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1. Z pracy Biura i Zarządu WZP
Po upływie okresu 6-miesięcznego zatrudnienia p.Bożeny Parzych została z Nią
podpisana 1.VI.2010 r. umowa o pracę na kolejne 12 miesięcy na stanowisku
inspektora-sprzedawcy.
Po ocenie przez Zarząd współpracy z Biurem Rachunkowym została wypowiedziana
dotychczas obowiązująca umowa o prowadzeniu ksiąg rachunkowych WZP, wobec
czego z dniem 1 lipca 2010 r. umowa o pracę na okres 1 roku w wymiarze 1/3 etatu
na stanowisku księgowej została podpisana z p.Anną Kulikowską. W tej sytuacji z
dniem 12.lipca br. został zakupiony i jest wdrażany w Biurze WZP komputerowy
program księgowy, który do czasu zakupu właściwego komputera funkcjonuje po
zainstalowaniu go na posiadanym przez WZP notebooku.
Po upływie z dniem 31.VII.2010 r. 6-miesięcznego okresu zatrudnienia p.Grażyny
Mówińskiej-Jabłońskiej na stanowisku p.o.kier.Biura nie została z Nią podpisana
umowa o pracę na następny okres.
Wobec powyższego z dniem 1.VIII.2010 r. obowiązki p.o. kier.Biura powierzone
zostały p.Bożenie Parzych.
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Po pomyślnym zakończeniu przez p.Anidę Krupienik 6-miesięcznego stażu
finansowanego przez Urząd Pracy dnia 1.IX.2010 r. została z Nią podpisana umowa
o pracę na stanowisku instruktora-sprzedawcy na okres 6 m-cy.
W celu odzyskania przez WZP należnych mu kwot Zarząd WZP rozważał
powierzenie tej sprawy wybranej firmie windykacyjnej. Na przekazane do 8 firm
zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta z warunkami cenowymi niemożliwymi do
spełnienia przez WZP. W tej sytuacji przy pomocy radcy prawnego W-MIR złożone
zostały w sądzie rejonowym 3 pozwy o zwrot należnych kwot przez firmę Alfa-Max a
dalsze dwa wobec byłych pracownic i jeden wobec firmy RENA zostaną złożone w
sądzie w najbliższych dniach.
Na

posiedzeniu

w

dniu

22.pażdziernika

br.

po

otrzymaniu

deklaracji

członkowskich 19 pszczelarzy z rejonu Pieniężna Zarząd WZP podjął uchwałę o
utworzeniu i włączeniu do struktury organizacyjnej WZP w Olsztynie Rejonowego
Koła Pszczelarzy w Pieniężnie, którego prezesem został wybrany Kol. Wojciech
Czernigowski. Gratulujemy kol. Prezesowi a także wybranym członkom Zarządu i
Komisji Rewizyjnej oraz z wielką radością witamy wszystkich nowych członków
wśród nas.
Zarząd uchwalił również, że najbliższy Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd
Delegatów WZP odbędzie się dnia 11 grudnia w Olsztynie, przy udziale następującej
liczby delegatów z poszczególnych kół: Asuny – 2, Bartoszyce – 2, Biskupiec – 2,
Bisztynek – 1, Działdowo – 3, Giży-cko – 1, Górowo Ił. – 1, Iława – 2, Jeziorany – 1,
Kętrzyn – 3, Korsze – 1, Lidzbark Warm. – 3, Lubawa – 1, Mikołajki – 1, Morąg – 2,
Mrągowo – 2, Nidzica – 2, Nowe Miasto Lub. – 3, Olsztyn – 4, Olsztynek – 1, Ostróda
– 2, Piecki – 1, Pieniężno – 1, Pisz – 2, Ryn – 2, Sępopol – 2, Srokowo – 1, Susz – 1,
Szczytno – 2, Świątki – 1, Węgorzewo – 2. Materiały na Zjazd po ich przygotowaniu i
akceptacji przez Zarząd przesłane zostaną delegatom w statutowym terminie.

2. Uczestniczyliśmy w VII Wojewódzkim Dniu Pszczelarza
W Kościele pw św. Piotra i Pawła w Reszlu 29 sierpnia 2010 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 reprezentanci miejscowych władz i zaproszeni
goście:

przedstawiciel

Urzędu

Wojewódzkiego

w

Olsztynie

–

Stanisław
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Kwiatkowski, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i
Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – Wiesława Bojarska, zastępca
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii .- lek.wet.Jerzy Tułodziecki, przedstawiciel
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Stefania Władyko.
Mszę Św. z podziękowaniem za zbiory 2010 roku w intencji pszczelarzy i ich
rodzin odprawili w koncelebrze Ks.dr.Eugeniusz Marciniak – kapelan pszczelarzy
oraz proboszcz miejscowej parafii – ks.prałat Dyzma Wyrostek. 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. Bardzo podniosłą częścią sprawowanej mszy
był moment ceremonii poświęcenia Sztandaru Koła w Reszlu ufundowanego przez
jego członków. Dary ołtarza złożył Prezes WZP oraz przedstawiciele poszczególnych
kół. Po mszy nastąpił przemarsz kolumny ze sztandarami na Rynek, gdzie
wszystkich przybyłych przywitał Prezes Koła w Reszlu – kol. Jerzy Paukszto 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 województwa. Następnie – z upoważnienia
prezydenta PZP -

