SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
POMORSKO-KUJAWSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY
W BYDGOSZCZY ZA OKRES MIĘDZYZJAZDOWY
OD DNIA 9 KWIETNIA 2011 DO DNIA 31 MARCA 2012

Mija rok od Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Delegatów PKZP.
Stan członków nieznacznie zwiększył się i wynosi 833 osoby. Wzrostowi uległa także
liczba rodzin pszczelich i wyniosła na dzień 31.12.2011r. 23586.
W 2011r. nastąpiło rozwiązanie Koła Pszczelarzy w Janowcu Wlkp, członkowie tego
koła zostali przyjęci w szeregi Koła Pszczelarzy w Żninie.
Obecnie w PKZP zarejestrowanych jest 38 kół.
Zarząd pracował w nowym składzie:

Jacek Paul – Prezes
Hanna Idziorek – Wiceprezes
Andrzej Stachowiak – Skarbnik
Sławomir Wnuk –Sekretarz
Józef Bondarczyk – Członek
Piotr Wasilewski – Członek
Zarząd i jego Prezydium odbyły 8 posiedzeń, na których zajmowano się m.in. takimi
zagadnieniami jak:
1. rekomendacja pasiek tworzących odkłady pszczół,
2. wybór oferty lekarza weterynarii,
3. walka z warrozą i zaopatrzenie w leki,
4. zaopatrzenie w matki i odkłady pszczele,
5. zaopatrzenie w sprzęt pszczelarski,
6. zaopatrzenie w lawety,
7. realizacja projektów zakupu leków warrozobójczych,
8. realizacja projektów zakupu matek pszczelich i odkładów,
9. realizacja projektów na zakup sprzętu pszczelarskiego,
10. realizacja projektów na zakup lawet,
11. realizacja projektu – szkolenie,

12. przygotowanie projektów „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” na rok
2012 ( zakup matek i odkładów pszczelich, zakup leków do zwalczania warrozy,
zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup lawet, szkolenie ),
13. rozliczenia finansowe projektów WRPP za rok 2011,
14. zakup inwertu,
15. współorganizacja Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w Zarzeczewie,
16. złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu w sprawie dofinansowania na zakup dla pszczelarzy drzew
i krzewów miododajnych,
17. zorganizowanie szkolenia na wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza
pszczelarza,
18. wyróżnienia zasłużonych działaczy Związku,
19. zbiorowe ubezpieczenie członków od odpowiedzialności cywilnej,
20. wpływy składek członkowskich, ulowych i na działalność statutową związku,
21. sytuacja finansowa PKZP,
22. działalność gospodarcza PKZP,
23. bieżące sprawy.

W minionym roku i na początku obecnego Prezes Paul uczestniczył w zebraniach
Rady Polskiego Związku Pszczelarzy w Warszawie, Kamiannej i Połczynie Zdrój.
Spotkania te poświęcone były sprawom związanym ze szkodliwością pyłków GMO,
wprowadzaniu zmian w zapisach statutu, poruszano również sprawy organizacyjne.
Na spotkaniach Prezesa z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa w Toruniu poruszano
m.in. sprawy związane z organizacją XXVIII Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza
w Zarzeczewie, które odbyło się w sierpniu 2011r. Współorganizatorem tego święta
był m.in. nasz związek. Otrzymaliśmy także zapewnienie Pana Dyrektora
o dofinansowaniu wyjazdu na XIX Kongres Apislavii, który odbędzie się we wrześniu
2012 r. w Pszczelej Woli k/ Lublina i Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Prezes Paul
i p. Sławek Wnuk – członek zarządu uczestniczyli w Świeciu i w Grucznie
w spotkaniach roboczych z przedstawicielami władz lokalnych , gdzie omawiano
sprawy związane z organizacją przez nasz związek Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza
w 2013 r.

