Szanowne Koleżanki i Koledzy Pszczelarze!
W dniu 06 listopada odbył się Walny Zjazd Delegatów, który wybrał mnie na
prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu. Tą drogą pragnę jeszcze
raz Wszystkim Delegatom podziękować za obdarzenie mnie tak wielkim
zaufaniem, podziękować za życzenia i gratulacje. Czas jednak nie stoi i pora brać
się do pracy.
Siłą Naszego Związku jest nie Zarząd i prezes, ale przede wszystkim Wy
nasi pszczelarze. Połowa Waszych składek trafia do WZP i chciałbym by z jednej
strony były one jak najefektywniej wydawane, a z drugiej abyście wiedzieli w
liczbach na co. To Wasza ciężka praca przekłada się na to, że liczba rodzin
pszczelich pomimo upadków i niekorzystnego oddziaływania ze strony środowiska
nie spada. Chociaż w porównaniu z innymi sektorami rolnictwa pszczelarstwo
wydaje się sektorem niewielkim to pełni bardzo ważną rolę. Poza dostarczaniem
miodu i innych produktów pszczelich ma decydujący wpływ na zapylanie roślin i
tym samym na wzrost plonów. Nasze pszczoły przynoszą bardzo wymierny
dochód gospodarce narodowej i całej UE jednak nie wszyscy są tego świadomi.
Musimy wspólnie to zmieniać kierując się słowami Alberta Einsteina, że „gdy
zabraknie pszczół ludzkości pozostanie cztery lata życia”.
Wielu z was ma olbrzymie doświadczenie życiowe, a także wiele pomysłów
na to jak usprawnić, poprawić funkcjonowanie WZP. W naszych szeregach mamy
ludzi wszelkich zawodów od naukowców z tytułami naukowymi przez prawników,
nauczycieli, inżynierów, informatyków (których aktualnie szczególnie potrzebuję)
po specjalistów wszelkich innych zawodów. Od emerytów i rencistów po uczniów
szkół. Interesują mnie Wasze pomysły. Na wniosek delegatów już trwają prace nad
nowym statutem, który powinien odzwierciedlać aktualny stan prawny oraz dawać
szansę na dalszy rozwój pszczelarstwa. Bardzo chciałbym, abyście aktywnie
włączyli się w działalność Naszego Związku i by Wasze pomysły miały szansę
realizacji.
Przyjmijcie więc moje zaproszenie do współpracy i niech każdy kto ma pomysł
oraz chce coś zrobić miał taką szansę. Ja znajdę czas dla każdego i postaram się
pomóc.
Z pszczelarskim pozdrowieniem
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