dr.Ryszard Pałach – prezes WZP, w towarzystwie Stefana

Opalińskiego – Sekretarza WZP i Jerzego Paukszto – Prezesa RKP w Reszlu
dokonali uroczystego wręczenia odznaczeń związkowych następującym osobom:
Statuetka pomnika Ks.Dr.Jana Dzierżona – Kol. Danuta Mazur (Olsztyn),
Medal im.Ks.Dr.Jana Dzierżona – Stanisław Smosarski i Wasyl Pliszka (Biskupiec),
Złotą Odznakę PZP – Henryk Fijołek (Biskupiec), Józef Januszko (Górowo
Iławeckie), Czesław Stelmaszuk (Górowo Iławeckie), Jan Duda (Ostróda), Stanisław Giebel (Węgorzewo), Bolesław Lachowicz (Węgorzewo),
Srebrną Odznakę PZP – Andrzej Pucer (Asuny), Wiktor Radio (Asuny), Zenon
Szczudło (Asuny), Władysław Ikier (Bartoszyce), Jan Krywko (Bartoszyce), Jan
Wójcik (Bisztynek), Czesław Zawadka (Giżycko),

Adam Ruszczyński (Górowo

Iławeckie), Jerzy Szarejko (Górowo Iławeckie), Jan Łozowski (Kętrzyn), Mieczysław
Wanago (Kętrzyn), Wilhelm Grochowski (Ostróda), Józef Jurek (Reszel), Alojzy
Kicerman (Reszel), Wiesław Łuckiewicz (Reszel), Wiesław Mieszkowski (Reszel),
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Zbigniew

Miłaszewski

(Reszel),

Edward

Szewc

(Reszel),

Franciszek

Andruszkiewicz (Srokowo), Krzysztof Piwowarczyk (Węgorzewo)
Brązową Odznakę PZP – Andrzej Fedczak (Asuny), Jarosław Gradowicz
(Asuny), Jarosław Kuleszka (Asuny), Roman Ostapczuk (Asuny), Adam Racki
(Asuny), Tadeusz Roicki (Asuny), Jan Wołowik (Asuny), Bohdan Sroka (Asuny),
Władysław Rymko (Bartoszyce), Jan Szwed (Bartoszyce),
(Biskupiec),

Lucyna Archacka

Zbigniew Bartosiewicz (Biskupiec), Zdzisław Kotecki (Biskupiec),

Józef Plewka (Biskupiec),

Ryszard Sobczyk (Bisztynek), Paweł Cieśliński

(Działdowo), Bogdan Cywiński (Działdowo), Zenon Szacherki (Działdowo), Jerzy
Dzwinel (Giżycko), Piotr Matysiuk (Giżycko), Tadeusz Wasilewski (Giżycko), Józef
Pleskacz (Górowo Iławeckie), Bogdan Popowycz (Górowo Iławeckie), Ryszard
Rodziewicz (Górowo Iławeckie), Józef Kaliński (Kętrzyn), Robert Kaczmarek
(Lidzbark

Warmiński),

Robert

Marcinkowski (Lidzbark Warmiński),

Kornas

(Lidzbark

Warmiński),

Wojciech

Zygmunt Baczewski (Olsztyn), Władysław

Kulęgowski (Olsztyn), Janusz Podsiadło (Olsztyn),
(Olsztyn), Grzegorz Zamora (Olsztyn),

Andrzej Tomaszewicz

Zbigniew Kocięda (Olsztynek), Józef

Kołodziejski (Olsztynek), Ireneusz Osłowski (Olsztynek), Ryszard Szostek
(Olsztynek), Anna Aniszczyk (Srokowo), Roman Czuczko (Srokowo),
Kochan (Węgorzewo), Halina Nazarowicz (Węgorzewo),

