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POWIAT BEŁCHATOWSKI
Powiat
bełchatowski
zlokalizowany
jest
w centrum Polski, w województwie łódzkim. Bliska
i korzystna odległość od Łodzi (50 km), Warszawy
(150 km), Wrocławia (186 km) i od Berlina (550 km)
sprzyja
jego
rozwojowi
i dynamice wzrostu gospodarczego. Także
położenie na szlaku drogi krajowej nr 8
Warszawa – Wrocław oraz lokalizacja
w pobliżu trasy szybkiego ruchu Warszawa
–
Katowice,
powodują,
iż
powiat
bełchatowski jest, ważnym ośrodkiem
komunikacyjnym.
Powiat zamieszkuje ponad 113
tysięcy mieszkańców, na obszarze 971 km2.
Na jego terenie znajdują się dwie aglomeracje miejskie: Bełchatów
oraz Zelów i sześć gmin wiejskich: Drużbice, Bełchatów, Kleszczów,
Kluki, Szczerców, Rusiec. Powiat wyróżnia duże zalesienie i liczne
zbiorniki wodne, co sprawia, że miejsce staje się bazą do uprawiania
turystyki oraz do jej organizacji. Mieszkańcy i turyści mogą korzystać
z licznych tras i ścieżek rowerowych, które prowadzą do pobliskich
ośrodków
wypoczynkowych
chętnie
odwiedzanych
przez
biznesmenów i grupy szkoleniowe.
- Poprzez dbałość o edukację młodego pokolenia, troskę
o rozwój gospodarczy regionu, nacisk na ochronę środowiska,
inwestowanie w infrastrukturę drogową i techniczną dążymy do
polepszania standardu życia mieszkańców powiatu bełchatowskiego
– mówi Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski. - Zabiegamy
nie tylko o to, by nasza młodzież chętnie utożsamiała się z tym
regionem i z nim wiązała swoje plany życiowe, ale także, by
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inwestorzy i osoby przyjezdne dostrzegały nasz potencjał i chciały
z niego korzystać.
Przemysł Bełchatowski jest
znany z jednej z największej Elektrowni
w Europie napędzanej przez węgiel
brunatny wydobywany w tutejszej
kopalni odkrywkowej. Te dwie wielkie
firmy są oddziałami PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, która
to wchodzi w skład największej firmy
energetycznej w kraju, tj. Polskiej
Grupy Energetycznej. Nieprzeciętne znaczenie mają średnie oraz
małe firmy bezpośrednio powiązane biznesowo z Elektrownią
i Kopalnią. Na terenie powiatu funkcjonuje wiele inicjatyw
wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość, m.in. Regionalna
Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Regionalnego ,,ARREKS”,
Fundacja Gminy Zelów, Fundacja Gminy Kleszczów.
Udział przemysłu na terenie
Powiatu Bełchatowskiego określa
się jako decydujący. Skutkiem tego
mogłoby się wydawać, że działania
dla ratowania środowiska są
spychane na dalszy plan, jednak
przedstawiciele największych firm
na terenie Bełchatowa, a także
władze samorządowe odciskają
niezwykle mocne piętno na politykę pro-ekologiczną. Elektrownia
oraz kopalnia Bełchatów, mogą się pochwalić najnowszymi
certyfikatami zgodnymi z wytycznymi Unii Europejskiej. Powiat
Bełchatowski wspólnie z Nadleśnictwem Bełchatów stworzył
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interaktywną ścieżkę edukacji ekologicznej w Borowinach (gm.
Kluki) dla osób niepełnosprawnych. Kolejna ważną inwestycją, jest
prowadzona od 10 lat, selekcja odpadów umożliwiająca segregację
śmieci wśród mieszkańców powiatu. Za swoją odpowiedzialną
politykę ekologiczną, powiat został wyróżniony licznymi nagrodami,
między innymi: Lider Polskiej Ekologii 2007, Promotor Ekologii 2010,
Powiat Przyjazny Środowisku 2011 oraz Europejska Nagroda
Ekologiczna 2011.
Z całej Polski można usłyszeć głosy zachwytu
i zadowolenia nad infrastrukturą bazy sportowej Bełchatowa. Dumą
Bełchatowskiego sportu niewątpliwie jest KPS SKRA Bełchatów,
zespół, który wielokrotnie zdobywał tytuł mistrza kraju, a także co
sezon pokazuje swoją siłę w rozgrywkach europejskiej piłki
siatkowej. Kolejnym zespołem na poziomie krajowych rozgrywek
tym razem w piłce nożnej, jest
vice mistrz z sezonu 2006/2007
PGE GKS Bełchatów. Klub
może się pochwalić bardzo
dobrą bazą szkoleniową, która
zawiera boisko ze sztuczną
nawierzchnią
oraz
ładnym
kameralnym stadionem na 7000
tysięcy kibiców. Nie sposób
przeoczyć działania Powiatu
Bełchatowskiego w dziedzinie sportu, który utworzył „Powiatowe
Centrum Sportu” udostępniające sezonowo: lodowisko (do gry
w hokeja i curlingu), korty tenisowe, boisko do gry w koszykówkę,
piłkę ręczną oraz nożną. Warte zauważenia są także osiągnięcia
lekkoatletów z Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego, pływaków
EKS Skra, zapaśników, tenisistów stołowych, kolarzy z Ludowego
Klubu Sportowego STOMIL. Na pochwałę zasługują inne inicjatywy
mieszkańców, tj. w ostatnim czasie powstały takie kluby jak: UKS
„OBELIKS” Bełchatów Rugby Club, KSSP Bełchatów (klub
Baseballa), a także Akademia Pana Grześka, która organizuje liczne
wydarzenia sportowo-rekreacyjne.
Powiat Bełchatowski oferuje wiele atrakcji turystycznych dla
swoich mieszkańców i turystów. Można zobaczyć liczne zespoły
dworsko-pałacowe, kościoły murowane i drewniane, kapliczki,
cmentarze czy młyny.
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Jedną z największych atrakcji
jest
Góra
Kamieńsk.
Sztucznie
usypana
góra
oferuje wiele pomysłów na
spędzenie wolnego czasu,
