Warszawa, 3 lipca 2019 r.

Konkurs grantowy „Z Kujawskim pomagamy
pszczołom” rozstrzygnięty!
13 organizacji zrealizuje projekty na rzecz pszczół.
Na konkurs wpłynęło 217 wniosków. Trzynaście organizacji z całej Polski otrzymało granty,
których pula wynosiła w tym roku 100.000 zł. Konkurs był realizowany w ramach programu
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.
Konkurencja w tegorocznej edycji konkursu była duża, a działania przyjazne pszczołom,
zaproponowane przez organizacje – pomysłowe i przede wszystkim angażujące do działania.
Jury konkursu wybrało te projekty, które miały wysoką wartość merytoryczną i społeczną.
Granty przyznane w konkursie są realizowane w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy
pszczołom”, którego celem jest wspólne zasadzenie w Polsce miliona kwiatów przyjaznych
owadom zapylającym w ciągu najbliższych 3 lat. Organizatorzy rozpisując konkurs zaprosili
do włączenia się do tej inicjatywy organizacje z całej Polski.
O granty ubiegały się m.in. organizacje pozarządowe, gminy, parki narodowe, parki
krajobrazowe, muzea, skanseny, lokalne grupy działania, jak np. koła gospodyń wiejskich czy
rodzinne ogródki działkowe oraz inne podmioty, spełniające wymagania regulaminowe.
Ostatecznie jury oceniło 217 wniosków, z których 13 otrzymało granty w wysokości 6.400 zł
lub 12.000 zł, w zależności od zakresu zaplanowanych działań.
Zwycięskie organizacje będą m.in. wspólnie z mieszkańcami sadzić nektaro- i pyłkodajne
rośliny, postawią domki dla pszczół, zorganizują konkursy edukacyjne dla najmłodszych oraz
konkursy na rabatę przyjazną pszczołom dla dorosłych i dzieci.
Z ogromną radością czekamy na realizację zwycięskich projektów. Dzięki nim wiele
niezagospodarowanych obecnie przestrzeni będzie nie tylko pięknie ukwiecona, ale co ważne,
staną się cennym źródłem pokarmu dla zapylaczy. Takie działania oprócz waloru
ekologicznego mają też duże znaczenie społeczne. To szansa, by zintegrować lokalne
społeczności angażując mieszkańców do wspólnych działań na rzecz pszczół. Najcenniejsze
dla nas jest to, że coraz większa liczba osób w każdym wieku nie tylko przejmuje się losem
pszczół, ale przechodzi do czynu i realnie im pomaga sadząc kwiaty bogate w nektar i pyłek –
mówi Beata Klassek, koordynator programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. –
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Gratulujemy zwycięzcom i bardzo dziękujemy za udział w tegorocznej edycji konkursu –
dodaje.
Zwycięskie organizacje mają czas na realizację projektów do połowy listopada 2019 r.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 2 lipca 2019 r. w Warszawie.
Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej:
http://www.pomagamypszczolom.pl/program/konkurs-grantowy/

Komentarze przedstawicieli zwycięskich organizacji:
Gmina Wołomin – projekt „Wołomińska stołówka dla pszczół” – Mazowieckie
- Pomysł na "Wołomińską stołówkę dla pszczół" zrodził się ze współpracy z mieszkańcami, wśród
których mamy pszczelarzy, ogrodników, ekologów, ale też naszą wołomińską młodzież biorącą udział
w działaniach ekologicznych realizowanych na terenie Gminy. W ramach projektu powstanie miejsce,
w którym o każdej porze roku pszczoły i inne zapylacze znajdą coś dobrego dla siebie. Zostanie
posadzonych ponad 3000 różnego rodzaju roślin, kwiatów, ziół, krzewów i drzew, które dostarczą im
nektar i pyłek. Ważnym elementem projektu będą działania edukacyjne i informacyjne skierowane
do naszych mieszkańców, podkreślające znaczenie tego, co każdy z nas może zrobić, aby pszczoły i
inne owady zapylające nie ginęły z powodu braku pożywienia. Udział w konkursie grantowym jest dla
nas okazją, aby wreszcie zrealizować projekt, który mamy nadzieję, wpisze się na trwałe w
wołomiński krajobraz Gminy przyjaznej pszczołom – mówi Małgorzata Izdebska, sekretarz gminy
Wołomin.
