
Informacja dla członków  Związku 

                         zrzeszonych w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Toruniu 

1.Plan przedsięwzięć na rok 2021 

-  szkolenia w Kołach w ramach KOWR –szczegóły; 

Zdrowie ludzi zależy od zdrowia pszczół. 8 godzin   dr.Arszułowicz Artur 6 lutego  Wąbrzeźno 
                                                                                                                                    7 lutego  Toruń 
1. Sprzedaż miodu i produktów pszczelich w ramach SB i RHD - aktualizacja. 
2. Dobrostan pszczół - dobrobyt nie dla wszystkich. 
3. Jedno zdrowie. Pomijane połączenie zdrowia ludzi i pszczół. 
4. Aktualizacja wiadomości dotycząca chorób pszczół. Działania pszczelarza w zakresie ochrony pszczół przed chorobami, w warunkach nowoczesnej 
gospodarce pasiecznej.  8 godzin  prof.Chorbiński Paweł  6 lutego Toruń   7 lutego Wąbrzeźno 
1. Biologia Varroa destructor. Cykl rozwojowy pasożyta. Patogeneza warrozy, wpływ indywidualny i 
na całą rodzinę pszczelą.  
2. Zwalczanie Varroa destructor przy użyciu różnych metod i warunki bezpiecznego pozyskiwania 
miodu. Zwalczanie inwazji przy użyciu kwasów organicznych. 
3. Diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół: zgnilec amerykański i europejski, 
nosemoza, grzybica otorbielakowa, Zasady postępowanie w ognisku choroby zakaźnej.  
4. Zasady higieny w pasiece. Odkażanie w pasiece.  
5. Szkodniki pszczół i produktów pasiecznych. 

Zapisy na poszczególne dni szkolenia- poprzez Koła Pszczelarzy do końca stycznia br.  

Wpłata 10 zł./osobodzień  

Zapewniamy mat. szkoleniowe, dwie przerwy kawowe oraz obiad. 

UWAGA; wymagany numer wet. i wpis do bazy danych na dzień 30 września 2020. 

Ilość miejsc ograniczona. 

Przeprowadzenie szkolenia uzależnione jest od sytuacji pandemicznej w kraju. 

 

          - szkolenie zimowe planowane z funduszy PROW szczegóły; planowane  na 6 i 7 marca                                                                                              

temat ; Strategia i taktyka zwalczania warroza destruktor.  wykładowca dr.hab.Zbigniew Lipiński 

 - Warroza cel i sposoby zwalczania2 godz.  Żywienie pszczół 2 godz.                                 

Genetyka pszczół 1 godz.   Choroby pszczół 2 godz.  Epigenetyka  1 godz. 

Uczestnikiem szkolenia może być członek Koła lub początkujący pszczelarz. 

Zapisy za pośrednictwem Koła Terenowego do końca lutego. szkolenie odpłatne 

10 zł. za osobodzień.  

Ilość miejsc ograniczona 

Zapewniamy mat. szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad. 



Przeprowadzenie szkolenia uzależnione jest od sytuacji pandemicznej w kraju 

-  XXIX Forum Pszczelarzy w Przysieku k.Torunia 

  Jak co roku organizujemy w dniu 27 marca kolejną edycję Forum Pszczelarzy, które będzie   

miało wyjątkowo charakter targów, bez części szkoleniowej. Podyktowane jest to brakiem 

możliwości wynajęcia sali wykładowej w ODR Przysiek . 

Udział w targach jest bezpłatny. Zapewniamy przed sezonem pszczelarskim szeroki dostęp do 

ofert handlowych przodujących producentów sprzętu , leków, probiotyków na potrzeby 

gospodarki pasiecznej. 

Zorganizowanie Forum  uzależnione jest od sytuacji pandemicznej w kraju. 

 

- Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 10-12 września br. 

Planujemy wyjazd zorganizowany grupą autokarową na obchody ogólnopolskiego święta w 

Łowiczu, ale także zwiedzimy kilka pasiek, klasztor i pasieka w Niepokalanowie , Instytut w 

Skierniewicach. Ilość miejsc ograniczona do poj. autobusu. Zasady uczestnictwa będą 

określone w późniejszym terminie. Proszę być w kontakcie z Zarządami Kół. 

- Wycieczka pszczelarzy  

 Sygnalizujemy o możliwości zorganizowania w sierpniu lub we wrześniu  integracyjnej 

wycieczki pszczelarskiej po ziemi podlaskiej i lubelskiej. Latem podamy szczegóły.  

- Ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę . 

Wyjazd planowany jest 6 grudnia i powrót 7 grudnia wieczorem. Szczegóły wyjazdu 

przedstawimy w późniejszym terminie. 

 

Jest to program który chcemy przy Waszej pomocy i udziale zrealizować w roku 2021. 

Wszystkie planowane przedsięwzięcia uzależnione są od poziomu zaniku wirusowego w 

kraju. 

 

2. Składki członkowskie, OC od  skutków pożądleń ,  wpłaty na 

matki, leki 

Z uwagi na ograniczone możliwości organizowania zebrań w Kołach, proszę o rozpoczęcie 

zbierania w/w  składek po kontakcie z Zarządami Kół. 

- składki członkowskie w niezmienionej wysokości / 40 zł. członkowskie, 2,50 zł. od ula/ 

proszę wpłacać na konto przynależnych Kół Terenowych  Termin do 15 marca br 



- OC od skutków pożądleń – po kontakcie z osobami prowadzącymi ubezpieczenia w 

Kołach proszę o regulowanie tej należności w wysokości 6 zł. od pasieki do 60 uli w jednym 

miejscu.  W przypadku kilku miejsc lub przy przekroczeniu  powyżej 60 uli w pasiece-  

płacimy wielokrotność  6 zł.. 

Termin do 15 marca br. 

 

-  matki, leki – osoby zainteresowane zakupem refundowanym  proszone są o kontakt z 

Zarządami Kół celem ustalenia formy i terminu złożenia deklaracji w terminie do 15 marca 

br. 

          Oferty na matki i odkłady oraz ceny leków zostały przekazane do Kół. 

          Wspomnę , iż cena leków nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego. 

 

-Zakup sprzętu proszę o zgłaszanie się do Kół w terenie celem deklaracji zakupu i 

sporządzenia umów. 

 Nie znamy jeszcze kwot , które rokrocznie przyznaje KOWR , lecz niebawem /pod koniec 

stycznia/ będą one znane. Zwracamy uwagę, aby posługiwać się aktualnymi ofertami 

producentów sprzętu. Termin składania zamówień do 15 marca br. 

Szczegółowe zasady wraz  z załącznikami prześlę prezesom Kół. 

 

 

Kalendarze ścienne na rok 2021 zostały wydrukowane nakładem Związku i przekazane 

nieodpłatnie w znacznej części  do Kół w terenie. Uprzejmie proszę  o odbiór przez pozostałe 

Koła  w dniach pracy biura RZP. Członków  proszę o ich odbiór , kontaktując się z Zarządami 

Kół.  

 

 

          W rozpoczynającym się 2021 roku, życzę wszystkim pszczelarzom  dużo 

miodu w życiu i w pasiece. 

                Z życzeniami zdrowia  

 Prezes RZP w Toruniu Tadeusz Dussa  

 



 

 

 

    

 