zimą można poszusować na
trasach narciarskich, gdzie
najdłuższa wynosi 700 m.
Latem
natomiast
można
skorzystać z jedynego toru
saneczkowego w centralnej
Polsce, a przy tym posilić się posiłkiem w punktach
gastronomicznych. Dodatkowo można pojeździć na trasach
rowerowych i dla nieco odważniejszych, potrzebujących
ekstremalnych przeżyć ośrodek zaprasza na trasę downhillową.
Ważnymi ośrodkami dla mieszkańców są zbiorniki: Słok oraz
Wawrzkowizna. Oferują nocleg w domach letniskowych oraz
hotelach, także uprawianie sportów wodnych, jazdy konnej oraz
skorzystania z plaży.
Bełchatów – na co dzień stolica paliwowo- energetyczna
w kraju, we wrześniu stanie się trzydniową stolicą pszczelarstwa.
Do powiatu zawitają pszczelarze z całego kraju, by uczestniczyć
w wykładach, prelekcjach,
degustacjach i sprzedaży
własnych
produktów.
Pszczoły kojarzone są
często z miodem i żądłem.
Natomiast mało osób wie,
że te owady są miernikiem
czystego środowiska.
- Cieszę się, że tak prestiżowe wydarzenie, jakim jest organizacja
XXXI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, zaszczyci w tym roku
Bełchatów - mówi Szczepan Chrzęst, Starosta Bełchatowski.
Zapraszamy w nasze gościnne progi z wiarą, że przedsięwzięcie
dostarczy wszystkim oczekiwanych, niezapomnianych wrażeń,
ciekawych kontaktów oraz inspiracji.
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PSZCZELARSTWO W REGIONIE
Nasi przodkowie – Słowianie - znani byli z mistrzostwa
w
hodowaniu
pszczół.
Najdawniejsze
wiadomości
o pszczelarstwie na terenie Polski pochodzą również
z wykopalisk. Takim dokumentem jest barć licząca ponad dwa
tysiące lat. Wydobyta została w 1901 roku z dna Odry. Jej
powstanie ustalono na I wiek p.n.e. Barć ta, a ściślej część
drzewa bartnego znajduje się w muzeum ks. dra Jana
Dzierżona w Kluczborku i świadczy o tym, że nasi przodkowie
w zamierzchłej przeszłości zajmowali się bartnictwem.
O Polsce Mieszka I, jako krainie mlekiem i miodem płynącej
pisał znakomity hiszpański podróżnik – Ibrahim Ibn Jakub,
właśc. Abraham Ban Jakub z Tortosy, autor Księgi dróg
i królestw. Najstarszy znany dokument pisany, wzmiankujący
o bartnictwie na ziemiach polskich pochodzi z pierwszych lat
drugiego tysiąclecia. Jedna ze starych kronik niemieckich
opisuje jak podczas wojny cesarz Henryk II, uchodzący przed
wojskami Chrobrego, skrył się w głębi puszczy w osadzie
bartnika, którego „rycerze” cesarscy pozbawili życia. Ten
zamordowany nieszczęśnik był pierwszym bartnikiem polskim,
o którym mówi przekaz historyczny. Istnienie dobrze
rozwiniętego bartnictwa potwierdza także Bulla gnieźnieńska,
papieża Innocentego II, wydana w Pizie 7 lipca 1136 r. Daje
ona pierwszy skromny opis arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
i wspomina m. in. o początkach bartnictwa, które kwitło wtedy
w lasach należących do arcybiskupów gnieźnieńskich
przynosząc znaczne korzyści. Czasy Piastów i Jagiellonów
były okresem szczytowego rozkwitu bartnictwa na ziemiach
polskich. W borach przybywało nowych barci, a XII-wieczny
kronikarz napisał: „były lasy miodopłynne, niektórzy bartnicy
mieli w lasach nawet po 400 barci”. Wydajność barci w dobrym
roku wynosiła, przeliczając na dzisiejsze wagi około 8 kg
miodu, ale zdarzały się też lata klęski, kiedy zupełnie brak było
miodu.
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Z kolei znakomity historyk lwowski, znawca początków
państwa polskiego, Karol Szajnocha (1818-1968) pisał: „Żaden
kraj europejski nie dorównywał w hodowli pszczół okolicom
nadwiślańskim. Nie potrzeba było sztucznego hodowania, lada
wydrążony pień służył za ul, lada bór był pasieką”.
ZIEMIA PIOTRKOWSKA
Ziemia Piotrkowska taką historyczną nazwę nosi region
leżący na Równinie Piotrkowskiej nad rzekami Strawą
i Wierzejką, lewymi dopływami Luciąży Pilicy. Jego głównym
miastem jest Piotrków Trybunalski, a Ziemia Piotrkowska
znajduje się w centralnej Polsce, na styku historycznych krain:
Wielkopolski, Mazowsza i Małopolski, w południowej części
Niziny Mazowieckiej, na obszarze Wzniesień PołudniowoMazowieckich. Od zachodu graniczy z Wysoczyzną
Bełchatowska, na północy z Wzniesieniami Łódzkimi, na
Wschodzie z Doliną Białobrzeską i na południowym wschodzie
ze Wzgórzami Opoczyńskimi. W sensie geograficznym
powinna być utożsamiana z geograficzną Równiną
Piotrkowską, ale tu będzie używana w szerszym sensie, dla
zlokalizowania pszczelarstwa znajdującego się na tym terenie,
skupionego w Regionalnym Związku Pszczelarzy „Ziemi
Piotrkowskiej” i obejmuje powiaty: bełchatowski, opoczyński,
piotrkowski i radomszczański, tomaszowski na północy sięga
po Koluszki, a na południowym wschodzie obejmuje Pasmo
Przedborskie stanowiące część Gór Świętokrzyskich.
Region Piotrkowski to byłe woj. piotrkowskie
utworzone mocą ustawy sejmowej z 1975 r. leżało na styku
trzech krain geograficznych: Wyżyny Małopolskiej, Niziny
Wielkopolskiej i Niziny Mazowieckiej. Tereny leżące na
południe od linii Radomsko – Przedbórz położone są na
Wyżynie Małopolskiej, a ściślej, w jej północno-wschodniej
części zwanej Wzgórzami Radomszczańskimi. Pasmo
Przedborskie z najwyższym wzniesieniem w województwie 9

