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Zapytanie poselskie w przedmiocie wstępu pszczelarzy na teren Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych – Drawsko w Drawsku Pomorskim

Szanowny Panie Ministrze,

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1779), a także art. 195
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. (t.j. M.P. 2020 poz. 327)
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, składam zapytanie w przedmiocie wstępu
pszczelarzy na teren Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Drawsko w Drawsku Pomorskim.

Oprócz wykorzystania dla celów militarnych, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Drawsko
(zwane dalej: Poligonem w Drawsku Pomorskim) jest także niebagatelnym miejscem pod
względem walorów przyrodniczych. Poligon położony jest bowiem pomiędzy kilkoma terenami
ochrony przyrody (Drawieńskim Parkiem Narodowym, Drawskim Parkiem Krajobrazowym, Iński

Parkiem Krajobrazowym i Obszarem Chronionego Krajobrazu). Na terenie Poligonu w Drawsku
Pomorskim spotkać można wiele gatunków dzikich zwierząt (np. jeleni, bobrów, czy czarnych
bocianów). Dlatego też dowództwo Poligonu w Drawsku Pomorskim przykłada dużą rolę do
zagadnienia ochrony przyrody i zapobiegania klęskom ekologicznym ( https://cswldrawsko.wp.
mil.pl/pl/pages/ochrona-srodowiska-2020-03-12-y/ - dostęp: 10.08.20 r.).
Wśród przyrodniczych walorów tego terenu należy także wymienić występowanie wierzb, które
są szczególnie cenne dla pszczelarzy. Wierzba kwitnie także latem, a jej pyłki dostarczają
blisko 0.48 mg słodkiej wydzieliny o koncentracji cukrów 20-48 % (kwiat męski); z kolei żeńskie
kwiaty dostarczają 0.13 mg nektaru, bogatego w 28 % węglowodanów. Pyłek wierzby jest
ponadto zaopatrzony w azot oraz białko, potrzebne we wstępnej fazie produkcji miodu.
Sam miód posiada liczne walory zdrowotne. Działa przeciwzapalnie, przeciwzakrzepowo,
antyalergicznie; jest także profilaktycznie stosowany przy chorobach sercowo-naczyniowych.
Niebagatelne jest także – zwłaszcza w świetle trwających wciąż zmagań z chorobą COVID-19
w kontekście zbliżającej się jesieni – działanie miodu, polegające na wzmacnianiu odporności
organizmu (informacje na temat miodu wierzbowego i zastosowania wierzb w pszczelarstwie
na podstawie: https://wcinaj-miod.pl/miod-wierzbowy - dostęp: 11.08.20 r.).
Rokrocznie pszczelarze otrzymywali wstęp na teren Poligonu w Drawsku Pomorskim, celem
eksploatacji rosnących tam wierzb na potrzeby procesu produkcji miodu. W tym roku jednakże
pozbawiono ich takiej możliwości, za przyczynę podając trwające manewry. Pszczelarze nie
wiedzą jednak, czy zakaz wstępu jest jednorazowy, czy trwały i czy w tym roku uda im się
uzyskać dostęp na teren Poligonu. Rosnące tam wierzby są zaś wyjątkowo cenne (pylą latem,
a nie tylko wczesną wiosną), a dzięki ich eksploatacji udaje się uzyskać smaczny i zdrowy
miód, który następnie jest sprzedawany po dobrej cenie.
Mając na względzie rozwój polskiego rolnictwa i rynku pszczelarskiego, a także fakt, iż dbanie o
zasoby naszego środowiska naturalnego nadal pozostaje jednym z celów kierownictwa
Poligonu w Drawsku Pomorskim należy postulować umożliwienie wstępu pszczelarzy na teren
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Drawsko, celem eksploatacji rosnących tam wierzb na
potrzeby procesu produkcji miodu. Wstęp taki winien zostać umożliwiony na kilka dni tak, by nie
pozostawał w sprzeczności z głównym przeznaczeniem tego terenu jako miejsca służącego do
przeprowadzania manewrów wojskowych. Z pewnością jednak da się pogodzić obie te kwestie.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:
1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej planuje umożliwienie wstępu pszczelarzy na teren
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Drawsko, celem eksploatacji rosnących tam wierzb na
potrzeby procesu produkcji miodu w 2020 r.? Jeśli tak, to kiedy; jeśli nie, to dlaczego?
2. Z jakich przyczyn pszczelarze do tej pory nie uzyskali wstępu na teren Centrum Szkolenia
Wojsk Lądowych – Drawsko?
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