Prezesi kół z Kruszwicy, Inowrocławia i Gniewkowa wraz z ich członkami
zapraszali Prezesa Paula na zebrania robocze do ich kół. Tradycyjnie już koła
tucholskie zorganizowały sympatyczne spotkanie wigilijne, w którym uczestniczył
nasz Prezes.
Także na spotkanie opłatkowe Koło Pszczelarzy w Świeciu, zaprosiło

Prezesa

i p. Sławka Wnuka.
Wiceprezes Hanna Idziorek

pracowała w Lokalnej Grupie Działania Zakola

Dolnej Wisły, była przewodniczącą komisji oceniającej miody roku na „Festiwalu
smaków” w Grucznie. Odbyła także robocze spotkania w kołach w Świeciu nr II
i w Pruszczu Pom. Pani Idziorek zorganizowała również kurs dla pszczelarzy
nt. ”Intensywna gospodarka w pasiece” oraz egzaminy państwowe na tytuły
wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarza.
Pan Piotr Wasilewski, członek zarządu na szkoleniu unijnym zorganizowanym
przez nasz związek w kwietniu 2011 r. przedstawił wykład nt. „Właściwa uprawa
roślin miododajnych, gwarantem dobrego zbioru miodu”. Ponadto

w ramach

Bydgoskiego Festiwalu Nauki wygłosil prelekcje nt. ”Pszczele ciekawostki” oraz
„Pozyskiwanie i właściwości produktów pszczelich”.
Należy także zwrócić uwagę na fakt stworzenia przez p. Wasilewskiego i Jego syna
nowej strony internetowej naszego związku. Zachęcamy Państwa do odwiedzania tej
strony. Adres internetowy, to: www.pkzp.bydgoszcz.pl
Pan Józef Bondarczyk, wraz Dyrektorem Muzeum Ziemi Krajeńskiej zaprasza
wszystkich na swoją wystawę pt. „Bartnictwo i pszczelarstwo w zbiorach Józefa
Bondarczyka” do Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle n/Not. Wystawa będzie czynna
do 29 kwietnia 2012 r.
W marcu 2011 r. byliśmy na Forum Pszczelarzy w Przysieku.
W kwietniu 2011 r. na Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Delegatów nastąpiły
zmiany w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i w Sądzie Koleżeńskim. Nowym
członkiem zarządu został p. Piotr Wasilewski. Pan Sławomir
stanowisko sekretarza zarządu. Dziękujemy p. Domerackiej za

Wnuk, przyjął
kilkuletnią pracę

w zarządzie. Podziękowania należą się również p. Świerczkowi, byłemu członkowi
Komisji Rewizyjnej za zaangażowanie w pracę i wnikliwą analizę dokumentacji
finansowej oraz majątku związkowego.
Nowym członkiem Sądu Koleżeńskiego została p. Domeracka.

W sierpniu 2011r związek nasz był współorganizatorem XXVI Wojewódzkiego
Dnia

Pszczelarza w Zarzeczewie. Był to drugi piknik pszczelarski pod hasłem:

„Miodowe lato w

Zarzeczewie”. Zamysłem organizatorów imprezy jest to, aby była

ona cykliczna i zajmowała się promowaniem pszczół i produktów pszczelich.
Spotkały się tam zaprzyjaźnione koła pszczelarzy

naszego regionu wraz ze

sztandarami oraz sympatycy pszczelarstwa z całymi rodzinami.
Uroczyste otwarcie imprezy połączone było z wręczeniem odznaczeń dla naszych
zasłużonych pszczelarzy – pięciu odznak brązowych, dwóch srebrnych i dwóch
złotych. Osoby zainteresowane miały okazję posłuchać wykładów i prelekcji
nt. „Wpływu produktów pasiecznych na organizm człowieka”,
”Miodów świata”,
„Jak kupować dobry miód”.
Całą imprezę uświetniły występy artystyczne, pokazy wypieku pierników,
przygotowywania dań z wykorzystywaniem miodu, odwirowywania miodu, wyroby
rękodzieła ludowego i artystycznego. Były zabawy, kiermasze , degustacje.
Słowem – pyszna zabawa.
Na jesiennym posiedzeniu Zarządu, podsumowano sezon 2011 i przedstawiono
wymagania do projektów unijnych na 2012 r.
Związek nasz wystosował pismo do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu z prośbą o dofinansowanie drzew i krzewów
miododajnych dla naszych pszczelarzy. Wniosek nasz został przyjęty i jest w trakcie
realizacji. W związku z

