Sprawozdanie z działalności Miejskiego Koła Pszczelarzy z Bielska-Białej
za rok 2020
Rok 2020 dla pszczelarzy naszego Koła nie był łatwym rokiem, pszczoły w marcu i kwietniu się rozwinęły i ruszyły na wiosenne pożytki
niestety susza nie sprzyjała nektarowaniu roslin
Na początku czerwca zakwitły akacje, po nich lipy , które w niewielkim stopniu nektarowały. W niektórych okolicach wystąpiła spadź dając miód
lipowo-spadziowy . Do jesieni było jeszcze w niektórych rejonach trochę spadzi i nawłoci.
Podsumowując sezon, wydajność miodu z ula była przeciętna i bardzo zmienna. Zwrócić też trzeba uwagę na wzrost zagrożenia zgnilca
amerykańskiego i warrozę, która zaczęła pustoszyć pasieki pod koniec sezonu. Winę za taki stan rzeczy ponoszą w dużej mierze sami
pszczelarze, którzy nie roztropnie prowadzą zabiegi warrozobójcze i chigieniczne.
W roku sprawozdawczym składki członkowskie opłaciło 82 osoby deklarując posiadanie 1957 rodzin
Spotkania pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa odbywały się jedynie w pierwszej kwartale roku w drugi i czwarty czwartek miesiąca
, z uwagi na epidemia koronawirusa SARS-CoV-2
Na spotkaniach omawiano bieżące problemy gospodarki pasiecznej , metody zwalczania warrozy i chorób z nią związanych w szczególności
zgnilca amerykańskiego, który pojawił się w naszym rejonie . Kolega Czesław Folek zajmował się sprawami sprawami finansowymi
Na początku stycznia (04.01.2020) jak co roku, dzięki staraniom Kolegów: Zbigniewa Łaskawskiego , Czesława Folka z rodziną oraz
pozostałych członków Zarządu odbyło się spotkanie noworoczno -opłatkowe.
Sztandar Koła w asyście : Czesława Sowy, Ryszarda Szymańskiego, i Czesława Satławy reprezentował Nas : w styczniu,w
ceremoniach pogrzebowych ks Kan. Marka Kręcichwosta, członka Koła Pszczelarzy w Porabce, inicjatora sprowadzenia relikwi patrona
pszczelarzy św Ambrożego do Kobiernic.
W dniu 27.02.2020 odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności koła gdzie Kolega Stanisław Bojdys odczytał protokół z poprzedniego
zebrania sprawozdawczego i sprawozdanie z działalności Koła za 2019 r.
Kolega Czesław Folek przedstawił sprawozdanie finansowe za 2019 , natomiast Kolega Ludwik Twardzik sprawozdanie Komisji Rewizyjnej .
Następnie przedstawiono program działania , plan finansowy oraz wnioski
W ramach realizacji projektu rozwoju pszczelarstwa z KOWR
Kolega Czesław Folek od maja rozprowadzał matki użytkowe i odkłady t.j.
- 80 matki nieunasiennione od Korpysy linia „s”
- 40 matek unasiennione A. Adamek Nowe Brzesko.
- 40 matek unasiennionych od Adama Barnabas z Rydułtowy.
- 2 mateki reprodukcyjne od Loca linia„Alpejka”
- 2 mateki reprodukcyjne od Korpysy linia „s”
- 49 odkładów Pasieka Hodowlana Nowak Paweł z Czeladzi
- 50 szt „Nasza pszczółka” Budzyński Paweł z Lipiny Górne
Środki do walki z warrozą, dotowane przez KOWR rozprowadzane były przez kol. Stanisława Bojdysa od lipca :Apiwarol 4.735 szt.Biowar
1.964 szt.
Pszczelarze, posiadający weterynaryjny numer ewidencyjny, mogli skorzystać z powyższych środków oraz sprzętu pod warunkiem
posiadania zarejestrowanej sprzedaży bezpośredniej lub RHU w ilości odpowiadającej ilości rodzin opłaconych do 30 września 2019 roku
Jak co roku Kol. Czesław Folek na bieżąco informował o dofinansowaniach z KOWR ( kwietniu dodatkowo koordynował podpisywanie
umów na sprzęt) oraz wraz z Kolegą Stanisławem Bojdys i złożył wstępny projekt dofinansowania na sprzęt, środki warozobójcze, matki i
odkłady oraz kurs pszczelarski na kolejny rok
W ramach wsparcia pszczelarstwa na 2021 zamówiono
1.Matki reprodukcyjne sprawdzone na czerwienie. - 4 sztuki
2. Matki unasiennione naturalnie.- 80 sztuk
3.Matki nieunasiennione.- 80 sztuk.
4.Odkłady .- 50 sztuk.
5.Środki warozobójcze: Apiwarol na 952 rodzin ,Biowar na 1.005 rodzin.
6.Sprzet pszczelarski dla 12 pszczelarzy naszego Koła.
Jesienne spotkanie pszczelarzy odbyło się w miesiącu wrześniu ( z zachowaniem reżimu sanitarnego) w Bystrej koło Leśniczówki. Omawiano
bieżącą sytuacje w Kole oraz pszczelarze otrzymali odznaki PZP
1. Złote: Stanisław Bojdys , Czesław Folek, Maria i Tomasz Jakubiec
2. Srebrna Antoni Andrzejewski
3. Brązowa Jacek Kapuśnik
W listopadzie Zarząd ( po konsultacji telefonicznej,) podjął decyzje o zakupie Kalendarzy pszczelarskich dla wszystkich Pszczelarzy Koła
W ostatnim tygodniu listopada u Prezesa, Kolega Ludwik Twardzik jak co roku zorganizował wymianę wosku na węzę.
Msza święta w intencji pszczelarzy Naszego Koła odprawiona została w grudniu w Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie
Tradycyjnie prosimy również Kolegów, których Towarzyszki Życia, pomagały nam w trakcie organizowanych spotkań o przekazanie Im w
naszym imieniu podziękowań.
Życzymy Wszystkim: szczęścia, pomyślności i zdrowia,
pszczół pełnych wigoru i obfitego zbioru w Nowym 2021 Roku .
Zarząd M.K.P.
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