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1. Darmowy zbiór wiśni na terenie Gminy Błędów 

 

Dramatyczna sytuacja sadowników, przyczyniła się do powstania pomysłu ks. 

Kazimierza Kurka – partnera Klastra, który zaproponował lokalnej władzy z Błędowa 

otworzyć swoje sady wiśniowe dla zbieraczy z całej Polski, wystarczy zgłosić się do 

Marka Mikołajewskiego wójta Błędowa oraz sadownika, przyjechać a następnie 

połowę zebranych owoców oddać sadownikowi, a drugą połowę zatrzymać dla siebie.  

W związku z tak niskimi cenami wiśni Marek Mikołajewski bez wahania przystąpił do 

realizacji pomysłu ks. Kurka. Ogłoszenie o otwartych sadach wiśniowych zostało 

zamieszczone na stronie Urzędu, przeprowadzony był również wywiad z Markiem 

Mikołajewskim w radiu, a następnie pojawiły się artykuły portali sadowniczych na 

facebooku. W dużej mierze informacja rozeszła się droga pantoflową.  Na apel Wójta 

opowiedziało wielu chętnych.  

Za kilogram wiśni w skupie producenci dostają około jednej złotówki, kiedy w 

sklepach za te same owoce trzeba zapłacić kilka, a w niektórych miastach nawet 

kilkanaście złotych. Do tego nie ma osób chętnych do pracy przy zbiorach owoców. 

Pracownicy z Ukrainy nie chcą zrywać owoców za 50 groszy od kilograma, a 

sadownicy nie mogą podwyższyć stawki, ponieważ koszty produkcji w żaden sposób 

nie zwrócą się.   

Sytuacja jest bardzo trudna, w wielu sadach owoce zostają na drzewach. Żeby 

owoce nie marnowały się na drzewach, część sadowników przystała na pomysł 

otwarcia swoich sadów dla chętnych z całej Polski, którzy sami zbiorą owoce. Okazało 

się, że chętnych do zbierania owoców jest bardzo wiele i wciąż ich przybywa są to 

przeważnie osoby z Warszawy i okolicznych miejscowości – przyjeżdżają prawnicy, 

profesorowie, zakonnice.  

Sezon na wiśnie powoli się kończy chętni do udziału w akcji mogą się jeszcze 

kontaktować z Urzędem Gminy w Błędowie pod nr telefonu – 48 66 80 010. 

Dzięki tej akcji owoce nie zmarnują się, a ludzie przekonają się sami jak wygląda praca 

w sadzie.  

Wójt nie zamierza zaprzestać akcji na zbierze wiśni planuje kontynuować program 

jesienią kiedy przyjdzie czas zbioru jabłek. 

 

2. Sadownicy z Klastra z wizytą u Wiceministra Rafała Romanowskiego 

 

Dzień 2. sierpień 2018r. był szczególny dla polskiego sadownictwa, bo kiedy u 

Wiceministra Rafała Romanowskiego delegacja Klastra „Polska Natura” przekazywała 

informację o naszej metodzie zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa na 

rynkach zagranicznych przez zdecydowaną poprawę jakości owoców, w tym samym 

czasie przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa sadownicy i ogrodnicy z całej Polski 

demonstrowali przeciw bierności  polskiego Rządu w sytuacji zagrożenia 

poszczególnych dziedzin rolnictwa. Rolnicy mają rację bo resort rolnictwa wyznając 

zasadę „jakoś to będzie” nie reaguje na zagrożenia bieżące, a co najgorsze nie myśli 

strategicznie. Jest jednak zasadnicza różnica w sposobie załatwianiu spraw rolnictwa. 



Sadownicy z Klastra w rozmowie z Ministrem domagali się od resortu rozwiązań 

systemowych i strategicznych, a sadownicy na ulicy krzyczeli o konieczności 

interwencyjnego skupu po zbiorach. Sadownicy z Klastra opierają długoletni rozwój 

swojej branży na współpracy z nauką i władzami oraz na pracy wspólnej rolników i ich 

grup. Sadownikom  na ulicy wystarczy, że nie stracą w wyniku niskich cenach w tym 

roku. Jest jeszcze kolejna różnica, Klaster reprezentowało trzech rolników a na ulicy 

było ich kilka setek. Gdzie jest rzeczywista siła rolników? Oto jest pytanie!      

 

3. Spotkanie z Janiną Orzełowską oraz Radosławem Rybickim 

 

9 lipca br. przedstawiciele Klastra „Polska Natura” w składzie: Marek 

Mikołajewski – Wójt Gminy Błędów, Krzysztof Kołacz – członek Zarządu Koordynatora 

Klastra i Andrzej Stępniewski – członek Rady Klastra spotkali się z Janiną Orzełowską 

– Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz Radosławem Rybickim – 

Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego. Spotkanie miało charakter informacyjny w czasie którego strony 

przedstawiły swoje oczekiwania kierowane do partnerów. W swoich wystąpieniach 

przedstawiciele Klastra przedstawiali dotychczasowe osiągnięcia Klastra i plany na 

przyszłość proponując współpracę z samorządem Mazowsza. Pani Marszałek 

poinformowała o możliwościach urzędowej pomocy inicjatywom Klastra. Uzgodniono, 

że korzystne dla obu stron będą kolejne spotkania tematyczne. 