Paweł

Marek Nazarowicz

(Węgorzewo), Ryszard Rymszewicz (Węgorzewo), Marian Sieklicki (Węgorzewo),
Tadeusz Słomka (Węgorzewo)
Uczestnikom uroczystości zaprezentowany został w całej okazałości nowy
Sztandar Koła w Reszlu, który został uroczyście przekazany pod pieczę pocztowi
sztandarowemu i zaopatrzony w „gwoździe” wbite przez fundatorów i mecenasów.
Gorące słowa podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji w Reszlu VII
Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza przekazane zostały przez Prezesa WZP i Prezesa
Koła Reszlu Staroście Powiatu Kętrzyńskiego – Tadeuszowi Mordasiewiczowi,
burmistrzowi Reszla – Zdzisławowi Szypulskiemu, wiceburmistrzowi – Januszowi
Kozoniowi, Tadeuszowi Żegisowi – przewodniczącemu Rady Miasta oraz Arturowi
Galickiemu - dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury. Oddzielne podziękowania
skierowane zostały do z-cy dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i
Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – Wiesławy Bojarskiej, za życzliwe
rozpatrzenie wniosku WZP o środki na część szkoleniową WDP z Sekretariatu
Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
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Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali opracowane i wydane z okazji VII WDP
foldery opisujące pszczelarstwo powiatu kętrzyńskiego oraz pamiątkowe tabliczki.
Po tej części uroczystości wykład na temat prozdrowotnych właściwości
produktów pszczelich wygłosił prof.dr hab.Jerzy Wilde - kierownik Katedry
Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Po wykładzie na scenie prezentowana była część artystyczna w postaci
występów Orkiestry Strażackiej z Reszla i
Zgłoszeni wcześniej pszczelarze udali się do Św.Lipki, aby w pasiece kol.
Jerzego Sikory wziąć udział w teoretyczno-praktycznych zajęciach szkoleniowych
prowadzonych przez:
dr.hab.Zb.Lipińskiego p.t. „Praktyczne rozpoznawanie i zwalczanie zgnilca
amery-kańskiego”,
oraz mgr.inż.Jerzego Paukszto p.t. „Zasady i techniki pozyskiwania produktów
pszczelich” (we współpracy z kol.J.Sikorą).
Po części szkoleniowej miejscowi i przyjezdni pszczelarze uczestniczyli w licznych dyskusjach prowadzonych przy stołach z poczęstunkiem oraz w różnych
miejscach pasieki a później podczas pieczenia kiełbasek przy ognisku.
Równolegle z opisanym przebiegiem WDP na Rynku w Reszlu od rana czynne
były stoiska oferujące produkty pasieczne oraz wyroby kultury ludowej.
Zarząd WZP składa serdeczne podziękowania Prezesowi, Zarządowi i członkom
RKP w Reszlu za ich trud i zaangażowanie a także wszystkim tym, którzy w
jakiejkolwiek formie przyczynili się do zorganizowania i sprawnego przebiegu VII
Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w Reszlu. Wbrew wcześniejszym obawom na
zaproszenie Zarządu WZP przybyła do Reszla liczna grupa ponad 300 naszych
członków, którzy z całego województwa dotarli w tym dniu do Reszla, aby przy
swoich sztandarach być razem i umacniać braterską wspólnotę.

3. XVII edycja imprezy „Pszczoła i miód” w Olsztynie
W dniu 21 sierpnia 2010 r. w Olsztynie na Rynku Starego Miasta w ramach
Olsztyńskiego Lata Artystycznego - Festiwalu Podróżniczy Strefa Przygody odbyła
się doroczna impreza „Pszczoła i miód” zorganizowana przez Rejonowe Koło
Pszczelarzy w Olsztynie. Wystawcami stoisk na Starym Mieście byli członkowie
Koła, którzy oferowali turystom i mieszkańcom miasta między innymi: miód w wielu
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odmianach i smakach pochodzący z lasów i pól naszego regionu, obnóża pyłkowe
oraz propolis. Prezes Tadeusz Miciuta w swym wystąpieniu opowiadał o historii
Rejonowego

Koła

Pszczelarzy

w Olsztynie,

jak

również

o

właściwościach

odżywczych i prozdrowotnych miodu oraz pozostałych produktów pszczelich.
Zachęcał turystów do odwiedzania stoisk pszczelarskich i zaopatrzenia się w
produkty pochodzące prosto z pasiek.
Wszystkim chętnym przebywającym na Rynku Starego Miasta członkowie Koła
zaproponowali quiz z zakresu wiedzy i sztuki pszczelarskiej. Fundatorem nagród dla
zwycięzców był Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz RKP. Nad sprawnym
przebiegiem imprezy czuwał Prezes Koła i członkowie Zarządu: Andrzej Zglejc –
Wiceprezes, Grzegorz Zamora – Sekretarz, Irena Marcinkowska – Skarbnik oraz
Bernard

Marcinkowski

–

kronikarz

Koła.

Impreza

cieszyła

się

dużym

zainteresowaniem mieszkańców i turystów przebywających w tym czasie w mieście.
(wg.inf.kol.G.Zamory)

4. Po raz VII odbyło się Święto Pszczelarzy w Iławie
Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Iławie zaprosili 8 sierpnia miejscowych
sympatyków pszczelarstwa i pszczelarzy z sąsiednich kół oraz mieszkańców Iławy,
okolic i turystów na spotkanie przy stoiskach z miodami w pobliżu Amfiteatru nad
Jeziorakiem, gdzie można było też podziwiać występy afro i azjatyckich zespołów
pieśni i tańca. Później pszczelarze spotkali się w swoim gronie w pasiece kol.
Grzegorza Danyłca, gdzie degustując liczne potrawy prowadzili pouczające dyskusje
o swoich pszczołach.

