Laureatem

Specjalnych „Cisów Przybiernowskich” jest koło pszczelarzy, które

powstało w 1976 roku. Zrzesza członków z Przybiernowa, Goleniowa, Wolina, Szczecina,
Stepnicy, Nowogardu i Golczewa.
Pszczelarze to ludzie, którzy potrafią stworzyć miłą i koleżeńską atmosferę.
Przynajmniej raz do roku organizują spotkania integracyjne. Wówczas wymieniają się swoimi
doświadczeniami i spostrzeżeniami. Podczas tych spotkań odbywają się również wykłady
naukowe prowadzone przez dyplomowanego mistrza w zakresie chorób pszczół.
W 2015 roku pszczelarze brali czynny udział w Dożynkach Gminnych, wystawiając
stoisko dydaktyczne. Można było na nim dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o
pszczołach,

obserwować ich życie, a także kupić miód i inne produkty pszczele. W

Nowogardzie, w placówce opiekuńczo-wychowawczej zorganizowali pogadankę na temat
ciekawych i rzadkich zawodów, której towarzyszyła wystawa sprzętu pasiecznego.
W 2016 roku z okazji Dnia Strażaka i Dzieciaka w Wolinie zorganizowali lekcję
interaktywną „Jak pracują pszczółki”. Przeprowadzili także pokaz miodobrania oraz
zorganizowali wystawę sprzętu pszczelarskiego. Dzieci, rodzice i inni uczestnicy imprezy
mogli degustować świeżo pozyskany miód i zapoznać się z pracą pszczelarza.
Pszczelarze z Koła Przybiernów chętnie korzystają ze szkoleń oraz konferencji
organizowanych przez Ośrodek Edukacyjny w Pszczelej Woli, Ośrodek Doradztwa w
Barzkowicach i Agencję Rynku Rolnego. Od kilku lat jeżdżą również na ogólnopolskie dni
pszczelarza, które odbywają się w Bałtowie, Bełchatowie, Babimoście, Wałczu i Lidzbarku
Warmińskim.

Pogłębiają
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doświadczeniami

z pszczelarzami z innych regionów kraju.
Członkowie Koła brali również udział w Kongresie Pszczelarskim „Apimondia” na
Ukrainie, wyjeżdżali na wycieczki na Litwę i do Włoch, gdzie odwiedzali miejscowe pasieki.
Jeden z członków Koła, Pan Jerzy Grabski, bierze udział w licznych sympozjach w Bułgarii,
Rosji, Niemczech i na Ukrainie.

Pszczelarze zawsze podkreślają, że rola pszczół w naszym życiu jest bardzo ważna,
gdyż 80% roślin owadopylnych jest zapylanych przez pszczoły miodne, natomiast większość
roślin owadopylnych, które są masowo oblatywane przez pszczoły, wydaje plon większy
nawet o 90%.
Genialny fizyk, Albert Einstein, wypowiedział słowa: „Gdy zginie ostatnia pszczoła,
ludzkości pozostaną cztery lata życia”.
Laureat Specjalnych „Cisów Przybiernowskich”:

Koło Pszczelarzy w Przybiernowie.

