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Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku 

zaprasza do Zarzeczewa na Miodowe Lato, które rozpocznie się o godzinie 10 w niedzielę 7 

sierpnia 2016 roku i będzie trwało do godziny 17. 

Podczas Miodowego Lata będziemy promowali pszczelarstwo i produkty pszczele. 

Zachęcimy uczestników do zakładania nowych pasiek i rozwoju już istniejących. W ten 

sposób chcemy przyczynić się do wzrostu populacji pszczół i naturalnego zwiększenia 

plonów upraw. Znaczna powierzchnia upraw rolnych oraz terenów zielonych na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego jest znakomitym zapleczem dla rozwoju pszczelarstwa. 

Jednym z produktów pasiecznych jest wosk, który można wykorzystać do wyrobu 

świec. Podczas Miodowego Lata doświadczeni pszczelarze nauczą zainteresowanych, jak 

należy  wykonać świece z wosku lub węzy.  

Tym z Państwa, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą pszczelarstwa 

proponujemy udział w konkursie wiedzy pszczelarskiej, a wartościowe nagrody niech 

stanowią zachętę do podjęcia  zmagań. 

Kolejny konkurs adresowany jest do pszczelarzy i polegać będzie na wyborze 

najlepszego miodu tegorocznego sezonu. Wszystkie miody zgłoszone do konkursu będą w 

sprzedaży na stoiskach wystawców. 

Miód można wykorzystać na wiele sposobów o czym przekonają się Państwo 

oglądając pokaz przygotowywania dań na bazie miodu, który przeprowadzą uczniowie z 

Zespołu Szkół w Kowalu. 

Zanim miód trafi do słoi, czy innych pojemników pszczelarze odwirowują wypełnione 

nim ramki. Odwiedzając Zarzeczewo 7 sierpnia będą mieli Państwo wyjątkową okazję 

obejrzeć pokaz wirowania i degustować świeżo odwirowany miód.  

Podczas Miodowego Lata w Zarzeczewie gościć będziemy nie tylko pszczelarzy z 

naszego województwa, ale również z Mazur, Wielkopolski, Mazowsza, a nawet z tak 

odległych regionów Polski, jak Podhale, czy Dolny Śląsk. Bartnicy zaprezentują bogatą ofertę 

produktów pasiecznych, między innymi: miody, pyłki, pierzgę, propolis, wyroby z pszczelego 

wosku. Pszczelarze, jak zwykle przygotują degustację  produktów, aby zapewnić Państwu 

komfort zakupów. 

Panie z kół gospodyń wiejskich i twórcy ludowi przybliżą Państwu nasze dziedzictwo 

kulturowe, zapoznają z tradycjami regionu, w tym również kulinarnymi. Czynny będzie 

również punkt gastronomiczny. 

Czas umilą występy zespołów muzycznych. 

Do Zarzeczewa dojadą Państwo z Włocławka autobusem linii nr 9, przystanek na 

Placu Wolności przy Domu Rzemiosła. 

Dla odwiedzających Zarzeczewo własnymi środkami lokomocji przygotujemy 

bezpłatny parking. 

Zapraszamy do Zarzeczewa 7 sierpnia 2016 roku! 

 