5. I Święto Miodu w Ełku – puchary wręczone
Ełckie

spotkanie

szerokiej

publiczności

z

pszczelarzami

i

ich

produktami

zrealizowane zostało 25 września w ramach Warmińsko-Mazurskiego Programu
Promocji Jakości prowadzonego z wieloma partnerami przez Biuro Jakości i Znaków
Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Jego efektem ważnym dla
naszych kolegów, są wyniki konkursu na najlepszy miód i nalewkę. Laureatami
zostali i puchary otrzymali:
Agnieszka Pucer – Gospodarstwo Pasieczne „Bartnik Mazurski” z Kętrzyna za
najlepszy miód gryczany i najlepszą miodówkę,
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Dariusz Napierała – Gospodarstwo Pasieczne „Mostkowo” z Nowego Kawkowa za
najlepszy miód lipowy i najlepszy miód rzepakowy,
Andrzej Pełszyński z Ełku za najlepszy miód wielokwiatowy.
Laureatom gratulujemy a wszystkich naszych członków już zapraszamy na II Święto
Miodu w roku przyszłym.

6. V Wojewódzki Konkurs Plastyczny rozstrzygnięty
Na Konkurs wpłynęło 180 prac, które oceniło powołane Jury i zdecydowało przyznać
wyróżnienia następującym autorom w czterech kategoriach wiekowych:
do 6 lat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arkadiusz Sieniawski
Karina Bołdyszko
Patrycja Wąchol
Kacper Poświata
Piotr Zakrzewski
Zosia Jabłońska
Wiktoria Jausa
Wojciech Kowalczyk

– Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach
– Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach
– Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach
– Przedszkole Publiczne Nr 9 w Bartoszycach
– Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Reszlu
– Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Reszlu
– Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Reszlu
– Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Reszlu

Od 6 do 12 lat
1. Anna Kodelska

– Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Józefa Wybickiego
w Bartoszycach
2. Rafał Harasim
– Zespół Szkół w Korszach
3. Joanna Kuczma
– Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olsztynie
4. Dawid Krupienik
– Szkoła Podstawowa Nr 32 w Olsztynie
5. Jakub Bańka
– Szkoła Podstawowa Nr 32 w Olsztynie
6. Amelia Czarniecka
– Świetlica Wiejska Pieczonki
7. Anita Kamińska
– Szkoła Podstawowa im. Ks J. Popiełuszki w
Rodnowie
8. Roksana Makowska
– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu
9. Andżelika Andrzejewska – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu
10. Karolina Sperska
– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu
11. Urszula Pieniak
– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu
12. Jowita Sańko
– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu
13. Ilona Ślęzak
– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu
14. Dominika Janowska
– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu
15. Patrycja Łomżyńska
– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu
Od 12 do 15 lat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dominika Staszewska
Adam Kalicki
Paulina Walczak
Katarzyna Lalak
Katarzyna Grzyb
Justyna Kozera

– Zespół Szkół Nr 1 w Bartoszycach
– Zespół Szkół Nr 1 w Bartoszycach
– Zespół Szkół Nr 1 w Bartoszycach
– Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach
- Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu
– Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu
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7. Iwona Samonek

– Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu

Powyżej 15 lat
1. Michał, Sylwia L., Hanna K., Joanna J., Sylwia G. – Powiatowy Dom
Samopomocy w Iławie
2. Irena Porębska – Szczyrk
Serdecznie gratulujemy laureatom i ich Opiekunom.

7. 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.
Nazwa projektu

Zakres
planowany
w projekcie

1
Szkolenie Pszczelarzy
pt. „Dbałość o zdrowie
rodzin pszczelich w
naszych pasiekach”

2
Łączna liczba
uczestników 589 osób

Zwalczanie Varroa
destructor w pasiekach
członków
Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w
Olsztynie
Odbudowa pogłowia
rodzin pszczelich i
poprawa wartości
użytkowej pszczół w
pasiekach pszczelarzy
zrzeszonych w
Wojewódzkim Związku
Pszczelarzy w
Olsztynie
Razem

Paski
Tabletleku
ki leku
Bayva- Apiwarol
rol
3612op 4200
.
op.
Matki
NU – 4208
UU – 4693
R – 338
Odkłady – 5185

Zakres
zrealizowany
3

Wartość wg
umowy (zł)
4

34 740,00
Bayvarol
1299
opak.

Środki
wydatkowane
PLN
%
5

34 716,17

6

99,99

Apiwarol
4565
opak.

222 918,00 222 918,00 100,00
Matki
NU – 2858
UU – 2274
R – 87
Odkłady – 1983

391 481,38 391 481,38 100,00
649 139,38 649 115,55

99,99

Po przekazaniu do naszych kół wskazanych w umowie z ARR wzorów druków
potwierdzających odebranie przez pszczelarzy matek pszczelich i odkładów ostatnie
tabele z podpisami wpłynęły z kół do Biura WZP 26 października, wobec czego trwa
jeszcze końcowe specyfikowanie kwot dopłat z ARR na poszczególne koła.
Przekazanie do kół rozliczeń otrzymanych i wydatkowanych kwot oraz zgodnych z
nimi kwot dopłat nastąpi na rachunek bankowy kół po 12 listopada.
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6.