 

 

4. Wizyta w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa 

Rolnictwa 

 

Zarząd Koordynatora i Rada Klastra „Polska Natura” przygotowując się do 

udziału w działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 spotkali się 17 lipca br. w Departamencie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  Ministerstwa Rolnictwa z naczelnik Agnieszką Leszczyńską oraz Pawłem 

Szabelakiem. W pierwszej części rozmowy dominował temat szkolenia dotyczącego 

działania „Współpraca”, które odbyło się w Grudziądzu w dniach 26 i 27 czerwca br. z 

udziałem partnerów Klastra. W drugiej części spotkania przedstawiciele Klastra 

wyjaśniali cele i dotychczasowy dorobek naszej organizacji, a przedstawiciele 

Ministerstwa przedstawiali oczekiwania resortu związane z uczestniczeniem jednostek 

innowacyjnych jakim jest Klaster. Ustalono, że na następnym spotkaniu będziemy 

omawiali elementy zadań z wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 
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5. Spotkanie z Ireneuszem Drozdowskim 

 

19 lipca br. w Centrum Logistycznym Spółdzielni Ogrodniczej w Błędowie 

–  Zofiówka odbyło się spotkanie partnerów Klastra z panem Ireneuszem 

Drozdowskim  brokerem innowacyjności działającym w ramach sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pan Ireneusz Drozdowski pracując w 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podzielił się z nami swoim 

doświadczeniem zdobytym w czasie pomocy uczestnikom pilotażowej edycji działania 

„Współpraca”. Odpowiedział na liczne pytania, wskazał kierunki uzasadniania tematów 

zgłoszonych do oceny, uznał że nasz program „0 pozostałości” jest na pewno 

innowacyjny. 

 
 

6. Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

W dniu 25 lipca br. na zaproszenie nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi  Jana Krzysztofa Ardanowskiego, delegacja Klastra „Polska Natura” brała udział 

w spotkaniu najważniejszych organizacji rolników w kraju. Spotkanie odbyło się w 

Centrum Dialogu Społecznego i miało na celu – jak powiedział Minister – zbliżenie 

stanowisk protestujących rolników z planami resortu. Na wstępie Minister zapowiedział 

cykliczność takich spotkań w przyszłości. Prosił stronę społeczną o współpracę z 

Rządem w rozwiązywaniu problemów rolników. Pokrótce przedstawił swoje plany 

zmian pracy resortu i z tym związane zmiany organizacyjne i personalne w 

Ministerstwie. Nasz Klaster w wystąpieniu plenarnym zaprezentował Krzysztof Kołacz, 

a Andrzej Stępniewski z Jackiem Adamskim zaprosili Ministra do Błędowa. Minister 

Jacek Sasin, który brał udział w spotkaniu, przyjął prośbę Andrzej Stępniewskiego 

dotyczącą spotkania Premiera Rządu z organizatorami Klastra. Wiele uwag i 

propozycji wypowiedzianych przez rolników zostało przyjętych do realizacji w 

Ministerstwie ale były też takie, które wywoływały żywą dyskusję i negację Ministra. 

Spotkanie było udane, a nowy Minister budzi nadzieję na dużo korzystnych zmian w 

rolnictwie. 

 

 

7. Spotkanie w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach  

 

Na zaproszenie Pani Profesor Małgorzaty Korbin, Dyrektor Instytutu 

Ogrodnictwa w dniu 31 lipca br. delegacja Klastra „Polska Natura” brała udział w 

spotkaniu, którego celem było uzgodnienie tematów umożliwiających stworzenie 

założeń dla Działania „Współpraca”. Uzgodniono, że strony jako partnerzy programu 

„0 pozostałości” wspólnie napiszą wniosek o wsparcie programu uwzględniając 

interesy wszystkich stron tworzących konsorcjum. Konsorcjum powstanie jako 

inicjatywa Klastra „Polska Natura” a Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów” będzie 

koordynatorem tej organizacji. Ponadto zaplanowano i uzgodniono szereg działań 
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umożliwiających rozpoczęcie prac nad tematami, które będą elementami programu „0 

pozostałości”. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się zaraz po dostarczeniu do 

Instytutu informacji o dotychczasowych pracach związanych z eliminacją pozostałości 

środków ochrony roślin w owocach. Na koniec prezes Sławomir Rzeźnicki odbierał 

zasłużone gratulacje za uzyskanie – 0 pozostałości – w zbieranej obecnie w swoim 

sadzie borówkę amerykańską, co udokumentował badaniami.  

Brawo Prezes, praktycznie udowadniamy, że mamy rację, to się da zrobić !!! 

 

 


