldemar Badeńscy z Elbląga.  

        Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych i 

orkiestry przemieścili na plac przed Wysoką Bramą. W otoczeniu stoisk z produktami 

pszczelimi, sprzętu pszczelarskiego i wyrobów lokalnego rzemiosła i ludowego, w 

namiocie mieszczącym nawet 500 osób odbyła się część oficjalna uroczystości 
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połączona z częścią artystyczną. Wszystkich obecnych powitał prezes WZP Józef 

ZYSK i wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązał do aktualnych 

problemów pszczelarstwa i podsumował zbiory miodu w tym roku.  Głos zabrało 

wielu mówców - między innymi, przedstawiciel poseł na Sejm RP Piotr Cieśliński, 

który zadeklarował wszelką możliwą pomoc pszczelarzom w rozwiązywaniu 

nurtujących problemów. Z ramienia PZP wystąpił członek zarządu – Piotr Krawczyk, 

zaś władz samorządowych –burmistrz Artur Wajs. 

Pszczelarze oraz przedstawiciele władz wzięli udział w części oficjalnej, podczas 

której zasłużeni przedstawiciele samorządu lokalnego oraz pszczelarze zostali 

wyróżnieni odznaczeniami. Brązową Odznakę PZP otrzymali pszczelarze z RKP 

Biskupiec: Piotrowski Bogumił, Reinl Grzegorz; RKP Górowo Iławieckie: Furgała 

Elżbieta, Makara Zbigniew, Gaber Zbigniew; RKP Lidzbark Warmiński: Bernolak 

Roman, Mioduszewski Zdzisław; RKP Nowe Miasto Lubawskie: Czernysz 

Zygmunt, Kremski Zbigniew, Melkowski Grzegorz, Samulski Marek, Wegner 

Wojciech; RKP Olsztyn: Kazimierczak Józef, Malinowski Leon; RKP Olsztynek: 

Kajetaniak Jan, Tylman Mieczysław; RKP Pieniężno - Czapliński Fryderyk. Złotą 
Odznakę PZP otrzymali pszczelarze z: RKP Giżycko - Pruszyński Jan; RKP 

Górowo Iławieckie: Blin Mieczysław, Pleskacz Józef; RKP Lidzbark Warmiński: 

Kornas Roman, Marcinowski Wojciech; RKP Nowe Miasto Lubawskie: Chyliński 

Lesław, Stachowicz Feliks; Medal im. ks. dr Jana Dzierżona otrzymali 

pszczelarze z: RKP Bartoszyce - Kryszk Edmund; RKP Lidzbark Warmiński - Zysk 

Józef; RKP Ostróda - Górski Lech Mieczysław. Statuetkę pomnika Ks. dr Jana 
Dzierżona z rąk członka Zarządu PZP – Piotra Krawczyka otrzymał – prof.dr 

hab.Romaniuk Konstanty -  RKP Olsztyn. 
Medale okolicznościowe WZP w Olsztynie otrzymali: Jan Harhaj – starosta 

powiatu lidzbarskiego, Ireneusz Popiel – burmistrz miasta Orneta, Artur Wajs – 

burmistrz miasta Lidzbark Warmiński, Artur Jankowski – wójt gminy Lidzbark 

Warmiński, Krzysztof Rudziński – powiatowy lekarz weterynarii w Lidzbarku 

Warmińskim, Jerzy Paukszto – prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Reszlu i 

były prezes WZP Olsztyn kilku kadencji, Czesław Stelmaszuk – skarbnik WZP 

Olsztyn, Stanisław Smosarski –  członek Zarządu WZP Olsztyn, Waldemar 

Badeński – właściciel firmy PPHU„ NEKTAR” Karczowiska, Jan Hatowski – prezes  

RKP w Ostródzie, Jan Misiaczyk – prezes RKP w Szczytnie, Stefan Opaliński – 

prezes RKP w Iławie, Krzysztof Boguszewski – przewodniczący komitetu 
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organizacyjnego IX WDP, Henryka Ferek – wiceprezes RKP w Lidzbarku 

Warmińskim i członek komitetu organizacyjnego IX WDP, Teresa Ajewska – członek 

komitetu organizacyjnego IX WDP, Roman Bernolak – członek komitetu 

organizacyjnego IX WDP, Adam Gwardjak - członek komitetu organizacyjnego IX 

WDP, Kazimierz Ligiżyński – członek komitetu organizacyjnego IX WDP, Roman 

Kornas – członek komitetu organizacyjnego IX WDP, Zdzisław Mioduszewski – 

członek komitetu organizacyjnego IX WDP, Jan Pniewski – członek komitetu 

organizacyjnego IX WDP,  Józef Olkowski – członek komitetu organizacyjnego IX 

WDP, Jan Krasiński – Członek komitetu organizacyjnego IX WDP, Józef Zysk – 

Prezes RKP w Lidzbarku Warmińskim, członek komitetu organizacyjnego IX WDP, 

Redakcja Gazety Lidzbarskiej.  