Wyjazd

do

Częstochowy

na

Ogólnopolską

Pielgrzymkę

Pszczelarzy
Mimo trudnej sytuacji finansowej WZP nie chcemy ograniczać form naszej
aktywności, choć musimy inaczej bilansować jej koszty. Podobnie jak w latach
poprzednich chcielibyśmy zaznaczyć swoją obecność pośród koleżanek i kolegów
pszczelarzy z różnych stron Polski na dorocznym podziękowaniu za zbiory w
naszych pasiekach oraz pomyślność naszą i w naszych rodzinach w minionym
sezonie. Gotowi jesteśmy zorganizować wyjazd grupowy, choć jego koszty w całości
pokryją uczestnicy.
Wg uzyskanego rozeznania koszt transportu autokarowego przedstawia się
następująco w zależności od wielkości grupy:
Koszt przejazdu autokarem wynosi:
- autokar 52 lub 49 osobowy - 2800 zł brutto (z zakwaterowaniem kierowcy), wobec
czego na jednego uczestnika przypada ok.130 zł;
- autokar 21 lub 19 osobowy - 2 000 zł brutto(z zakwaterowaniem kierowcy) - koszt
przejazdu na uczestnika wynosi - 95,20 zł;
- mikrobus 9 osobowy - 1660 zł brutto (z zakwaterowaniem kierowcy) - koszt przejazdu na uczestnika 178,00 zł
Należy doliczyć także dwie doby noclegowe w Domu Pielgrzyma:
- pokój 4-osobowy z umywalką 27,00 zł x 2 doby = 54,00 zł na osobę
- pokój 2-osobowy z łazienką 52,00 zł x 2 doby = 104,00 zł na osobę
- pokój 3-osobowy z łazienką 50,00 zł x 2 doby = 100,00 zł na osobę
Ubezpieczenia uczestników dokona WZP na własny koszt.
Na załączonym druku należy podać imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika.
Zgłoszenia uczestników i przedpłaty należy dokonać do dnia 20.11.2010 r. do biura
WZP, gdyż w tym terminie musi nastąpić ostateczne potwierdzenie zamówienia na
autokar/mikrobus oraz przedpłata za noclegi w Domu Pielgrzyma..
Wyjazd planowany jest na godz.12-tą 5 grudnia a powrót ok.godz.22-giej 7 grudnia.
W pierwszym dniu (6.XII) mamy możliwość wzięcia w XVI Krajowej Konferencji
Pszczelarskiej na temat „WPŁYW ŚRODOWISKA NA STAN ZDROWOTNY I
BEZPIECZEŃSTWO PSZCZÓŁ” (sala o.Kordeckiego) z następującym planem:
15.00 - 15.20 Otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych gości
Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Ewa Nowak,
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Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie – Tadeusz Sabat,
Moderator - Henryk Bacior prezes Koła Pszczelarzy w Częstochowie
15..20 - 16..05 Wykład:
„Interakcja między genotypem pszczół a warunkami środowiskowymi Polski i Europy” – dr Małgorzata Bieńkowska (Zakład Hodowli Pszczół, Oddział Pszczelnictwa ISiK w
Puławach);
16.05 - 16.50 Wykład:
„Czy rośliny pożytkowe są bezpieczne dla pszczół ? – Potencjalne zagrożenia doby obecnej”. – dr
Zbigniew Kołtowski (Zakład Zapylania Roślin, Oddział Pszczelnictwa ISiK w Puławach);
16.50-17.10 Przerwa
17.10 – 17.55 Wykład:
„Potencjalne przyczyny ginięcia pszczół: choroby, szkodniki, środki ochrony roślin” – dr hab. Paweł
Chorbiński (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu);
17.55 – 18.00 Przerwa
18.00 – 18.30 Wykład:
„Dzieje Jasnej Góry z uwzględnieniem najnowszej jej historii ” – o. Kamil Szustak
(dyrektor Radia Jasna Góra, Zakon Ojców Paulinów).
Część pielgrzymkowa ma następujący program:
6 grudnia O godzinie 20.00 w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej odbędzie się
Msza Święta dla pszczelarzy
7 grudnia O godzinie 10.30 zbiórka pocztów sztandarowych na dziedzińcu;
O godz. 11.00 w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej lub Bazylice uroczysta Msza
Święta w intencji pszczelarzy koncelebrowana, której przewodniczył będzie oraz
wygłosi homilię biskup Jan Wątroba.
Po Mszy ok. godz.12.30 odbędzie się spotkanie pszczelarzy w Sali Ojca A.
Kordeckiego, w czasie którego będą miały miejsce wystąpienia prezydenta PZP i
zaproszonych gości oraz wręczenie odznaczeń.

8. Szkolenie – pakiety i odkłady
Polski Związek Pszczelarski informuje: w związku z dużym zainteresowaniem
pszczelarzy szkoleniem na odkłady i pakiety informujemy, że odbędzie się szkolenie
na temat tworzenia pakietów i odkładów dla osób, które jeszcze nie brały udziału w
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takim szkoleniu. Będzie ono szkoleniem pełnopłatnym (bez refundacji). Uczestnicy
otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.
Miejsce szkolenia: Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej. Koszt szkolenia: 450 zł
obejmować będzie wykłady, wyżywienie i noclegi oraz materiały szkoleniowe,
Termin: 10 grudnia br. od kolacji do 13 grudnia br. do obiadu.
Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, dlatego prosimy o jak najszybsze
przekazywanie do kół informacji oraz o pilne zgłaszanie (na piśmie) chętnych
do biura Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie ul.Świętokrzyska 20, 00002

Warszawa,

e-mail:

pzp@zwiazek-pszczelarski.pl

fax. 022 826-04-97.

