Komunikat nr 2/2021
Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń”
z dnia 21 marca 2021r.
1. Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń”, uchwałą nr 1/03/2021,
z dniem 13 marca 2021r. przyjął rezygnację z członkostwa w naszym
Kole przez czterech pszczelarzy.
2. Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy „Bieruń”, uchwałą nr 2/03/2021
z dniem 13 marca 2021r. przyjął w poczet członków Rejonowego Koła
Pszczelarzy „Bieruń”, dwóch pszczelarzy.
3. Ze względu na rezygnację z dalszego pszczelarzenia oraz członkostwa w
Kole przez dotychczasowego skarbnika, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią Covid-19, Zarząd z dniem 13 marca 2021r. powierzył pełnienie obowiązków skarbnika koła kol. Janowi Skrabaka, do
czasu możliwości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
4. W sezonie pszczelarskim 2020/2021, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią Covid-19, przyjął plan działania Koła na rok 2021,
ograniczając funkcjonowanie Koła do czynności organizacyjnoadministracyjnych sprawowanych przez członków Zarządu w zakresie
obsługi projektów unijnych:
 Przekazywanie członkom Koła informacji zawartych w komunikatach ŚZP drogą telefoniczną i teleinformatyczną.
 Informowanie członków Koła o terminach wpłat i wysokości składek.
 Zbieranie od członków Koła zapisów oraz wpłat na matki pszczele.
 Zbieranie od członków Koła zapisów oraz wpłat lekarstwa p-ko
warrozie.
 Informowanie członków Koła o terminach szkoleń organizowanych
drogą elektroniczną (on-line).
5. Wpłat składek członkowskich oraz wpłat za matki pszczele oraz lekarstwa
p-ko warrozie należy dokonywać tylko przelewem na rachunek Koła.

6. Pszczelarz, który nie wniesie opłaty za matki pszczele oraz lekarstwa p-ko
warrozie w wyznaczonym terminie, nie zostanie uwzględniony w zamówieniu.
7. Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach komunikatem nr 1/2021 z dnia
24 lutego 20021 ŚZP przekazała wykaz lekarstw przeciwko warrozie dotowanych w 2021 roku.
 Apiwarol - 5 tabletek/ul - 12 zł/ul
 Apivar - 2 paski /ul- 12,50 zł/ul, (tylko wielokrotność 10 pasków - cała
paczka)
 Biowar 500 - 2 paski/ul - 12,50 zł/ul
 Bayvarol - 4 paski/ul - 20 zł/ul
 Polyvar Yelow - 2 paski do umieszczenia na wylotku ula po sezonie 25 zł/ul - (tylko wielokrotność 10 pasków - cała paczka)
 Apiguard - 2 tacki /ul - 18,50 zł/ul
 Api Life Var - 4 płytki do odparowywania/ul - 28 zł/ul
 Thymovar - 2 płytki do odparowywania/ul - 18 zł/ul
 Oxybee - płyn do polewania ( butelka na 22 rodziny) - 180 zł
 Varromed - płyn do polewania (butelka na 12 rodzin) - 105 zł
Zgłoszenia z zamówieniami na leki proszę kierować do 20 kwietnia 2021 roku, do p.o. skarbnika Koła, kol. Jana Skrabaka.
Wpłaty na rachunek koła w terminie do 20 kwietnia 2021r.
Uwaga! Można zamawiać tylko jeden rodzaj leku ( jeden pszczelarz - jeden
lek).

8. Badanie próbek miodu
Do dnia 17 czerwca 2021 roku można oddać próbki miodu do badania fizykochemicznego oraz analizy pyłkowej miodu. Próbki opisane ( imię i nazwisko,
koło, rodzaj miodu, data pobrania miodu i rodzaj analizy) w pojemnikach z apteki (200 g) prosimy dostarczyć do biura ŚZP w Katowicach.
Wraz z oddaniem próbki należy opłacić kwotę podatku VAT.

 za analizę fizykochemiczną - 60 zł.
 za analizę pyłkową ( udział pyłku przewodniego ) - 20 zł.
 szczegółowa analiza pyłkowa - 40 zł.
Przypomina się, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa w
edycji 2020-2022 Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa, pszczelarze
którzy chcą wykonać badania miodu muszą posiadać decyzję o nadaniu nr
Rolniczego Handlu Detalicznego lub Sprzedaży Bezpośredniej i posiadać co
najmniej 10 rodzin pszczelich na dzień 30 września 2020r.
Z pszczelarskim pozdrowieniem
Prezes
Rejonowego Koła Pszczelarzy
„Bieruń”
mgr Tadeusz Mateja