Górą Bukową (346 m n.p.m.) jest najdalej na północ wysuniętą
częścią Regionu Świętokrzyskiego. Na Nizinie Wielkopolskiej
położone są zachodnie rubieże dawnego województwa –
Kotlina Szczercowską i Wyżyna Łaska. Z kolei Wysoczyzna
Bełchatowska i Równina Piotrkowska ciągnąca się po Dolinę
Pilicy oddzielają Nizinę Wielkopolską od Niziny Mazowieckiej.
Najwyżej położonymi punktami są: Góra Borowa 276 m i Góra
Czartoria pod Ręcznem 266 m n.p.m. oraz nowe wzniesienie –
Góra Kamieńsk 400 m n.p.m. – twór ludzkich rąk – hałda przy
Kopalni Węgla Brunatnego – Bełchatów. Północno-wschodnia
część dawnego województwa obejmowała tereny Wzniesień
Południowo-Mazowieckich, na których leżą Wzgórza
Opoczyńskie i nieco oddalona Diabla Góra koło Klewa (285 m
n.p.m.).
Przez region ten przebiega dział wodny Wisły i Odry.
Rzeki Widawka i Grabia zbierają wody z zachodniej części
województwa i odprowadzają je Warty i dalej do zlewiska Odry.
Przez środkową część przepływa Pilica ze swymi dopływami
i odprowadza je do Wisły. Ziemia Piotrkowska jest regionem
rolniczym. Jedynie w jej południowo - zachodniej części
występują eksploatowane od 1982 r., bogate zasoby węgla
brunatnego. Można także wspomnieć o, dawnej, niestety,
świetności piotrkowskiego przemysłu szklarskiego. W dolinach
rzek występują złoża torfu, które są również eksploatowane
i wykorzystywane jako nawóz ogrodniczy, a jeszcze niedawno
służył ludności wiejskiej za opał.
W 1981 r. w ówczesnym województwie piotrkowskim
mieszkało 613 376 osób, co stanowiło 1,77% populacji kraju.
Głównym źródłem utrzymania dla owych ponad sześciuset
tysięcy ludzi było rolnictwo (40,9%), pozostałe 59,1%
mieszkańców województwa utrzymywała się ze źródeł
pozarolniczych.
Głównymi
miastami
i
ośrodkami
przemysłowymi poza Piotrkowem były: Piotrków Trybunalski –
84 000 mieszkańców, Tomaszów Mazowiecki – 78 tys.,
Bełchatów – 76 tys., Radomsko – 50 838, Opoczno – 24 221,
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Koluszki –12 390, Zelów – 7 794, Sulejów 7000, Tuszyn –
6 384 i Przedbórz – 3 374 mieszkańców, Wolbórz – 2282.
Na wsi mieszkało wówczas 57% ludności.
Lasy i parki krajobrazowe. Region Piotrkowa właśnie
należy do nieźle zalesionych obszarów środkowej Polski.
Według informacji zamieszczonych w wychodzącym
w Piotrkowie w latach 1873-1906 czasopiśmie „Tydzień”,
zalesione było tylko 17,13% powierzchni guberni piotrkowskiej
w 1873 r., podczas gdy w 1986 r. lasy pokrywały 27%
powierzchni kraju, a w województwie piotrkowskim lasy
stanowiły 28% powierzchni W regionie wrzosowiska leśne są
rozrzucone i nie stanowią większych i zwartych kompleksów.
Innym rodzajem pożytków mogą być nieużytki, bogate
w roślinność miododajną. Po zmianach ustrojowych po 1990
roku gdy rolnictwo przestało być opłacalne, na wielu słabszych
glebach zaprzestano upraw, a grunty owe zamieniły się
w nieużytki. Przejeżdżając okolice widać hektary ziemi leżące
odłogiem, często porastane młodym lasem z samosiewu.
Teraz przybywa w niekontrolowany sposób dzikich zalesień,
ale nie stanowią one pożytku dla pszczół, bo porastają glebę
najczęściej brzozy i sosny. Natomiast często z dala od lasów
na ugorach śródpolnych pojawiają się łany nawłoci i starca
późnego, co dla pszczół jest głównym źródłem pożytku.
Kolejnym ważnym miejscem pracy pszczoły są
wszelkiego rodzaju skupiska drzew i roślin, które poza lasami,
znajdujemy w rezerwatach przyrody, parkach, ogrodach
i alejach. W Regionie zlokalizowanych jest ponad czterdzieści
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Największymi
parkami krajobrazowymi są Sulejowski, Spalski i Przedborski
Parki Krajobrazowy.
Te parki to tereny objęte ochroną ze względu na swoje
niepowtarzalne właściwości środowiska i różnorodne walory –
od naukowych po estetyczne i turystyczne.
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REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY
„ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ”
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Regionalny Związek Pszczelarzy w Piotrkowie Tryb.
powstał jako konieczność wynikła z nowego podziału
administracyjnego kraju. Z końcem grudnia 1998 roku
nastąpiło rozwiązanie z urzędu wszystkich 49 województw,
a wprowadzone według powojennego podziału 16 nowych
województw. Wszystkie organizacje wojewódzkie miały stracić
z końcem grudnia 1999 roku prawo dalszego istnienia.
Dlatego Związek musiał się odpowiednio przygotować do
tych zmian. Powołano do życia Regionalny Związek
Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” w Piotrkowie Trybunalskim.
Pszczelarze uznali, że w tej organizacji praca na rzecz
pszczelarstwa będzie bardziej owocna i tak się też stało.
Pszczelarze czuli się zawiedzeni decyzją administracyjną
o likwidacji WZP, bo wszyscy się już poznali, zżyli się, i nie
mieli zamiaru wchodzić w skład nowych wielkich molochów,
w których nikt nikogo nie zna i nie czuje potrzeby wzajemnego
obcowania.
Postanowiono więc na VIII Walnym Zjeździe
sprawozdawczo wyborczym w dniu 26 marca 1998 roku
powołać nową organizację regionalną, a więc RZP „Ziemi
Piotrkowskiej” w miejsce dotychczasowego Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestnicy
Zjazdu z entuzjazmem przyjęli nowy Statut, zatwierdzili
zmianę nazwy Związku, wybrali nowe władze i pracują
z zapałem nadal.
Jednym z podstawowych zadań Związku była odbudowa
stanu pasiek, które na przestrzeni lat 1989-1998 zostały
dosłownie zdziesiątkowane. Pozostał co dziesiąty pszczelarz
i co dziesiąta pasieka, pozostali zaniechali pasje
pszczelarskie. Napszczelenie spadło do ok. 0,8 ula na 100 ha.
Był to stan zagrażający istnieniu roślin owadopylnych. Aby
ratować trudną sytuację w pszczelarstwie spowodowaną przez
12