W

zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, adres oraz telefon bądź adres e-mail
uczestnika. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń do biura PZP
i dokonana wpłata za każdą zgłaszaną osobę.
Osoby zainteresowane są proszone o pilny kontakt z Biurem WZP.

9. Potrzeby naszych członków stanowią podstawę przygotowania
projektów na sezon 2010/2011
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa ARR ogłoszone zostały „Warunki ubiegania się
o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku
produktów pszczelich w sezonie 2009/2010" dostępne na stronie internetowej
www.arr.gov.pl . Do dnia 19 listopada podmioty uprawnione mogą składać w Kancelarii
Ogólnej Agencji Rynku Rolnego projekty na działania przewidziane do realizacji w
sezonie 2010/2011.
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 przesłanie do
biura WZP przez Zarządy poszczególnych Kół w terminie do dnia 15 listopada 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 szkoleniu z
dofinansowaniem ARR przygotowującym do zdawania egzaminu państwowego na tytuł
wykwalifikowany pszczelarz lub mistrz-pszczelarz.
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Tab.2 Wykaz pszczelarzy z Koła w ………deklarujących zwalczanie Varroa destructor w
swoich pasiekach z dopłatą ARR.
Tab.3. Wykaz pszczelarzy z Koła w ……… deklarujących nabycie matek linii Car Róża z
pasieki hodowlanej ELŻBIETA GOGOLEWSKA z dopłatą ARR.
Tab.4. Wykaz pszczelarzy z Koła w ……………………… deklarujących nabycie matek linii
Car-Dobra z pasieki hodowlanej SĄDECKI BARTNIK z dopłatą ARR.
Tab.5 Wykaz pszczelarzy z Koła w …deklarujących nabycie matek linii Car Beskidka z
pasieki hodowlanej KRZYSZTOF KUBECZEK z dopłatą ARR.
Tab.6 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.
Tab.7. 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.8. Wykaz pszczelarzy z Koła w …………deklarujących nabycie matek linii Car - S, R,
Niw oraz linii Cau - PWK, M - Asta z pasieki hodowlanej w ŻELKOWIE z dopłatą ARR.
Tab.9. Wykaz pszczelarzy z Koła w …………deklarujących nabycie matek linii Car - S, R,
Niw oraz linii Cau - PWK, M - Asta z pasieki hodowlanej w BRZEŚCIU z dopłatą ARR.
Tab.10. Wykaz pszczelarzy z Koła w …………deklarujących nabycie matek linii Car - S, R,
Niw oraz linii Cau - PWK, M - Asta z pasieki hodowlanej w ŁOWICZU z dopłatą ARR.
Tab.11. Wykaz pszczelarzy z Koła w …... deklarujących nabycie matek linii M- PN, z pasieki
hodowlanej SHiUZ w OLECKU z dopłatą ARR
Tab.12. Wykaz pszczelarzy z Koła w …... deklarujących nabycie matek linii M- PN, z pasieki
hodowlanej SHiUZ w PARZNIEWIE z dopłatą ARR
Tab.13. Wykaz pszczelarzy z Koła w …....... deklarujących nabycie matek linii MAugustowska, Car Gema, Car Nieska, Car Bałtycka z pasieki hodowlanej Naruszewicz w
OLECKU z dopłatą ARR
Tab.14. 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.15. 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.16. Wykaz pszczelarzy z Koła w …deklarujących nabycie matek linii Car Nieska,
Alpejka, AB, TB z pasieki hodowlanej KRZYSZTOF PUPKIEWICZ z dopłatą ARR.
Tab.17. Wykaz pszczelarzy z Koła w …deklarujących nabycie matek linii Car Marynka, GR1 oraz Cau P z pasieki hodowlanej OPISiK Puławy z dopłatą ARR.
Tab.18. Wykaz pszczelarzy z Koła w ……… deklarujących nabycie matek linii Car
Kortówka z pasieki hodowlanej MARIA WILDE – Gryźliny z dopłatą ARR.
Tab.19. Wykaz Pszczelarzy z Koła w……….deklarujących nabycie w 2011 roku matek linii
MARGO z pasieki hodowlanej „BIEŃKOWSCY” z dopłatą ARR.
Tab.20. Wykaz Pszczelarzy z Koła w………..deklarujących nabycie w 2011 roku matek linni
„Brzezinka” z pasieki hodowlanej ŁUKASZ GŁADYS z dopłatą ARR.
Tab.21. Wykaz Pszczelarzy z Koła w ………deklarujących nabycie w 2011 roku matek linii
Bałtycka z pasieki hodowlanej ANDRZEJ MATULA z dopłatą ARR.
Tab.22. Wykaz Pszczelarzy z Koła w ……….deklarujących nabycie w 2011 roku matek lini
car AGA z pasieki hodowlanej WOJCIECH PELCZAR z dopłatą ARR.
Tab.23. Wykaz Pszczelarzy z Koła w………..deklarujących nabycie w 2011 roku matek linii
Krainka VICTORIA z pasieki hodowlanej TOMASZ ŁYSOŃ z dopłatą ARR.
Tab.24. Wykaz Pszczelarzy z Koła w………..deklarujących nabycie w 2011 roku matek
linii…………. z pasieki hodowlanej ………………….z dopłatą ARR.
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Tab.25. Wykaz pszczelarzy z Koła w ...... deklarujących nabycie odkładów z dopłatą ARR.
Tab.26. Wykaz pszczelarzy z Koła w ..... deklarujących nabycie pakietów z dopłatą ARR.
Tab.27 Wykaz pszczelarzy z Koła w …… deklarujących zamiar zakupu lawet do przewozu
rodzin pszczelich na pożytki z dofinansowaniem ARR.
Tab.28. Wykaz pszczelarzy z Koła w .... deklarujących przekazanie prób własnego miodu do
odpłatnego badania z dofinansowaniem ARR.
Tab.29 Wykaz pszczelarzy z Koła w …… deklarujących zamiar zakupu sprzętu pasiecznego
z dofinansowaniem ARR.
Pomoc techniczna
Z obowiązujących „Warunków ubiegania się o refundację kosztów w ramach
realizacji mechanizmu >Wsparcie rynku produktów pszczelich< w latach 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013” wynika m.in., że „podmiot uprawniony może ubiegać się o
refundację kosztów poniesionych na przeprowadzenie tylko jednego szkolenia, kursu
