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Ekspert w grupie 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Pszczoły są kluczowymi owadami w procesie rozmnażania roślin, bez nich - jak twierdzą eksperci - 

będziemy w stanie przeżyć zaledwie kilka lat. Niestety, zmiany klimatu przyczyniają się nie tylko do 

chaotycznych anomalii pogodowych, ale również powodują masowe wymieranie tych pożytecznych 

owadów. Właśnie dlatego Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat wspiera pszczelarzy z 

naszego regionu  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ogłosił nabór ofert na realizację zadania publicznego 

"Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu 

węzy pszczelej". Przewidziane wsparcie na ten cel z budżetu Województwa Wielkopolskiego to 2 mln 

zł.  

Czym jest węza? To używany w pszczelarstwie szablon z wytłoczonymi kształtami komórek 

plastra pszczelego umieszczany w ramce, którą umieszcza się wewnątrz ula. Bardzo ważne jest by 

węza niezbędna do produkcji miodu spełniała wysokie normy jakościowe oraz laboratoryjne 

ograniczając wystąpienie chorób u pszczół. Dlatego jej cykliczna wymiana jest taka ważna. 

Edycje programu w latach 2021 i 2022 obejmowały zakup i dystrybucje pokarmów pszczelich, 

którego ponad 887 ton trafiło do przeszło 307 tys. pni pszczelich na terenie Wielkopolski. 

Bogusław Sondej 
A inne województwa? 

Dariusz, dużo pracy Was czeka. 

  

  

 Mariusz Dąbek 
Moderator do: 

Jan Sadło 

Czy wie Pan dlaczego wytypowałem Pana do odniesienia się? Jest Pan delegatem do wyborów? 

Jan Sadło do: 

Mariusz Dąbek Tak 

Jestem delegatem na walne zebranie pszczelarzy z Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy. 

Mariusz Dąbek 
Moderator do: 

Jan Sadło to proszę poruszyć tą kwestie, dlaczego zarząd Dolnośląski nic nie robi, żeby pszczelarze 

dostali coś wartościowego..węza, ciasto, dopłata do inwertu .. Wytypowałem Pana, bo ja akurat jestem 

prezesem koła i czytam to, co Pan wysyła odnośnie prawidłowości..Choć osobiście dla mnie jest to 

mało istotne, ponieważ dla mnie Ci ludzie powinni zniknąć przez 1 noc.. Dla mnie oglądając ostatnie 

wybory mówię to oficjalnie jest to cyrk na kółkach, ponieważ Ja Mariusz Dąbek uważam, że ludzie, 

którzy pchają się do rządzenia są tylko i wyłącznie żeby być a nie żeby cos zrobić. Dlatego 

pszczelarstwo w Polsce jest na takim, a nie innym poziomie. Byłem najmłodszy. Jaka jest średnia 

wieku 70 lat? Co Ci obecni ludzie poprawili?? To, że importuje się tony z miodu z Ukrainy a nasz 

prezydent tłumaczy, że miód jest przebadany.. Nie po to kończyłem studia i ekonomie żeby ktoś ze 

mnie robił durnia... 

Jan Sadło do: 

Mariusz Dąbek 

 Jeżli dla Pana jest to "mało istotne" i takie stanowisko prezentują inni pszczelarze to "ci ludzie" nigdy 

nie znikną. A powinni. Ja się nie zgadzam z tym co się dzieje w Dolnośląskim Związku Pszczelarzy i 

publicznie o tym mówię. Mówię w imieniu ponad stu pszczelarzy, którzy wybrali mnie, jako delegata, 

na walne zebranie. Ale liczę, że mój głos nie będzie głosem jedynym. Gdyby tak było wówczas 

rzeczywiście nic się nie zmieni. 
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