warrozę, niskie ceny miodu, (poniżej kosztów pozyskania,
czego nigdy nie było), a drogie i uciążliwe w stosowaniu leki.
Zarząd występował o pomoc do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska o dotację do leków i do matek
pszczelich. Uzyskaliśmy 50 % dotację, to zachęciło wielu
pszczelarzy do powrotu do pszczół. Od 1998 roku nastąpiło
zahamowanie dalszego spadku liczby rodzin pszczelich. Na
dalsze dobre decyzje Rządu trzeba było czekać jeszcze kilka
lat. Wsparcie z funduszy państwowych nastąpiło od 2004 r.
Kilka mądrych decyzji Rządu dla jego wsparcia i mimo wielu
trudności pszczelarstwo posunęło się widocznie do przodu,
dorównując krajom stojącym na wyższym poziomie niż
Polaka.
W 2013 roku RZP liczył: 15 kół pszczelarzy, 714
członków fizycznych + 1 członek prawny (Pasieka Zarodowa
Kocierzowy), a w posiadaniu członków było 16 250 rodzin
pszczelich.

RODZAJE ULI
28%
7%
32%

warszawskie
wielkopolskie

33%

ostrowskie

inne

Ilość pszczelarzy 714 w tym 15 kobiet.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA
- podział wiekowy

Liczba pszczelarzy

83

280

do 35 lat

351

36-50 lat

pow. 50 lat

WIELKOŚĆ PASIEK
250
215
200
170
150
150
122
100
42

50
15

3

0
do 5

6-10

Liczba uli 16 250.
14

11-20

21-50

51-80

81-150

pow. 150

W roku 2011 wybrano zarząd w składzie:
 Czesław Korpysa
– prezes,
 Józef Kołaczek
– w-ce prezes,
 Józef Jończyk
– w-ce prezes,
 Tadeusz Kocik
– skarbnik,
 Edwin Krawczyk
– sekretarz
 Lucjan Cz. Kobędza – członek,
 Stanisław Ból
– członek.
Komisja rewizyjna:
 Stanisław Jastrzębsk
– przewodniczący,
 Stanisław Bogusławski – członek
 Jan Baran
– członek.
Sąd Koleżeński:
 Stanisław Baran
– przewodniczący,
 Grażyna Foksowicz – członek,
 Krzysztof Goska
– członek.
SZTANDARY – PSZCZELARSKIE

Fundacja sztandaru dla Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim
Pierwsze propozycje w sprawie fundacji sztandaru padły
ze strony Zarządu. Na zebraniu dnia 6 grudnia 1994 roku.
Głównie chodziło o wysondowanie opinii członków Związku
i poznanie ich psychicznej potrzeby zrzeszania się pod
sztandarem. Za potrzebą fundacji sztandaru była mniejszość,
nieco ponad 30 % i tak sprawa upadła.
Zebrane dobrowolne składki po 10 zł pozwoliły na
złożenie zlecenia wiosną 1997 roku w firmie hafciarskiej
w Kielcach przy pl. Partyzantów. Hojność pszczelarzy nie
okazała się zbyt wielka i pokryła tylko 30% kosztów,
a pozostałe 70% Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

15

pokrył z własnych zasobów. Nie było sponsorów, bo były
trudności gospodarcze.
Projekt przygotowali koledzy z Zarządu WZP, a po
konsultacji z Komisją Historyczną PZP i uzyskaniu jej
akceptacji zlecono wykonanie. Stojąc przed zapowiadaną
reformą administracji nie podano na sztandarze nazwy
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Piotrkowie, lecz tylko
bardziej uniwersalną nazwę Związek Pszczelarzy Ziemi
Piotrkowskiej. Prace trwały do końca lipca 1997 roku.
Uroczystości związane z jego wręczeniem wyznaczono na
dzień 28 września 1997 roku.
Uroczystość
wręczenia
sztandaru
odbyła
się
w Kocierzowach, do współpracy w przygotowanie wspólnej
uroczystości, włączyli się pracownicy
Stacji Unasieniania Pszczół.
Na wyznaczony dzień zjechali
się wszyscy uczestnicy. Zebrali się
na terenie Pasieki w Kocierzowy
i
w
pochodzie
z
orkiestrą
i sztandarem na czele przeszli do
miejscowej kaplicy na Mszę Świętą,
na której nastąpiło poświęcenie
sztandaru
przez
tutejszego
proboszcza ks. Andrzeja Molendę,
który później został kapelanem
pszczelarzy piotrkowskich. Po Mszy
Św. uczestnicy przeszli w pochodzie
do sali Domu Ludowego na dalszą
część
uroczystości
związaną
z przekazaniem sztandaru. Tu odbyła
się
prezentacja
sztandaru
i przekazanie go pod opiekę
chorążym
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W uroczystości wręczenia sztandaru dla WZP wziął
udział Prezes PZP – Lech Sęczyk i inni Goście.
W uroczystości wzięli udział Prezes PZP Lech Sęczyk
i Członek Zarządu PZP Zenon Dolny. Zarząd Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w osobach: Lucjan - Czesław Kobędza –
prezes WZP, Józef Kołaczek - wiceprezes, Roman Mielczarek
– wiceprezes, Stanisław Kieliszek – sekretarz, Aleksander
Głowacki – skarbnik, Czesław Korpysa – członek Zarządu,
Władysław Gumiński – członek Jerzy Owczarek – członek
Romuald Szczepaniak – członek. Komisję Rewizyjną WZP
reprezentowali: Janina Błęcka, Tadeusz Bebak, i Józef
Szewczyk. Sąd Koleżeński WZP reprezentowali: Józef
Kosiorek,
Wacław
Chmielarski
i
Adam
Klimczyk.
W uroczystości brała
udział bardzo liczna
grupa pszczelarzy oraz
miejscowe
społeczeństwo.

Na trasie przemarszu
do sali ludowej
i prezentacja sztandaru.
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Sztandary kół naszego związku
Sztandar Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie.
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Sztandar Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kocierzowach

Sztandar Rejonowego Koła Pszczelarzy w Opocznie
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Sztandar Rejonowego Koła pszczelarzy
w Piotrkowie Trybunalskim

Sztandar Rejonowego Koła Pszczelarzy w Radomsku
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Sztandar Rejonowego Koła Pszczelarzy w Zelowie