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie - „Pszczeli zawrót głowy, czyli ogród zielny, ozdobny i
owocowy” - Mazowieckie
- Grant, który otrzymaliśmy w ramach konkursu, przeznaczymy na wiele działań, m.in. na organizację
konkursu dla mieszkańców gminy na rabatę przyjazną pszczołom. Chcemy zachęcić mieszkańców, by
tworzyli pszczele ogródki, pełne nektaro- i pyłkodajnych kwiatów, bo będą one nie tylko użyteczne
dla owadów zapylających, ale także ozdobią miejscowości w naszej gminie. Do konkursu wystarczy
wysłać zdjęcia utworzonej rabaty i na tej podstawie wyłonimy zwycięzców. Zdjęcia wykorzystamy
później w wystawie fotograficznej, którą każdy będzie mógł zobaczyć i być może zainspirować się na
przyszły rok? – mówi Paulina Sokół, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.
Fundacja Krajobrazy – projekt „Wspólnie posadźmy kwiaty dla pszczół” – Lubelskie
- Działaniem statutowym Fundacji jest szerzenie dobrych praktyk w architekturze krajobrazu z
uwzględnianiem kultury przestrzeni, estetyki i funkcjonalności. Dążymy do rozwiązań praktycznych,
które przynoszą korzyści zarówno wizualnie jak i harmonijne, biorąc pod uwagę potrzeby naszego
środowiska. Konkurs „Wspólnie posadźmy kwiaty dla pszczół” to idea, która doskonale wpisuje się w
naszą działalność statutową. Najważniejsze w tym konkursie jest wspólne zmienianie otaczającej nas
przestrzeni – jej estetyzacja oraz promowanie dobrych praktyk związanych tworzeniem miejsc
przyjaznych zapylaczom. Istotą projektu jest konkurs, w ramach którego zostaną zasadzone
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kwiaty nektaro- i pyłkodajne, ponieważ 222 z około 470 gatunków pszczół żyjących w Polsce jest
zagrożonych wyginięciem. Jeden z głównych powodów stanowi brak odpowiedniego pożywienia.
Dlatego promowanie nowych nasadzeń jest tak ważne w naszym mieście – podkreśla Bartosz
Niewiadomski z Fundacji Krajobrazy, która będzie realizowała projekt w Lublinie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym - „Bzzz! – Pracowite pszczółki” - Podlaskie
- Gdyby nie pszczoły, nie mielibyśmy co jeść, a jeśli wyginą, trudno przewidzieć jak negatywne mogą
być dla nas konsekwencje. Dlatego zaangażowaliśmy się w projekt „Z Kujawskim pomagamy
pszczołom” i niezwykle cieszymy się z przyznanego grantu. Już kupiliśmy rośliny do pszczelego
zakątka i przymierzamy się do zbudowania hotelu dla owadów. Mamy też nadzieję, że dzieci z naszej
gminy, nie tylko te, które już odwiedzają naszą bibliotekę, wezmą licznie udział w konkursie
plastycznym „Bzzz! – Pracowite pszczółki”. Tylko poprzez edukację możemy uświadamiać naszą
społeczność, jak ważna jest dla naszego życia ochrona i dokarmianie tych pożytecznych owadów –
mówi Beata Rogalska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym.
„Wigierski Park Narodowy przyjazny pszczołom” - Podlaskie
- Wigierski Park Narodowy już prawie od 30 lat prowadzi szereg działań mających na celu
zapewnienie optymalnych warunków do życia dla pszczół, i to zarówno tych dziko żyjących jak i
pszczoły miodnej. W tym roku postanowiliśmy zadbać również o bazę pokarmową pszczół. Dlatego
na wyznaczonej łące, leżącej niedaleko budynku Dyrekcji Parku, wysialiśmy mieszankę roślin
miododajnych. Niedługo zostanie też ogłoszony konkurs na ogród z największą liczbą roślin
pożytecznych dla pszczół. W warsztatach udział wezmą miłośnicy pszczół, nauczyciele,
studenci Uniwersytetu III wieku, właściciele ogrodów działkowych i mieszkańcy parku. Uczestnicy
będą mogli poznać różnorodność gatunkową pszczół, ich biologię, znaczenie w przyrodzie i w
gospodarce człowieka, a także dowiedzieć się, jak urządzić ogród, by był on przyjazny pszczołom.
Działania te sfinansujemy z otrzymanego grantu – mówi Barbara Perkowska, Kierownik Zespołu
Udostępniania Parku w Wigierskim Parku Narodowym.