lub konferencji”. Biorąc pod uwagę zgłaszane pytania i oczekiwania naszych członków
zainteresowanych odbyciem szkolenia i składaniem egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł
wykwalifikowany pszczelarz lub mistrz pszczelarz Zarząd WZP zdecydował o
przygotowaniu i złożeniu w tym roku w ARR projektu w tym zakresie. Stąd pośród
załączonych druków tabel jest ta z Nr 1, która wraz z załącznikami w postaci kart
zgłoszenia pozwoli ustalić, czy będzie w naszym WZP minimum 30 osób chętnych do
uczestniczenia w takim szkoleniu. Aby zakwalifikować się do udziału w takim szkoleniu
(6 2-dniowych spotkań wekendowych) koniecznym będzie dokonanie wpłaty do WZP
kwoty ok. 550 zł, która po rozliczeniu zrealizowanego szkolenia przez ARR i
przekazaniu należnej dopłaty na konto WZP zostanie zwrócona uczestnikom szkolenia.
Wpłacona kwota 550 zł obejmuje koszty: sala, wynagrodzenie wykładowców,
wyżywienie uczestników, noclegi i materiały szkoleniowe .
Po odbyciu szkolenia zorganizowany zostanie egzamin państwowy na uzyskanie
tytułu kwalifikacyjnego (wykwalifikowany pszczelarz lub mistrz pszczelarz). Koszty tego
egzaminu ponoszą w pełni i bezzwrotnie uczestniczące w nim osoby (Rozp.Min.Oświaty
przewiduje możliwość ubiegania się w uzasadnionych przypadkach o zwolnienie przez
uprawnionego organizatora egzaminu z części lub całości obowiązkowej opłaty, która w
maju 2010 r. wynosiła 691 zł, lecz będzie w 2011 roku naliczona z uwzględnieniem
średniej płacy w IV kwartale 2010 r.).
Jeżeli liczba osób deklarujących chęć udziału w szkoleniu będzie mniejsza niż 45,
WZP nie złoży w ARR takiego projektu, gdyż doświadczenie uczy, że mimo deklaracji
część zgłaszających się osób z różnych względów rezygnuje ze swego zamiaru na
etapie dokonywania wpłat i w ten sposób łatwo może dojść do zmniejszenia się
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liczebności grupy poniżej granicy 30 osób, co spowoduje konieczność rezygnacji z
realizacji umowy bez możliwości wykorzystania przewidzianych w niej środków na
dofinansowanie innego szkolenia. Trzeba wskazać, że udział w szkoleniu np. 70 osób
(maks. pojemność sali) daje możliwość znacznego obniżenia kosztu dotyczącego sali i
wykładowców przypadającego na 1 uczestnika szkolenia.
Warto podkreślić, że odbycie proponowanego szkolenia przez osoby przez kilka lat
samodzielnie prowadzące pasiekę daje możliwość uporządkowania i uzupełnienia
posiadanych wiadomości w zakresie pozwalającym im lepiej i efektywniej prowadzić
pasiekę a zarazem dobrze przygotować się do złożenia egzaminu państwowego i
uzyskać formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych. Mogą się one okazać
w pewnym momencie ważnym warunkiem korzystania z programów wspierających
pszczelarstwo. Są one także potwierdzeniem wykształcenia rolniczego, którego
posiadanie pozwala np. na dokonanie zakupu ziemi/gospodarstwa rolnego.
Nowy obszar działania w ramach pomocy technicznej w najbliższych 3-ech
latach dotyczy możliwości finansowego wsparcia zakupu wskazanego w KPWP
asortymentu sprzętu pasiecznego (miodarka, odstojnik, prasa do wyrobu węzy na
własne potrzeby, stół do odsklepiania plastrów, suszarka do suszenia obnóży
pyłkowych, topiarka do wosku, urządzenie do kremowania miodu). Środki
finansowe dla pszczelarzy w nowej 3-latce są nieco zwiększone, ale z pewnością
chętnych do uzyskania dofinansowania do zakupu w/w sprzętu będzie bardzo wielu.
Zakupu w/w sprzętu z dofinansowaniem (w wysokości nie wyższej niż 60 % kosztów
zakupu netto wynoszącej nie więcej niż 50 zł w przeliczeniu na 1 rodz.pszczelą i
8000 zł w jednym sezonie) będą mogli dokonać jedynie pszczelarze: posiadający co
najmniej 20 rodzin pszczelich, ale przy wielkości ekonomicznej posiadanego
gospodarstwa nie przekraczającej 4 ESU (można obliczyć ją na arkuszu
kalkulacyjnym udostępnionym na stronie www.arr.gov.pl – przy posiadaniu wyłącznie
rodzin pszczelich obecnie nie może być ich więcej niż 197). Oświadczenie
pszczelarza o nieprzekraczaniu przez jego gospodarstwo wielkości ekonomicznej 4
ESU i podpisanie stosownej umowy z WZP będzie warunkiem koniecznym przy
rozliczaniu przez ARR realizacji umowy oraz złożenia przez WZP wniosku o dopłatę.
Podstawą do włączenia zgłoszonego przez naszych pszczelarzy zapotrzebowania na
sprzęt będą wpisy dokonane przez zainteresowanych w tab.29 i w interesie
wpisanych tam pszczelarzy jest posiadać imienną ofertę producenta/dostawcy
wskazanego sprzętu, gdzie podany będzie rodzaj i typ urządzenia oraz jego cena
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sprzedaży netto w maju/czerwcu 2011 roku. Brak takiej oferty w ręku pszczelarza
może spowodować, że dane wpisane do tabeli z cennika mogą się okazać w
momencie zakupu nieaktualne i ARR nie przyjmie takiego zakupu do rozliczenia w
ramach umowy podpisanej z WZP.
Końcowy odbiorca sprzętu zobowiązany jest do utrzymywania go w należytym
stanie technicznym przez okres 5 lat i posiadania w tym okresie pełnej dokumentacji
poniesionych kosztów zakupu.
Zakup leków do zwalczania warrozy
Na dotychczasowych zasadach.
Zakup przyczep (lawet) do przewozu uli
Odbiorcą pomocy może być jedynie pszczelarz posiadający więcej niż 50 rodzin
pszczelich