Sztandar Rejonowego Koła Pszczelarzy w Fałkowie
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Udział sztandarów w różnych uroczystościach
Sztandar RZP towarzyszył w uroczystościach poświęcenia
nowych sztandarów fundowanych w Kołach Pszczelarzy
w Regionie: w Zelowie, w Opocznie, w Kocierzowach,
w Radomsku, w Wolborzu, w Bełchatowie i ostatnio
w Fałkowie.
Następnie sztandar RZP i sztandary kół pszczelarzy
uczestniczyły corocznie w uroczystości Ogólnopolskiej
Pielgrzymki na Jasnej Górze z okazji obchodu święta
Ambrożego patrona pszczelarzy w dniu 6 - 7 grudnia.
Od 1998 roku sztandary uczestniczą w Zjazdach
sprawozdawczo -wyborczych Związku i w lokalnych
uroczystych, spotkaniach tzw. spotkaniach opłatkowych
pszczelarzy z Zarządem i przedstawicielami władz lokalnych
oraz w uroczystościach pogrzebowych.
Sztandary corocznie biorą udział we wszystkich
obchodach Święta Pszczelarzy w Regionie Piotrkowskim
i w obchodach Ogólnopolskich Świąt Pszczelarza.
Tu omówiony został udział sztandarów Związku w różnych
uroczystościach. Nadmienić należy, że sztandary kół
pszczelarzy mają także swoją historię i uczestniczą
w lokalnych uroczystościach, co odnotowują w swoich
kronikach pszczelarskich. Rola, jaką spełniają sztandary,
to głównie wzmacnianie więzi między członkami koła
i jednoczenie w grupie społecznej jaką jest organizacja
pszczelarska.
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IMPREZY ORGANIZOWANE
PRZEZ ZWIĄZEK

Konkurs na najlepszą pasiekę
w regionie piotrkowskim
Ogólne informacje o konkursie.
W zimie 2005 roku Zarząd RZP ogłosił konkurs otwarty
dla pszczelarzy chcących ubiegać się o tytuł najlepszej pasieki
w Regionie Piotrkowskim. Konkurs miał dwa etapy, pierwszy
na szczeblu koła, drugi na szczeblu Regionu. Do konkursu
mogli się zgłaszać wszyscy chętni mający pewien dorobek
w prowadzeniu i urządzaniu pasieki. Podane zostały wstępne
kryteria i Zarządy Kół kwalifikowały do udziału w konkursie
najlepsze pasieki w swych kołach.
Dotychczas przeprowadzono 8 edycji konkursu od roku
2005 do 2012 zgodnie z opracowanym regulaminem.
Komisje oceniały w pięciu edycjach 74 pasiek.
Nasuwa się pytanie: Co daje taka rywalizacja
konkursowa? Stwierdzenie uczestników konkursu i komisji
oceniającej jest jednoznaczne. Bardzo wyraźny wzrost estetyki
pasiek, wzrost higieny odbioru miodu, uzmysłowienie potrzeby
utworzenia pracowni do odbioru miodu, poprawa stanu
pogłowia pszczół, wzbogacanie pożytków pszczelich w okolicy
pasieki,
wzrost
kwalifikacji
pszczelarskich,
poprawa
wyposażenia pasieki w funkcjonalne ule i w nowoczesny
sprzęt pasieczny.
Jako nagroda, niech będzie wypisanie nazwisk
najlepszych pszczelarzy dla zachowania w pamięci dla
potomnych. To oni zapoczątkowali publiczną, szlachetną
walkę o lepszą jakość pasiek.
Są to: Czesław Kobędza z Rękoraju, Henryk Czechowicz
z Białaczowa, Jerzy Bąk z Szadkowic, Ryszard Konieczny
z Radomska, Lech Gospodarczyk z Lubiaszowa Starego,
Adam Adamczyk z Marszywca, Jan Słabiak z Gorzkowic, Piotr
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Robaszek z Piotrkowa Tryb. Jan Sałata z Adamowa, Ryszard
Zawisza z Kletni.
Zwycięzcy w roku 2006.

Konkurs miodów pitnych i na najlepszą nalewkę
miodową i ziołową. Fałków 2009
Staraniem działaczy Koła Pszczelarzy w Fałkowie,
a szczególnie Koordynatora Konkursu. mgra Józefa Kołaczka
odbył się w roku 2009 I Konkurs nalewek i miodów pitnych.
Zaczęło się od werbunku uczestników mających już praktykę
w wyrobie miodów pitnych i nalewek miodowych. Warunki
konkursu zostały określone regulaminem i umieszczone
w „Pszczelarzu Polskim” i na stronie internetowej PZP.
Konkurs Nalewek Miodowych i Miodów Pitnych został
zorganizowany przez Regionalny Związek Pszczelarzy
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w Piotrkowie Tryb. i Świętokrzyski Związek Pszczelarzy
w Kielcach. Z czasem konkurs przerodził się w konkurs
o
randze
ogólnopolskiej.
Gospodarzem
konkursu
i organizatorem było Gminne Koło Pszczelarzy w Fałkowie.
Komisja Konkursowa zebrała się w kwietniu każdego
roku i dokonywała oceny zgłoszonych do konkursu trunków.
Jurorzy, którym przewodził Maciej Jaros (znany polski
producent miodów pitnych, laureat wielu nagród, którego miód
pitny „Koronny" zdobył w tym roku złoty medal na
międzynarodowym konkursie w Stanach Zjednoczonych),
wybierali najlepsze trunki. Jury oceniało: klarowność, kolor,
aromat, bukiet, moc, cukier, równowagę, wrażenie głębokość.
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie trofeów
odbywało się w maju w siedzibie ŚODR w Modliszewicach.
Do 5 edycji konkursu oceniła ok. 300 nadesłanych
trunków. Najlepsze produkty uhonorowane zostały medalami,
pucharami oraz dyplomami. Fundatorami nagród był Urząd
Marszałkowski w Kielcach, Polski Związek Pszczelarski
w Warszawie, Starosta Konecki, burmistrz miasta i gminy
Końskie, burmistrz Przedborza oraz wójt Fałkowa.
Wśród nagrodzonych w kolejnych edycjach konkursu
należy wyróżnić: W kategorii miodów pitnych: Justyna Ryszard
z Gazomii Starej, Małgorzata Bartnik - Ból z Kolonii Plucic,
Czesław Kobędza z Piotrkowa Tryb., Janik z Lublina,
Stanisław Jastrzębski z Kiełczówki, Stanisław Janiszewski
z Końskich, Michał Kiziński - Kielce
W grupie nalewek: Waldemar Janiszewski z Końskich,
Stanisław Ból z Plucic, Lech Gospodarczyk z Lubiaszowa,
Bogusław Wencel z Bełchatowa, Ryszard Tutak z Fałkowa,
Eugeniusz Gromada z Kielc.
Przewodniczący Jury Maciej Jaros tak określił swe
odczucia pokonkursowe „Zaprezentowane tu miody pitne
wykazywały bardzo dobrą jakość. Wystarczyło je wlać w ładne
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butelki i można by sprzedawać nawet w luksusowych
restauracjach bez żadnych obaw o jakość. Podobnie też
można powiedzieć o nalewkach. Cieszy fakt, że pszczelarze
dbają o zachowanie polskiej tradycji podawania nalewek
i miodów pitnych jako tradycyjnych napojów polskich”.