zamierzeniem otrzymania dotacji na zakup drzewek,

wysłaliśmy w kwietniu 2011 r. pismo do prezesów kół, z prośbą o poinformowanie
pszczelarzy na zebraniach o możliwości zapisywania się na drzewka i krzewy.
Wszystkie zainteresowane osoby, które zgłosiły się do biura, zostały ujęte
w harmonogramie.
W grudniu 2011r. PKZP dofinansował pielgrzymkę pszczelarzy do Częstochowy na
obchody świętego Ambrożego.
W minionym roku ze smutkiem pożegnaliśmy Prezesa Koła Pszczelarzy
w Kruszwicy – p. Romana Zielińskiego. Odszedł od nas na zawsze także członek
honorowy PZP – p. Zygmunt Obarek.
Dziękujemy Panom Józefowi Bondarczykowi i Andrzejowi Stachowiakowi, byłym
już, wieloletnim Prezesom Kół Pszczelarzy w Więcborku i w

Nakle za pełne

zaangażowanie i wkład pracy na rzecz kół i związku. Życzymy Panom

wszelkiej

pomyślności, zdrowia i zadowolenia w życiu osobistym.
Witamy nowych Prezesów kół: w Kruszwicy – p. Edwarda Radaszewskiego, w Nakle
– p. Ludwika Żurka, w Więcborku – p. Zbigniewa Chmielewskiego. Życzymy Panom
owocnej, satysfakcjonującej pracy przez długie lata.
Zarząd PKZP zorganizował w styczniu tego roku spotkanie noworoczne, które
uświetnili m.in. członkowie honorowi związku, były dyrektor związku – p. Szabelan.
W miłej atmosferze rozmawiano o sprawach pszczelarskich, wspominano czasy
minione,.
Dokonaliśmy zbiorowego ubezpieczenia pszczelarzy od odpowiedzialności cywilnej
w TUiR „Warta” na rok 2012/2013. Ubezpieczeni zostali niemal wszyscy nasi
członkowie.
W roku 2011 PKZP zrealizowa ł 5 projektów Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich:
zakup leków warrozobójczych i zakup pszczół, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup
lawet, szkolenie unijne. W ramach projektów zakupiliśmy leki w ilościach:

2332

opakowań Apiwarolu, 14980 pasków Bayvarolu, 1531 opakakowań Apilifevaru i 6770
pasków Biowaru. Wszystkie procedury, tj. wybór oferty lekarza weterynarii,
rekomendacje pasiek do produkcji odkładów, zawarcie umów z jedną lecznicą
weterynaryjną, 10 pasiekami hodowlanymi, 8 pasiekami produkującymi odkłady,
zaopatrzenie pszczelarzy w leki (dostawy do Kół) i pszczoły, dokumentacja związana
z zakupem sprzętu pszczelarskiego i lawet oraz szkolenie unijne, zostały wykonane
prawidłowo i terminowo oraz obligatoryjnie skontrolowane przez Agencję Rynku
Rolnego podczas 5 odrębnych dla każdego projektu kontroli, które nie wniosły
zastrzeżeń. Każdy projekt otrzymał odrębną refundację z ARR. W fazie końcowej
dokonano szczegółowych rozliczeń refundacji dla kół pszczelarzy, a należne kwoty
zostały przekazane przez PKZP na rachunki bankowe wskazane przez poszczególne
koła oraz na rachunki bankowe osób prywatnych.
Jesienią 2011 r. na podstawie zapotrzebowań naszych kół, opracowano projekty
zakupu na rok 2012: leków warrozobójczych, matek pszczelich, odkładów, sprzętu
pszczelarskiego, lawet oraz projekt na szkolenie unijne. Projekty te zostały przyjęte
przez ARR. Przewidują one zakup 4189 opakowań Apiwarolu, 11257 pasków

