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Pszczoły proszą o pomoc - kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół
i innych owadów zapylających, dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Wioska miodowa
Na początku 2008 roku w Wielkim Mędromierzu powstał pomysł utworzenia wsi
tematycznej. Właściciele 10 pasiek pszczelich postanowili zachęcić młode pokolenie do kultywowania praktyki pszczelarskiej. Tak powstała wioska miodowa.
Opracowano logo wioski, wykonano tablicę informacyjną określającą lokalizację pasiek we wsi a pszczelarze otrzymali tabliczki do ich oznaczenia. Zdrowe
produkty, owoc pracy pszczelich rojów, można posmakować na miejscu, ale nie
tylko. W wiosce można wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych z robienia
świec z wosku pszczelego, wykonywania okolicznościowych bukietów (z kwiatów
żywych, suszonych i artykułów dekoracyjnych), wikliniarstwa, szydełkowania,
haftu, filcu, siana czy malowania na szkle. Odwiedzający wioskę miodową mogą
również wziąć udział w lekcjach edukacyjnych, np. lekcji „młodego pszczelarza”
(pokaz nt. prowadzenia pasieki, wybierania miodu i prac pasiecznych) ponadto
dostępna jest biblioteka i filmy o pszczołach oraz gry i zabawy dla dzieci (w tym
gra terenowa). Tu każdy dowie się czym jest pierzga, jakie mamy rodzaje miodów,
do czego służy mleczko pszczele, dlaczego pszczoły wytwarzają kit, a także jak go
stosować w lecznictwie.
W Wiosce Miodowej już wkrótce powstanie miodowa kawiarenka. A w niej
mi. in. gofry, oczywiście z miodem. Dla turystów dbających o zdrowie powstał
budynek, w którym można leczyć wszelkie dolegliwości poprzez oddychanie
powietrzem ulowym tzw. api-inhalator. Budynek ustawiony jest na ruchomym
podwoziu i posiada 2 pomieszczenia do apiterapii. Przebywające w pomieszczeniu osoby mogą oddychać powietrzem z mikroklimatu gniazda roju pszczelego.
Oddychanie powietrzem ulowym ma właściwości lecznicze, w szczególności
w przypadkach grzybicy jamy ustnej, chorób dróg oddechowych, dolegliwości
uczuleniowych na pyłki i różnego rodzaju alergie. Tuż przy api-inhalatorze można
skorzystać także z urządzeń do ćwiczeń rekreacyjno-ruchowych.
Ponadto, we wsi organizowane są festyny miodowe z okazji Dnia Dziecka,
czy wiejskich dożynek. W festynach uczestniczą mieszkańcy wsi, osoby przejezdne, zapraszani są pszczelarze, którzy prezentują na swoich stoiskach sprzęt
pszczelarski oraz miód. Mieszkańcy wspólnie dekorują wieś, a dzieci organizują
przedstawienia i konkursy.
Założenie Wioski Miodowej stało się innowacyjnym sposobem na ożywienie
gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi, nie tylko pszczelarzom,
alternatywnych dochodów. Oferta wsi miodowej budowana na bazie zasobów
przyrodniczych i kulturowych pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz
zintegrować mieszkańców wsi. Dotychczas
działające oddzielnie pasieki łączą siły
i wspólnie tworzą markę miejscowości
i lokalny produkt jakim jest miód.
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