KOŁA PSZCZELARZY
W REGIONIE PIOTRKOWSKIM
W Regionie Piotrkowskim liczba kół nie była nigdy stała.
W latach największego kryzysu było najwięcej kół
i pszczelarzy zrzeszonych w WZP. W roku 1982 na 49 gmin
w województwie piotrkowskim koła działały w 47 gminach,
a w dwóch były sekcje pszczelarzy należących do innych kół.
Liczby obrazujące działalność organizacyjną Związku podane
są w rozdziale Wojewódzki Związek Pszczelarzy. W tym
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rozdziale omówione zostaną koła działające w niedalekiej
przeszłości oraz koła, które mimo wielu trudności i kosztów
działają nadal, są potrzebne, pomagają pszczelarzom
w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. Na koniec
2012 roku było 15 Kół Pszczelarzy. Niektóre z nich to,
zaopatrzenie w karmę dla pszczół, zaopatrzenie w leki, na
które zrzeszeni pszczelarze otrzymują dotację. Zaopatrzenie
w matki pszczele. Organizowanie szkoleń masowych dla
pszczelarzy, wiosenne w marcu i jesienne w listopadzie,
prowadzone przez naukowców połączone ze skupem
produktów pasiecznych i zaopatrzeniem pszczelarzy w sprzęt
i pomoce pszczelarskie. Kiermasze urządzane są przez
Okręgową Spółdzielnię Pszczelarską „Pszczelarz” w Krakowie.
organizowanie kiermaszów. O potrzebie organizowania takich
kiermaszów niech mówią fakty – pszczelarze sprzedają po
jednej do dwóch ton wosku i nabywają po około tony węzy na
każdym z nich. Zakupują wiele sprzętu, podręcznych narzędzi
i materiałów pomocniczych do swych pasiek.
Planowane są wyjazdy dużych grup pszczelarzy na
Ogólnopolskie Święto Pszczelarzy w kraju i na doroczną
wycieczkę kilkudniową po Polsce, połączoną ze zwiedzaniem
dużych, dobrze prowadzonych pasiek. Jest to forma
doskonalenia i poszerzania wiedzy, nabywanie doświadczenia
w prowadzeniu dużych pasiek oraz poznawanie piękna
swojego kraju.
Uczestnicząc w różnych imprezach i spotkaniach
pszczelarze wykorzystują swą wiedzę i przekazują ją w kołach
młodszym pszczelarzom, którzy nie mogli uczestniczyć
z różnych powodów w tych spotkaniach. Zdobywają wiedzę,
która przydaje się w dyskusjach na zebraniach w miejscowych
kołach. Poznają nowych pszczelarzy, do których mogą wybrać
się z wycieczką na sąsiedzką pogawędkę w pasiece, poznać
stosowany tam sprzęt, i metody pracy.
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Duże koła często powielają imprezy regionalne
i urządzają podobne we własnych kołach. Tradycją stało się
organizowanie dorocznego Święta Regionalnego. Związek
może poszczycić się już XXXVIII obchodami Święta.
W ramach współpracy z WFOŚ i GW nadal załatwiał
dotacje na ratowanie pszczelarstwa, które na naszych oczach
gwałtownie znikało. Pozostało tylko 10% pasiek, reszta
zaprzestała swej działalności głównie z dwóch powodów:
 brak opłacalności,
 nie sprostali walce z warrozą i przegrali.
Były z WFOŚ i GW dotacje 50% do zakupionych leków
przeciw warrozie i dotacje do zakupywanych matek pszczelich
w tej samej wysokości.
Od 2004 roku dotacje można było uzyskać na
korzystniejszych warunkach, bo do 90% od Agencji Rynku
Rolnego i z tej formy pszczelarze korzystali za pośrednictwem
Regionalnego Związku. To odciążyło pszczelarzy od
dodatkowych wydatków i spowodowało wzrost liczby
pszczelarzy, a głównie wzrost liczby rodzin w poszczególnych
pasiekach. Przeciętna wielkość pasieki wzrosła z 10 w roku
1985 do 20,8 na koniec 2007 roku .
Pszczelarze od 2005 roku korzystają ze wsparcia Agencji
Rynku Rolnego na następujące zadania:
- zakup leków do zwalczania inwazji warrozy,
- zakup matek użytkowych do swoich pasiek
- szkolenia pszczelarzy.
- zakup przyczep do przewozu uli na pożytki.
Pszczelarze chętnie się uczą na różnych kursach
i zdobywają tytuły kwalifikacyjne, aby wywiązać się
z obowiązków nakładanych przez unijne przepisy dotyczące
pszczelarstwa. Na wniosek Zarządu RZP powołana została
przez Kuratorium Łódzkie w Łodzi Państwowa Komisja
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Egzaminacyjna, która przeprowadzała egzaminy na stopnie
zawodowe w zawodzie pszczelarz i mistrz pszczelarz.
W skład Komisji powołane zostały następujące osoby:
1. inż. Czesław Korpysa – przewodniczący
2. inż. Grażyna Korpysa
3. mgr Lucjan Czesław Kobędza,
4. mgr Aleksander Głowacki
5. mgr Józef Olejniczak
6. inż. Krystyna Kowalewska
7. kol. Ewa Olczyk
Komisja działała do lutego 2006 r.
Od 3 lutego 2006 roku, rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej, Mazowieckie CH i RZ spółka z oo.
utworzyła Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego
Pszczelarzy w Kocierzowach, a na dyrektora tej placówki
powołany został inż. Czesław Korpysa.
Łódzki Kurator Oświaty pismem KO IV. O152/97/2007
z dnia 23 kwietnia 2007 r. powołał Państwową Komisję
Egzaminacyjną upoważnioną do prowadzenia egzaminów na
tytuł zawodowy w zawodzie pszczelarz i mistrz pszczelarz,
przy Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego
w Kocierzowach.
Dla ułatwienia kontaktów z władzami wojewódzkimi
w dniu 10.01.2005 r. powołana została Wojewódzka Rada
Koordynacyjna
Związków
Pszczelarzy
Województwa
Łódzkiego.
PUBLIKACJE I WYDAWNICTWA
Na własne potrzeby Związku i dla kolegów pszczelarzy
z pomocą przychodzą odpowiednie publikacje, które
dokumentują nasze działania lub te, które wypełniają luki
w zestawie lektur fachowych. W tym zakresie nasz Związek
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nie miał doświadczeń. Zaczęło się od pisania porad do
Serwisu Informacji Rolniczych wydawanych przez ODR
w Piotrkowie Były to bieżące wiadomości prosto z pasieki
i porady na bieżący miesiąc dla mniej zaawansowanych
pszczelarzy. Informacje przekazywane od roku 1996 do 1999
roku przez kol. mgr Lucjan Czesław Kobędza.
Podobnie Kol. inż. Grażyna Korpysa pisała miesięczne
porady w „Pszczelarstwie” w 2004 r.
Publikacje
broszurowe
wydane
przez
Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Tryb., a opracowane
przez pszczelarzy z Regionu Piotrkowskiego
od 1988 do
1996 roku pod kierunkiem kol. mgr Lucjan Czesław Kobędza.
Publikacje wydane w ramach WZP Piotrków, a później
przez RZP są następujące:
 L. Cz. Kobędza – Pszczelarstwo na Ziemi
Piotrkowskiej - WZP Piotrków T. 1980 r.
 L. Cz. Kobędza Pszczelarstwo w woj. piotrkowskim –
WZP 1986 r.
 L. Cz. Kobędza – Ogólnopolskie Dni Pszczelarza.... –
RZP 2003 r.
 L. Cz. Kobędza – W cieniu pasieki RZP 2006 r.
 L. Cz. Kobędza – J. Kołaczek, A. Głowacki,
St. Kieliszek – Pszczelarstwo i pszczelarze woj.
piotrkowskiego w latach 1975 – 2000 WZP 2001 r.
L. Cz. Kobędza „Pszczelarstwo na Ziemi Piotrkowskiej”
wydana w ramach konkursu „800 książek na 800 lecie
Piotrkowa Trybunalskiego” str. 400, wydana w 2011 r.
Jako jedyny Związek w kraju wydawaliśmy Kalendarz –
Poradnik dla pszczelarzy w Regionie Piotrkowskim. Ukazywały
się w okresie od 1998 r. do 2010 roku. Pod redakcją kol. L. Cz.
Kobędzy.
Kol Józef Kołaczek wydał również własnym nakładem
relacje z podsumowania Konkursu „Miody pitne i nalewki
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miodowe”, którego był inicjatorem i głównym organizatorem
od roku 2009
Kol. Romuald Szczepaniak napisał i wydał nakładem
własnym, prace pamiętnikarskie, dotyczą jego przeżyć, ale
wszystko powiązane jest z pszczelarstwem i chowem pszczół
na wsi.
Państwo Grażyna i Czesław Korpysowie przygotowali
cykl wykładów opublikowanych przez PZP w 2007 roku, Śląski
ODR w 2007 roku i RZP w Ciechanowie w 2006 roku.

