
Terminarz przedsięwzięć proponowanych przez Zarząd TKP w Kłodzku  

do realizacji w 2019 roku 

1) 16.02.br. godz.9.00 – zebranie sprawozdawcze. Omówienie terminarza na 2019 r.  

 Będzie możliwość opłacenia ubezpieczenie OC osobiście u Skarbnika (obowiązuje           

 oryginalny podpis pszczelarza). Wysokość OC na końcu terminarza. Można będzie   

 także oddać wosk, a węzę pszczelą odebrać w sklepie pszczelarskim.  

2) do 16.02.br. – zapisać się u J. Cwajny na wyjazd szkoleniowy do Wrocławia  

3) 23.02.br. – szkolenie we Wrocławiu. Wyjazd godz. 7.00 parking Leclerc. Koszt 

przejazdu autobusem – 30 zł. Temat: Gospodarka pasieczna w pasiece towarowej”. 

     Wykładowca mgr inż. Tomasz Kędziora 

Miejsce szkolenia: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu               

ul. Zwycięska 8, sala 30. Obecne będą firmy zaopatrujące pszczelarzy w środki  produkcji. 

4) do 5.03 br. - zamawiamy pszczoły: 

➢ matki nieunasienione, unasienione naturalnie bądź sztucznie, w  pasiekach 

realizujących programy hodowlane dla linii hodowlanych, dla których 

prowadzone są księgi lub rejestry, posiadające aktualne świadectwo zdrowia 

pasieki. Będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez 

ministra rolnictwa; 

➢ pakiety, odkłady kupujemy w pasiekach, które złożyły ofertę do DZP, posiadają 

aktualne świadectwo zdrowia pasieki. 

➢ rachunek powinien być wystawiony na DZP we Wrocławiu: 

Dolnośląski Związek Pszczelarzy, ul. Wybrzeże Słowackiego 9 p. 34 

50-452 Wrocław, NIP: 8960004610 

z dopiskiem np.: Jan Kowalski TKP w Kłodzku 

➢ Zwracamy również uwagę, że do DZP Wrocław powinien trafić oryginał faktury.  

➢ O zamówieniach matek, pakietów i odkładów powiadomić koordynatora tej 

akcji, członka zarządu Jerzego Cwajnę - (tel. 604 212 467). 

➢ Pszczelarz - odbiorca końcowy, w sezonie nie może nabyć więcej matek  

niż 15% liczby opłaconych składek ulowych na dzień 30.09.2018 r. lub nie 

więcej niż 15% odkładów i pakietów do stanu opłaconych uli. Pszczelarz  ponosi 

koszt zakupu brutto i koszty przesyłki. Po otrzymaniu pszczół wpłaca na konto 

koła koszt brutto celem przelania do DZP Wrocław. 

➢ Refundacji  podlega 70% kosztów zakupu netto. Koło otrzymało na ten projekt   

                    …............zł, tj. …...............   zł na rodzinę pszczelą. 

5) do 12.03.br. - opłacić  ubezpieczenie OC osobiście w siedzibie koła (obowiązuje 

oryginalny podpis pszczelarza). 

6) do 19.03.br. badania osypów w kierunku warrozy, nosemozy - lek. wet. Andrzej 

Migrała. Każdy pszczelarz koła dostarcza do Przychodni na Wiosennej próbkę zbiorczą 

spadłych pszczół do badania (badanie darmowe). Ma to na celu określenie stopnia 

inwazji na terenie naszego koła, uzasadnienie stosowania leków oraz ocenę ich 

skuteczności. Instrukcja pobierania osypów na odwrocie zaproszenia na zebranie lub 

we wiadomości e-mail. 

 



7) do 26.03.br. - zgłosić do prezesa koła chęć zakupu refundowanego sprzętu 

pszczelarskiego w 2020 r. podając jaki sprzęt, cenę netto oraz ofertę sprzedawcy.  

8) do 26.03.br. - opłacić składkę członkowską  i ulową na konto bankowe koła 

(szczegółowe informacje na końcu tego terminarza).  

9) do 02.04. br. będzie możliwość wpłat na leki refundowane przeciw warrozie              

(w ramach KOWR):   Apiwarol – 53 zł/opakowanie 25 tabletek na 5 rodzin,        

Biowar – 13 zł - 2 paski na rodzinę /opakowanie  10 pasków,                             

Apiguard – 12 zł za 1 tackę (na rodzinę 2 tacki),                                                   

Apilive var – 16 zł za 2 płytki, 3-4 płytki na rodz. 

     Wpłacamy na konto koła kwotę brutto (proszę patrzeć na informację na końcu tego 

terminarza) celem przelania jej do DZP. Refundacja będzie możliwa do 90% kwoty 

netto zakupionego leku. Koło otrzymało na ten projekt  …................zł,                        

tj. ….................na rodzinę pszczelą. 

10) do 26.04.br. wpłata na pszczoły (matki i odkłady) na konto koła– zakupy planowane na 

2019 r. 

11) 27.04. br. godz. 9.00 – spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Inspekcji Ochrony 

Roślin Kłodzko. Zebranie szkoleniowe – temat: Gospodarka rotacyjna – prowadzący 

Henryk Zaremba. Wydawanie nasion pyłko i nektarodajnych do wysiania na poletkach 

pszczelarskich. Wydawanie leków. Podamy ceny syropu glukozowo-fruktozowego oraz 

inwertu. Spotkanie pszczelarskie przy grilu i wymiana doświadczeń w  pasiece członka 

koła. 