DYPLOMEM UZNANIA WZP OLSZTYN zostali wyróżnieni: Bożena Parzych – 

kierownik Biura WZP w Olsztynie, Anida Krupienik – pracownik Biura WZP w 

Olsztynie, Ryszard Bartko – członek Zarządu WZP w Olsztynie, Zbigniew Suś – 

Prezes RKP w Działdowie, Dariusz Kaczmar – Prezes RKP w Asunach, Kazimierz 

Kolano - Prezes RKP w Jezioranach, Waldemar Bancewicz - Prezes RKP w 

Korszach, Roman Samulski – Prezes RKP w Nowym Mieście Lubawskim, Roman 

Paluszek – sekretarz zarządu RKP w Bartoszycach. Podziękowania za pomoc w 
organizacji IX Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza otrzymali: Alicja Andrzejewska 

z Lidzbarskiego Domu Kultury, Ireneusz Gasperowicz – Automyjnia Samochodowa 

w Lidzbarku Warmińskim Zbigniew Rączka – AGRON Lidzbark Warmiński, Jerzy 

Niedźwiecki – Prezes PSS „SPOŁEM”, Krzysztof Brzeziński – Zakład Przetwórstwa 

Mięsnego w Lidzbarku Warmińskim, Dariusz Hejman – Firma komputerowa „HE-

MAN”. 
Po wręczeniu wyróżnień PZP i WZP odbyła się część artystyczna i konkursy. W 

trakcie występów, obok sceny były stoiska z: 

 - produktami pszczelimi indywidualnych pszczelarzy 

- sprzętem pasiecznym s.c. „Nektar” z Karczowisk. 

W Konkursie "Nowinki techniczne - usprawnienia techniczne w pasiece" nagrody 

otrzymali: Wiesław Różański z RKP Biskupiec i Władysław Rymko z RKP 

Bartoszyce. 

Nowością w tym roku było losowanie nagród wśród pszczelarzy, którzy brali udział w 

tegorocznych obchodach. Ostatnia część w postaci spotkania integracyjnego odbyła 

się na wolnym powietrzu w „Chacie warmińskiej” Hotelu „Górecki”. 
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3. 26.VIII odbyła się w Olsztynie XIX edycja imprezy promocyjnej 

pn. „Pszczoły i miód” 

    W Olsztynie na placu przy hali „Urania” zarząd i pszczelarze RKP w Olsztynie 

zorganizowali XIX edycję imprezy promocyjnej pt „Pszczoły i miód W uroczystym 

otwarciu festynu wziął udział Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz, który 

wręczył odznaczenia za pracę i zasługi dla rozwoju pszczelarstwa wyróżniającym się 

pszczelarzom. Przy współudziale Prezesa WZP w Olsztynie Pana Józefa Zyska i 

Prezesa RKP w Olsztynie Prezydent przekazał Złotą Odznaką PZP Kol. Andrzejowi 

Zglejcowi. Srebrnymi Odznakami PZP odznaczeni zostali Stanisław Swat i Wojciech 

Moniuszko. Brązową Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego odznaczony 

został Prezes RKP w Olsztynie Tadeusz Miciuta.  

 Dużym zainteresowaniem, ze względu na bardzo atrakcyjne nagrody w postaci 

sprzętu elektronicznego (radio, MP4, waga kuchenna) i publikacji książkowych 

 ufundowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, cieszył się konkurs o pszczole, produktach pszczelich i znaczeniu pszczoły 

w środowisku naturalnym człowieka. 10 uczestników konkursu odpowiadało na 

zestawy pytań otrzymane drogą losowania. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 

czuwała powołana komisja w następującym składzie: Andrzej Zglejc – 

przewodniczący komisji, Bernard Marcinkowski – członek, Piotr Czajkowski – 

członek. 

Podczas trwania imprezy w programie artystycznym wystąpiła solistka Pani Anna 

Jakończuk oraz znany iluzjonista olsztyński Pan Łukasz Ogonowski. Imprezę 

prowadził Pan Maciej Remi Remiszewski i przeprowadzał animacje i konkursy dla 

publiczności, zabawy dla dzieci, występy wokalne i pokaz Flamenco. Goście imprezy 

zwiedzali stoiska i kupowali miód, inne produkty pszczele i wyroby rękodzieła 

artystycznego. Po raz pierwszy na imprezie swoje stoisko zaprezentował producent 

oleju kujawskiego i pod hasłem „Pomagamy pszczołom” poprzez liczne gadżety 

uatrakcyjnił pobyt na festynie najmłodszym sympatykom pszczelarstwa. 