ZNACZNIEJSZE PASIEKI
W REGIONIE PIOTRKOWSKIM
W Regionie Piotrkowskim nie ma tradycji posiadania
wielkich pasiek. Nie ma też ku temu dobrych warunków
pożytkowych. Drobno towarowa gospodarka rolna, małe
poletka różnorakich upraw nie gwarantuje powodzenia wielkim
pasiekom. Mimo dużego rozdrobnienia pasiek w regionie
piotrkowskim istnieje sporo pasiek zasługujących na uwagę ze
względu na ich ciekawe położenie, oryginalną formę
gospodarki,
wielkie
zaangażowanie
pszczelarza
w pielęgnowanie pszczół, bądź pielęgnowanie tradycji
pszczelarskich, gromadzenie uli i sprzętu pasiecznego
z minionych lat. Połączenie często kilku tych aspektów czyni
pasiekę godną odwiedzenia i zapoznania się z jej walorami.
Zaprezentowani zostaną również ludzie, którzy pszczelarstwu
swe serca oddali, a na miarę swych możliwości prowadzą
pasieki czasem i skromniejsze, ale swym zaangażowaniem
i oddaniem dla sprawy pszczelarstwa zasłużyli na
upamiętnienie ich nazwisk na łamach tej publikacji. Niech więc
pamięć o nich będzie zapłatą za ofiarność i poniesiony trud
przy organizowaniu, rozwijaniu i udoskonalaniu polskiego
pszczelarstwa. Nie ma wielkich pasiek. Te, które przekroczyły
100 uli należą do nielicznych. Nie ma zachęty do prowadzenia
dużej pasieki, bo miód można sprzedać ale cena nie pokryje
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nawet nakładów, nie licząc przy tym własnej pracy. Jedynie
sprzedaż bezpośrednio z pasieki daje rentowność. Stąd też
pasieki traktowane są jako gwarancja posiadania dobrego
miodu oraz forma rozrywki i spędzania wolnego czasu na
świeżym powietrzu dla utrzymania dobrej kondycji lub dla
ratowania nadwątlonego zdrowia.
Pasieki, które tu zostały zaprezentowane i nazwiska ich
pszczelarzy nie zostały wyłonione w drodze konkursu lecz są
to zebrane opinie pszczelarzy i członków Zarządu
Regionalnego
Związku
Pszczelarzy
w
Piotrkowie
Trybunalskim. Być może nastąpią pewne zmiany nim
Czytelnik weźmie do ręki tę oto publikację ale takie jest już
życie, jedni odchodzą, inni zaczynają znów od początku
i proszę pewne nieścisłości autorowi wybaczyć.
Po przemianach politycznych społecznych i ustrojowych
wiele się zmieniło w pszczelarstwie. Nie hoduje się już dziś
pszczół by można było kupić worek cukru, bo można to zrobić
zwyczajnie w każdym sklepie.
Stąd też zmiana wielkości pasiek i sposobu
gospodarowania. Były pasieki liczące średnio nieco ponad 10
uli, a po dwudziestu latach średnia pasieka liczy ok. 25 pni.
Tylko kilka przekroczyło sto uli. Na wielkie pasieki jak dotąd
nie ma co liczyć.
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Właściciele ciekawie urządzonych pasiek

u M. i St. Kieliszków

u Lecha Gospodarczyka

u St. Bogusławskiego

u B. Chaba

u H. Czechowicza,

u I. i Cz. Kobędzów
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u J. Góralczyka

L. Gospodarczyka

u J. Kołaczka.
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u Z. i E. Kałuzińskich.

u T. Milczarka

u St. Jastrzębskiego

u Bolesława. Pabicha

u B. i St. Rydzów

u Jerzego Bąka

u Janusza Krakowskiego

SKANSEN PSZCZELARSKI w WYGODZIE
zorganizowany w latach 1980-1995
przez mistrza pszczelarskiego
ROMUALDA SZCZEPANIAKA
Zgromadzone w nim kłody i barcie nawiązują do historii
dawnego pszczelarstwa puszczańskiego sprzed wieków,
gdy na ziemiach polskich szumiały puszcze i bory.
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Dzisiaj patrząc na
wiekowe kłody i barcie
usłyszeć można również dawne, dalekie
echo szumiących tu
przed wiekami lasów,
które było ojczyzną
pszczół.