Bayvarolu, 54132 pasków Biowaru i 1460 opakowań Apilifevar oraz zakup 1340
matek pszczelich i 1362 odkładów. Związek uczestniczy także w projektach dotyczący
zakupu sprzętu i lawet.
Efekty pracy PKZP jako całości, są znacznie większe, jeśli dodać do powyższego
bardzo wiele przedsięwzięć własnych zrealizowanych przez Koła Pszczelarzy.
W 2011roku odbyło się około 80 szkoleń, 10 wystaw pszczelarskich, współpracowano
z Gazetą Pomorską w temacie promocji produktów pszczelich, kilkakrotnie pszczelarze
brali udział w programach telewizyjnych, gdzie poruszali problem zagrożenia pszczół
Organizowano
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Koło Pszczelarzy w Świeciu uzyskało z Urzędu Miasta i Gminy

pomoc

finansową

przy

wydaniu

folderu

„Przepisy

kulinarne

z wykorzystaniem miodu” oraz dofinansowanie nagród na konkurs plastyczny
„Pszczoła, środowisko, region” a także pomoc w uzyskaniu bezpłatnych sadzonek roślin
miododajnych. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły zapewniło kołu świeckiemu
siedzibę do zebrań, bezpłatne stoisko na „Festiwalu smaków „ w Grucznie.
Towarzystwo współpracowało także przy zorganizowaniu konkursu plastycznego dla
młodzieży „Pszczoła, środowisko, region” i zorganizowało wystawę konkursową
w zabytkowym młynie w Grucznie. Pan Józef Bondarczyk z Koła Pszczelarzy
w Więcborku zaprezentował swoją wystawę exlibrisów o tematyce pszczelarskiej. Koło
Pszczelarzy w Chojnicach wszczęło prace na rzecz ufundowania sztandaru dla swojego
koła. Także Urząd Miasta i Gminy W Tucholi przyznał dotację dla Koła Pszczelarzy
w Tucholi na szkolenia. Pszczelarze z Janikowa brali udział w dożynkach gminnych
w Trąglu. Pszczelarze z Kcyni promowali swoje produkty pszczelarskie podczas
Gminnych i Powiatowych Dożynek w Dziewierzewie. Także pszczelarze z Gniewkowa
uświetnili Gminne Dożynki w Rojewie i Zajezierzu oraz w Zarzeczewie i podczas Dni
Gniewkowa - swoimi produktami pszczelimi oraz wykonaniem wieńca dożynkowego.
Inne Koła także skutecznie współpracowało ze starostwami i urzędami gmin,
otrzymując cenną pomoc finansową, użyczenia lokali na zebrania, czy bezpłatnego
transportu osobowego na wyjazdy pszczelarskie.

Swymi działaniami Koła zapobiegały wytruciom pszczół (ulotki o ochronie
pszczół dla rolników są do nabycia w biurze PKZP) lub bezmyślnym wycinkom

drzew pożytkowych.

Bardzo wiele trudu wkładają Zarządy

Kół

w realizację projektów WRPP.
Zarząd PKZP pragnie podziękować wszystkim działaczom kół za
wkład

pracy,

zaangażowanie

i

konsekwencję

w

realizowaniu

przedsięwzięć na rzecz pszczelarzy.
Zarząd PKZP dziękuje także Komisji Rewizyjnej naszego związku za
szczegółową analizę działalności naszego związku.
Ufamy, że obecny rok będzie dla wszystkich pomyślny i obfity w zbiory,
czego naszym Pszczelarzom serdecznie życzymy.
Zarząd PKZP życzy delegatom konstruktywnych obrad Zjazdu
w celu wytyczenia kierunków działań na najbliższy rok.

Zarząd Pomorsko – Kujawskiego Związku Pszczelarzy