Fundacja Inspirator - „Boruja – wspólnie dla pszczół” - Wielkopolskie
- Wieś Boruja to bardzo mała, ale niezwykle prężna miejscowość. Mieszkańcy mocno zaangażowali
się w przygotowanie projektu i radość z otrzymanego grantu była ogromna. Uwierzyli, że mają siłę
sprawczą i że mogą zrobić coś dla swojej wsi dzięki własnej pracy. Niebawem powstanie przy
wjeździe do wsi wspólny ogród z nektaro- i pyłkodajnymi roślinami. Wszyscy są też podekscytowani
projektem murala z różnymi gatunkami pszczół, który będzie widoczny dla wszystkich wjeżdżających
do miejscowości. Ten grant dodał Borujanom skrzydeł! – mówi Agnieszka Zdunek z Fundacji
Inspirator, która koordynowała proces składania wniosku.
ROD “Leszczynko” w Lesznie - „Łąka kwietno-zielna i domki dla owadów” - Wielkopolskie
- Zaangażowaliśmy się w działania na rzecz pszczół, bo od nich zależą plony na naszych działkach.
Bardzo się cieszymy z otrzymanego grantu - pozyskane środki pozwolą nam zwiększyć na naszym
terenie bazę pokarmową dla owadów zapylających. Razem z działkowcami utworzymy kwietno-zielną
łąkę i zbudujemy domki dla owadów. Korzyść z tego działania będzie potrójna: zagospodarujemy
pięknymi kwiatami wspólną przestrzeń, dzięki nasadzeniom roślin nektaro- i pyłkodajnych
dostarczymy pszczołom niezbędnego pokarmu, a one odwdzięczą się nam zapylając nasze uprawy,
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dzięki czemu zyskamy lepsze plony. W prace włączymy też dzieci, bo jesteśmy przekonani, że ważne
jest budowanie świadomości ekologicznej także wśród młodszego pokolenia. Wszyscy musimy
chronić owady zapylające, bo bez nich nie przetrwamy – mówi Grzegorz Herman z Rodzinnych
Ogrodów Działkowych “Leszczynko” w Lesznie.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nadnoteckiej – „Kwitnąca osada dla człowieka i owada” –
Wielkopolskie
- W Drawskim Młynie, we wsi, której symbolem jest młyn, powstanie „kwiatowa osada dla człowieka
i owada”. Na rabatach zasadzimy rośliny, które zapewnią pszczołom odpowiednią bazę pokarmową
przez większą część roku, a ich ozdobą będą drewniane kwietniki w kształcie młyna. Zaplanowaliśmy
też szereg działań edukacyjnych, które uświadomią mieszkańcom, że pszczoły są niezbędnym
elementem ekosystemu – to one odpowiadają za zapylanie wielu gatunków roślin, również tych,
które są dla nas pożywieniem. Wspólnie z nauczycielami przeprowadzimy cykl zajęć dla dzieci i
młodzieży związanych z różnorodnością i bogactwem gatunków pszczół w Polsce. Zorganizujemy też
konkurs plastyczno-techniczny na najładniejszy domek dla pszczół „Owadzi Młyn”. Konkursowe prace
zostaną zawieszone w przydomowych ogrodach, na balkonach i tarasach – mówi Marzanna Dymek ze
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Nadnoteckiej.
Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie - „Nektarowy Szlak w Chwaszczynie” – Pomorskie, Kaszuby
- Nasze koło gospodyń wiejskich od zawsze zajmowało się przydomowymi ogródkami i myśląc nad
projektem do konkursu chciałyśmy wrócić do korzeni, do tego, z czym zawsze wieś była kojarzona – z
ogrodami, łąkami i gdzie pod oknami domów rosły dalie. Bardzo nas ucieszyła wygrana,
przeznaczymy ją właśnie na powrót do tradycji sadzenia dawnych gatunków roślin, dziś już nieco
zapomnianych, ale tak potrzebnych pszczołom. Nektaro- i pyłkodajne kwiaty są nie tylko ładne, ale
też bardzo pożyteczne, dlatego zaplanowaliśmy dwanaście miejsc w gminie na nasadzenia i będziemy
o nie wspólnie z mieszkańcami dbać – mówi Monika Warecka, pomysłodawczyni projektu dla Koła
Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie.
Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju - „Pszczele Ogrody” – Dolnośląskie
- Razem możemy więcej czego dowodem jest zwycięstwo projektu "Pszczele ogrody". Jestem
przekonany, że uzyskaliśmy grant właśnie dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu grup społecznych
z aż 3 gmin. W naszych działaniach wezmą udział zarówno seniorzy, jak i młodzież z zaprzyjaźnionej
szkoły. Do współpracy zaprosiliśmy też przedstawicieli innych organizacji pozarządowych. Główną
ideą naszego stowarzyszenia jest współdziałanie dla rozwoju. Tym razem będzie on polegał na
dzieleniu się wiedzą ekologiczną wśród uczestników projektu, jak również na propagowaniu działań
mających na celu kształtowanie naszego najbliższego otoczenia w taki sposób, aby było przyjazne dla
pszczół. Coraz więcej mówi się o znaczeniu tych jakże pożytecznych owadów. My postanowiliśmy
przejść do działania i dokonać socjalnych nasadzeń będących bazą pokarmową dla pszczół. Do
zobaczenia na szkoleniach i nasadzeniach! – zachęca Daniel Moczydłowski ze Stowarzyszenia Razem
dla Rozwoju z Wińska.

Stowarzyszenie Ośrodek Kultur Świata – projekt „Oborniki Śląskie: Miasto – Ogród” – Dolnośląskie
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- Większość naszych projektów kierowana jest do dzieci, które nie chodzą do "prawdziwych" szkół,
tylko korzystają z tzw. edukacji domowej. Mamy też wiele kontaktów w szkołach i przedszkolach
alternatywnych (demokratycznych, wolnych, leśnych itd.). Z rozmów z uczniami i liderami tych
placówek oraz z własnych doświadczeń wiemy, że są to grupy o dużo większej aktywności społecznej
i ekologicznej. Młodzi ludzie mają potrzebę poczucia wpływu na otaczającą rzeczywistość, poczucia
sensu i chęci ulepszania zastanego świata. Wystąpienie i działalność Grety Thunberg bardzo ich
zainspirowało, uwierzyli, że mogą ten wpływ mieć i że warto brać sprawy w swoje ręce. Jestem
przekonana, że skierowanie naszego projektu do dzieci i młodzieży zaowocuje tym, że będzie on żywy
przez kolejnych kilka lat, bowiem każda aktywna społeczność, która często organizuje różnego
rodzaju działania, wychodzi ze swoimi pomysłami dalej, do innych ludzi. Dotychczasowe projekty
związane z przyrodą, takie jak budowanie domków dla dzikich zapylaczy czy też dzikie warsztaty
kulinarne spotkały się z ogromnym zainteresowaniem wśród naszej młodej społeczności lokalnej –
mówi Aga Bińkowska ze Stowarzyszenia Ośrodek Kultur Świata, które będzie realizować projekt w
Obornikach Śląskich.
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku – projekt „Ziołowe Królestwo
Dzikich Pszczół” – Warmińsko-Mazurskie
- Dzięki otrzymanemu grantowi będziemy mogli stworzyć ogród ziołowy przyjazny owadom zapylającym i
pokazać oddziaływanie pszczół na cały ekosystem. Na specjalnych tablicach umieścimy informacje, jak
wygląda życie pszczół i w jaki sposób człowiek od początku istnienia korzystał z ich obecności. Będziemy
także zachęcać mieszkańców, by zaprosili pszczoły do swoich ogrodów i na balkony, tak jak my
zapraszamy do naszego przepięknego Muzeum w Olsztynku. Bardzo cieszymy się, że możemy
uczestniczyć w programie z „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom” i poprzez nasz projekt „Ziołowe
Królestwo Dzikich Pszczół” na Skansenie przyczynić się do posadzenia miliona kwiatów przyjaznych dzikim
zapylaczom – mówi Ewa Petryna, Zastępca Dyrektora w Muzeum Budownictwa Ludowego - Park
Etnograficzny w Olsztynku.

***
Kontakt do ekspertki programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”:
Katarzyna Dytrych
tel. 502 515 662, e-mail: kasia.dytrych@pomagamypszczolom.pl
***
O programie „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”
Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” jest organizowany od 9 lat przez ZT „Kruszwica” S.A. Jego
głównym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat pszczół oraz aktywizowanie do realnych działań
służących poprawie jakości ich życia. W ramach programu w całej Polsce powstało już 70 000 Miejsc Przyjaznych
Pszczołom, blisko 250 samorządów podpisało Manifest Gminy Przyjaznej Pszczołom, powołano Akademię
Przyjaciół Pszczół, organizowano konkursy grantowe, warsztaty dla dziennikarzy i zainaugurowano Wielki Dzień
Pszczół obchodzony 8 sierpnia.
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