WYGODA – wieś letniskowa położona ok.10 km na płd. od
Radomska, gmina Gidle.
REJONOWE KOŁO PSZCZELARZY
W BEŁCHATOWIE
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Bełchatowie powstało
po utworzeniu powiatu bełchatowskiego w 1956 roku,
a działało przez 20 lat jako Powiatowy Związek Pszczelarzy
w Bełchatowie do 1975 roku. Zadaniem Zarządu była pomoc
pszczelarzom
w
rozwiązywaniu
różnych
problemów
związanych z gospodarką pasieczną. Jednym z nich było
zaopatrywanie pszczelarzy w trudno dostępną w owym czasie
węzę. Innym z kierunków pracy było podnoszenie wiedzy
pszczelarzy, przez uczestnictwo w 230-godzinnym kursie,
który prowadzony był wspólnie przez koła Bełchatów
i Drużbice w latach 1973-1975 roku. Kurs zakończył się
egzaminem na wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza
pszczelarskiego wiosną 1975 roku. Wśród działaczy byli
koledzy: Józef Owczarek, Roman Mielczarek, Tadeusz Woch,
Józef Szewczyk, Czesław Załęczny, Teodor Bednarski,
Wacław Kuśmierek, Jan Tomaszewski, Romuald Wróblewski.
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Członkowie Zarządów Kół Pszczelarzy w Bełchatowie
i w Drużbicach z okazji zakończenia wspólnego kursu
pszczelarskiego w 1975 roku. Wszyscy pokazani na tym
zdjęciu uzyskali tytuły mistrza pszczelarza.
Wśród działaczy byli koledzy: Józef Owczarek: Roman
Mielczarek, Tadeusz Woch, Józef Szewczyk, Czesław
Załęczny, Teodor Bednarski, Wacław Kuśmierek, Jan
Tomaszewski, Romuald Wróblewski.
Roman Mielczarek był prezesem Koła przez dwadzieścia
lat, do reformy administracji w 1975 roku. W listopadzie 1975
roku na pierwszym zebraniu organizacyjnym powołującym
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Piotrkowie Tryb. wybrano
tymczasowy Zarząd WZP do spraw organizacyjnostatutowych. W skład tego Zarządu weszli dwaj
przedstawiciele Koła w Bełchatowie. Byli to: Roman
Mielczarek jako członek zarządu i inż. Michał Zochniak jako
sekretarz zarządu.
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Po reformie administracyjnej Koło Bełchatów znalazło się
w obrębie działania Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
w Piotrkowie Trybunalskim i stanowiło jedno z wielu kół
pszczelarzy. Nowy statut przewidywał tylko koła gminne i koła
rejonowe. Koło bełchatowskie skupiało na początku dwie
gminy i było Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Bełchatowie.
Z czasem działalność swą zawiesiły koła w rejonie i pozostało
tylko Rejonowe Koło skupiające wszystkich pszczelarzy
chcących należeć do Związku. Początkowo były jeszcze koła
gminne w rejonie Bełchatowa: w Kleszczowie, w Drużbicach,
w Szczercowie. Nie było kół w gminie Bełchatów i w gminie
Kluki. Koło liczyło w różnym czasie od 25 do 75 członków.
W 2000 roku zahamowany został spadek zainteresowania
pszczelarstwem. Wzrasta liczba pni pszczelich i liczba
pszczelarzy. W 2013 koło liczyło 105 członków, a posiadali
2127 rodzin.
Prezesami Koła na przestrzeni lat byli:
Mielczarek, później Leopold Rawicki, Jan Polak.

Roman

Foto z Kroniki RZP.

Roman
Mielczarek
(Prezes)
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Leopold
Rawicki
(Prezes)

Jan Polak
(Prezes)

Działalność Koła była zauważalna, Prowadzone były
szkolenia, przy zebraniach okresowych, prowadzone były
wykłady podnoszące wiedzę pszczelarską. Wspólnie z Kołem
w Drużbicach organizowali drugi kurs dla pszczelarzy, który
rozpoczął się w 1979 roku i trwał 18 miesięcy.
Koło było organizatorem XX Wojewódzkiego Święta
Pszczelarzy w 1995 roku. Z podjętego zadania wywiązało się
dobrze. Organizacja imprezy wojewódzkiej jak na owe czasy
wypadła dobrze. Spełniła swą rolę i oczekiwania pszczelarzy.
Ogólnie było dobrze, ciekawie, i przyjemnie.
Impreza pokazała pszczelarzy w całej swej krasie i sile.
Na placu kościelnym wielka grupa pszczelarz z darami ołtarza,
w kościele piękna celebra Mszy Świętej, homilia poświęcona
pszczelarzom i pszczelarstwu wyraźnie podkreśliły charakter
uroczystości.
Przemarsz w pochodzie przez miasto również
zaakcentował obecność organizacji pszczelarskiej w mieście
górników i energetyków. W uroczystej akademii w budynku
liceum, z udziałem władz miasta Bełchatowa i Gminy
Bełchatów również podkreślił rangę Święta.
W 2011 r. była obchodzona 55 rocznica powstania koła
i z tej okazji Zarząd był organizatorem XXXVII Regionalnego
Święta Pszczelarzy w Bełchatowie połączonego z fundacją
i wręczeniem sztandaru. Wypracowano również dobre formy
współpracy z władzami miejscowej administracyjnymi.
Wzajemny szacunek i dobra współpraca zachęciły zarząd Koła
do podęcia się organizacji Ogólnopolskiego Święta
Pszczelarzy „Bełchatów 2013”
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ZAKOŃCZENIE
W wielkim skrócie pokazany został stan i działalność
tutejszego pszczelarstwa. Choć nie ma tu wielkich
gospodarstw pasiecznych, z których utrzymują się całe
rodziny, to są piękne pasieki, ładnie prowadzone i utrzymane.
Można z podziwem patrzeć na pasieki jako pożyteczne hobby,
ale też dające dodatkowy dochód do gospodarstwa
domowego. Pamiętajmy jednak o tym, że pasieki to jedna
z form ochrony środowiska naturalnego, Chroniąc pszczoły
dbamy o zdrowe środowisko, w którym i one i my żyjemy.
Pamiętajmy też o tym, że pszczoły są „barometrem życia
i czystości środowiska”, jak mówią nam ekolodzy.
mgr Lucjan Czesław Kobędza
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