Zarządu Koła dziękuje wymienionym sponsorom oraz Kol. Dariuszowi Napierała i 

Stefanowi Tkaczuk z Synami za udzielone wsparcie oraz wystawcom za 

zorganizowanie stoisk a także pozostałym osobom, które przyczyniły się do tego, 

żeby nasza impreza stawała się coraz barwniejsza i przyciągała tłumy olsztyniaków. 
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4. Komunikat z posiedzenia Zarządu WZP w dn. 4.X.2012 r. 
 Na posiedzeniu Zarządu WZP w Olsztynie dnia 04.10.2012 roku podjęto 

decyzję o promocyjnej sprzedaży niektórych towarów. Od dnia 08.10.2012 
roku do końca października lub do wyczerpania zapasów wprowadza się 

promocyjne ceny na następujące towary: węza z 40 zł/kg na 30 zł/kg  (w-ska 

poszerz., dadant - sprzedawana będzie w  pełnych opakowaniach tj. po 5 kg); 

topiarka słoneczna z 300,59 zł na 250,00 zł; odstojnik nierdzewny 30l z  

251,03 zł  na 200,00 zł; nosidełka do miodu z 12,10 zł na 7,00 zł; Książki 
„50 lat WZP” z 26,25 zł na 12,50 zł i „Jak walczyć z warrozą” z  8,40 zł na 

5,00 zł; 

 Sklep WZP od dnia 1 listopada do końca lutego 2013 będzie czynny od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00; 

 Zarząd WZP przypomina, że wszystkie wydatkowane środki z koła muszą być 

potwierdzone uchwałami Zarządu RKP. Protokoły z zebrań Kół oraz podjęte 

uchwały należy dostarczyć do biura WZP w ciągu 7 dni; 

 Do końca października 2012 roku są przyjmowane wnioski z Kół o 

dofinansowanie planowanych przedsięwzięć w Kołach w 2013 roku; 

 Zgłoszenia osób chętnych na wyjazd pielgrzymkowy 6.XII.2012 do 

Częstochowy przyjmowane są w biurze WZP do dnia 20 października 2012 r. 

 Zjazd Sprawozdawczy WZP odbędzie się 15 grudnia 2012 roku. 

 
5. Nasi członkowie laureatami 
Podczas Regionalnego Święta Miodu dnia 7 października w Ełku laureatami 

Konkursów na najlepszy miody po ocenie 27 zgłoszonych miodów zostali: 

 miód wielokwiatowy – Gospodarstwo Pasieczne „Mostkowo” – Dariusz 

Napierała; 

 miód rzepakowy – Gospodarstwo Pasieczne Bartnik Mazurski – Agnieszka 

Pucer; 

 miód gryczany – Gospodarstwo Pasieczne „Mostkowo” – Dariusz Napierała; 

 miód lipowy – Gospodarstwo Pasieczne Bartnik Mazurski – Agnieszka Pucer. 
Puchary ufundował Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego a nagrody 

rzeczowe w postaci sprzętu pasiecznego – Agencja Rynku Rolnego. 
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Gratulujemy! 

 

6. Pyłek to element, nie składnik miodu 
www. farmer.pl z dn.1.10.2012 
Komisja Europejska postanowiła zmienić przepisy dotyczące miodu, a w 

szczególności wyjaśnić status prawny pyłku, w zgodzie z wyrokiem Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości. Zmiany pozostają w zgodzie z międzynarodowymi 

standardami wyznaczonymi przez WTO. Zgodnie z nimi pyłek zostanie 

zakwalifikowany jako naturalny element miodu, a nie jako jego składnik.  

Kwestia to pojawiła się w kontekście sprawy niemieckiego pszczelarza, kiedy 

stwierdzono w jego miodzie obecność pyłku kukurydzy MON 810. Niemiecki Trybunał 

przekazał sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia 

prejudycjalnego. 

W dniu 6 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, w 

którym wskazał, że: a) poprzednie rozumienie zakresu ustawodawstwa o GMO było 

złe oraz b) pyłek w miodzie został uznany za składnik. 

ETS dotychczas interpretował na podstawie Dyrektywy 2001/110/EC o miodzie, że 

pyłek kwalifikuje się jako składnik miodu, ponieważ występuje on w miodzie, głównie 

z powodu interwencji pszczelarza. Jednakże Komisja uznała, że pyłek jest 

naturalnym elementem, a nie składnikiem miodu. Za tą kwalifikacją miodu przemawia 

fakt, że pyłek dostaje się do ula i miodu w wyniku działalności pszczół, niezależnie od 

interwencji pszczelarza. Przyjęcie takiego statusu pyłku powoduje, że unijne zasady 

etykietowania wymagające wykazu składników nie znajdą zastosowania. 