przy

wielkości

ekonomicznej

posiadanego

gospodarstwa

nie

przekraczającej 4 ESU. Pozostałe warunki są podobne do obowiązujących
wcześniej, jednak teraz zakup będzie dokonany za środki pszczelarza z fakturą
wystawioną na końcowego odbiorcę pomocy. Maksymalna pomoc wypłacona
jednemu pszczelarzowi nie będzie większa niż 60 % kosztu zakupu netto i 8000 zł w
jednym sezonie do wysokości kwoty umownej. Także w tym przypadku wpisanie
przez pszczelarza danych nie mających oparcia w posiadanej ofercie może
prowadzić do odmowy ze strony ARR rozliczenia zakupu i wypłaty dofinansowania.
Końcowy odbiorca lawet zobowiązany jest do utrzymywania ich w należytym
stanie technicznym przez okres 5 lat i posiadania w tym okresie pełnej dokumentacji
poniesionych kosztów zakupu i ubezpieczenia.
Zakup pszczół (matek pszczelich, odkładów i pakietów)
Pszczelarz może uzyskać dofinansowanie do kosztów zakupu matek nieunasienionych i unasienionych ze sprawdzonym czerwieniem oraz pakietów i odkładów w
ilości łącznej nie większej niż 50 % liczby posiadanych rodzin pszczelich. Kwota
dofinansowania nie może przekraczać 70 % kosztów netto do wysokości kwoty
umownej.

10.

Kupię - sprzedam

kupię:
- pasiekę w dobrym stanie lub puste ule i pszczoły, tel. 504 336 194, 87 732 37 60.
sprzedam:
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- 20 rodzin pszczelich w ulach wielkopolskich (tel. 507 859 007)
- 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
- 80 rodzin pszczelich. Henryk Fijołek Tel. 89 715 31 64
- pszczoły, ule dadant i 5 uli warszawskich poszerzanych. Stepańczak Jan, Tel.
89 527 10 99
- pasiekę, ok. 80 uli w bardzo dobrym stanie, Stanisław Augustynowicz, Tel. 89 523
95 30.

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: dr R.Pałach, mgr S.Opaliński