12) Do 7.05.2019 br. zapisy na wycieczkę pszczelarską (18.05.2019 r.) u Jerzego Cwajny, 

koszt przejazdu autobusem 30 zł. Wycieczka odbędzie się gdy będzie co najmniej 20 

chętnych. 

13) 18.05. 2019 br. - wycieczka pszczelarska do Jedliny (pasieka), Wałbrzycha (pasieka) 

oraz Zamku Książ i palmiarni (koszt zwiedzania – normalny - 39 zł, ulgowy – 29 zł). 

14) 20.05.br. Światowy Dzień Pszczoły.  

15) do 21.05.br. zakup sprzętu pszczelarskiego w 2019 r. (wg. zasad określonych przez 

KOWR) przez pszczelarzy, którzy złożyli wstępne deklaracje w kwietniu 2018 r. Koło 

otrzymało na refundację …................zł. Faktury i dokumenty płatności potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez beneficjenta. 

16) do 11.06.br. możliwość wpłaty na inwert i syrop.  

17) 15.06. br. godz. 9.00 - zebranie szkoleniowe, temat: Zimowanie odkładów pszczelich – 

prowadzący Łukasz Glos. Zakup syropu i inwertu do pełnych palet. 

18) do 28.06.br. pokazać do zarządu Koła (J. Cwajny) dokumenty (kopie kart pochodzenia 

zakupionych matek pszczelich, jak również matek w zakupionych odkładach i 

pakietach) oraz rachunki do wglądu za zakupione matki i odkłady w 2018 r. Termin 

nieprzekraczalny,  po tym czasie zarząd musi przekazać dokumenty do DZP.  

19) 3.08.br. godz. 9.00 - zebranie szkoleniowe, temat: Choroby wirusowe pszczół 

przenoszone przez warrozę – prowadzący Andrzej Migrała 

20) 10.08.br. IX Miodowe Lato Kłodzka w ramach Dni Twierdzy Kłodzkiej. 

21) Wrzesień br. wycieczka członków koła do Czech. 

22) Październik br. przyjęcie w pasiekach członków koła studentów z Czech. 



23) 7.12.br. godz 9.00 -  zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła.   

Ponadto informujemy, że: 

Oprócz prezentowanych powyżej przedsięwzięć, zarząd Koła proponuje dalszą zbiórkę 

miodu dla dzieci, odwiedziny szkół i przedszkoli z pszczołami w szklanych ulach i 

częstowanie dzieci miodem. Ponadto chcemy w dalszym ciągu propagować ideę 

pszczelarstwa poprzez wizyty dzieci i młodzieży na ścieżce dydaktycznej u Henryka 

Zaremby i inne formy popularyzacji użyteczności pszczół w przyrodzie.  

Zarząd koła uprzejmie informuje, że składki w roku 2019 r. wynoszą: 

✓ składka członkowska – 40 PLN, pszczelarze w wieku pow. 80 lat nie płacą, 

✓ składka wpisowe – 50 PLN ( dla nowo wstępujących); 

✓ składka ulowa – 4 PLN za 1 ul. 

Opłata składki za ubezpieczenie OC – 6 zł za pasiekę do 50 uli zlokalizowaną w jednym 

miejscu. Za większą ilość uli i każde kolejne miejsce opłata rośnie o kolejne 6 zł. 

Dokonywać wpłat składek, za leki, za pszczoły, na zakup syropu bezpośrednio na konto 

Terenowego Koła Pszczelarzy w Kłodzku. Nasze konto prowadzone jest w Banku 

Spółdzielczym w Kłodzku – nr konta 89 9523 0001 0000 2642 2000 0002. Wpłaty można 

dokonywać: przelewem  z konta osobistego  za pomocą internetu, przelewem tradycyjnym 

lub wpłata gotówkową w banku  oraz w siedzibie koła (w wyjątkowych przypadkach).  

Wpłaty dokonywane na konto koła w Banku Spółdzielczym w Kłodzku są bezpłatne.  

W związku z tym, że w przypadku zapłaty ubezpieczenia OC należy podać miejsca 

zlokalizowania pasiek, numer PESEL oraz podpisać się na odpowiednim wykazie, wpłaty 

z tego tytułu należy dokonać osobiście.  

Wpłaty z tytułu składek członkowskich i ulowych należy dokonać w nieprzekraczalnym 

terminie do 27 marca 2019 r. Stan opłaconych składek ulowych na 30.09.2019 r.  jest 

podstawą do naliczenia refundacji w 2020 r.  

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: http://tkp.klodzko.pl  

Wszystkie sprawy można również zgłaszać i komunikować się z zarządem koła przez 

e-mail: kontakt@tkp.klodzko.pl  Zachęcamy również do podawania swoich e-maili, aby 

polepszyć komunikację z zarządem.  

Siedziba koła: Muzeum Ziemi Kłodzkiej sala nr 2 (parter) czynna w każdy  wtorek miesiąca 

od 15 do 16 godz.  

Zebrania szkoleniowe koła odbywają się  w  Szkole Podstawowej im. Reymonta,                 

ul. Traugutta 1, w dniach i od godziny podanych wyżej  

POMÓŻMY  ZARZĄDOWI  KOŁA  W  REALIZACJI  TYCH  PRZEDSIĘWZIĘĆ  W  

2019 R. 

 

 Opracował Prezes Koła 

  Henryk Zaremba 

 

 