Propozycja Komisji nie wpływa na stanowisko Trybunału w zakresie przepisów o 

stosowaniu pyłku żywności genetycznie modyfikowanej. W szczególności nie zmienia 

się stanowisko, że miód zawierający pyłki GM może być wprowadzony do obrotu, 

gdy jest on objęty decyzją autoryzującą produkt. Ponadto przepisy dotyczące 

etykietowania GMO w żywności znajdą również zastosowanie. 

 

7. 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. 
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        Środki  
     wydatkowane 

 
Nazwa projektu 

 
Zakres 
planowany 
w projekcie 

 
Zakres zrealizowany 

 
Wartość 
wg umowy 
(zł)       PLN % 

1 2 3 4 5 6 
Zwalczanie Varroa des-
tructor w pasiekach 
członków Wojewódz-
kiego Związku Pszcze-
larzy w Olsztynie 

Bio-
war 
1088 
opak. 

Api-
warol 
3971 
op. 

Bay-
warol 
2193 
op 

Bio-
war 
864 
op. 

Apiwa-
rol 
5091 
op. 

Bay-
warol 
741 op 

380924,87 318235,89 83,54 

Odbudowa pogłowia 
rodzin pszczelich i po-
prawa wartości użytko-
wej pszczół w pasie-
kach pszczelarzy zrze-
szonych w Wojewódz-
kim Związku Pszcze-
larzy w Olsztynie 

Matki 
NU – 3207 
UU – 3408 
R – 41 
Odkłady – 1679 
 

Matki 
NU –  2873 
UU –  1728 
R –  37 
Odkłady – 1315 
 

 
 
 
 
 

283 147,00 277 319,08

 
 
 
 
 
 97,94

Zakup przyczep do 
przewozu uli 

19 lawet  9 lawet 22 739,92 22 016,88 96,82 

Zakup sprzętu 
pszczelarskiego 
 

Miodarki – 116, 
Odstojniki – 57 
Topiarki – 52 
Urz.kremuj. – 14 
Stół do odskl - 35  
Susz.do obnóży - 10 

Miodarki – 106, 
Odstojniki – 54 
Topiarki – 49 
Urz.kremuj. – 5 
Stół do odskl. – 31 
Susz.do obnóży - 9 

279 049,66 244 353,72 87,57 

Analiza jakości miodu 11 prób 5 prób 3 473,98 3 455,28 99,46 
Razem   969 335,43 865 380,85 89,28 

 

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 skontrolowano czy 

stan faktyczny zakupu był zgodny ze stanem ujętym w dokumentacji (w jednym 

przypadku wielkość ESU dot. pszczelarza nie pozwoliła uwzględnić go we wniosku o 

dofinansowanie zakupu sprzętu). 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 i będą przekazywane 

na konto poszczególnych kół a w przypadku lawet i sprzętu na konto 

zainteresowanych pszczelarzy.  

 

8. Projekty na sezon 2011/2012 będą przygotowane w WZP w opar-

ciu o potrzeby zgłoszone w Kołach przez naszych członków   
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Biuro WZP rozesłało do prezesów Kół tabele na 2013 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 

sprecyzowanie swoich oczekiwań, które należy dokładnie przemyśleć i zaplanować, 

aby w dalszych etapach pracy w oparciu o te informacje uniknąć zamieszania i 

niepotrzebnej pracy.  

Trzeba przy tym pamiętać, że podstawą zakupu leków, matek i odkładów oraz 

lawet i sprzętu jest stan liczebny posiadanych rodzin na dzień 30 września 2012 

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, aby przy szczegółowej kontroli ARR nie okazało się, że dopłata niektórym 

pszczelarzom nie przysługuje, bo w świetle rejestru Powiatowi Lekarze Weterynarii 

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 oraz 

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 

 „Warunki ubiegania się o refundacje kosztów poniesionych w ramach realizacji 

mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2012/2013" dostępne na 

są stronie internetowej www.arr.gov.pl (\rynki rolne\produkty pszczele). Podmioty 

uprawnione mogą do dnia 20 października składać w Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku 

Rolnego projekty na działania planowane do realizacji w sezonie 2012/2013.  

 

9. Sadzimy  drzewa  i krzewy miododajne  
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Okres jesienny to najlepszy czas sadzenia drzew i krzewów pożytkowych 

wszędzie gdzie tylko jest wolne miejsce i nadzieja, 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 co najmniej tyle ile zastaliśmy. 

 

10. Kupię - sprzedam  
Sprzedam 
 

• ule warszawskie poszerzane w dobrym stanie, bez pszczół – 80 szt. (tel.  604 

645 390) 

 

11. 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, 
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 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, 

 
Opracował: R.Pałach  


