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1. Pielgrzymka sadowników do Matki Boskiej Błędowskiej
W sobotę 8 września w Parafii Św. Prokopa Opata w Błędowie na zaproszenie
Klastra „Polska Natura” ks. Kazimierz Kurek – partner Klastra, przewodniczył
uroczystej Eucharystii i wygłosił Słowo Boże. Koncelebransem Mszy był ks. Leszek
Bruliński - proboszcz błędowski. Msza jako dziękczynienie była także upraszaniem
błogosławieństwa dla pracy sadowników Ziemi Błędowskiej, a szczególnie parafii
błędowskiej. Tegorocznej uroczystości wyjątkowego charakteru nadała obecnośćpoprzez uczestnictwo licznego grona profesorów, pracowników naukowych i
administracyjnych, pocztu sztandarowego, przygotowaniu wystroju kościoła - Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach. Tego dnia, w godzinach popołudniowych ze
wszystkich miejscowości parafii wyruszyły pielgrzymki, które przed godziną 17.00
dotarły do Matki Boskiej Błędowskiej opiekunki sadowników. Pielgrzymowanie/ trzeci
raz/ w tej formie i intencji staje się tradycją trudu sadowniczego. W czasie Eucharystii
ks. Kazimierz Kurek podkreślał wyjątkowość charakteru zagłębia sadowniczego ale
także zwracał uwagę na potrzebę solidaryzmu i patriotyzmu gospodarczego dzięki
którym będzie możliwe połączenie rozwoju gospodarczego z zachowaniem więzi
społecznych i religijnych.
W swym wystąpieniu prof. Małgorzata Korbin - dyrektor Instytutu Ogrodnictwa
wyraziła wdzięczność za wsparcie okazane tej uczelni bliskiej sadownikom, w
staraniach o zachowanie jej podmiotowość i możliwości dalszej pracy jako jednolitej
jednostki badawczej, która od 70 lat służy rozwojowi polskiego sadownictwa.
Uroczystość - poprzez charakter, podniosły nastrój, wpisanie w kalendarz
sadowniczy staje się żywą tradycją serca owocowego Europy.

2. Współpraca z firmą Timac Agro
Kładąc nacisk na rozwój sadowników zrzeszonych w Klastrze „Polska Natura”,
Klaster w najbliższym czasie poszerzy grono swoich parterów instytucjonalnych o
firmę Timac Agro. Firmę działającą w branży rolniczej, której głównym obszarem
działalności jest dostarczenie innowacyjnych rozwiązań z dożywianiem roślin i
zwierząt na rzecz zrównoważonego rolnictwa.
W produkcji nawozów i produktów zootechnicznych firma wykorzystuje naturalne,
aktywne molekuły pozyskiwane z alg morskich. Specjalistyczne produkty oferowane
przez Timac Agro Polska zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej jakości,
bezpieczeństwa oraz w trosce o środowisko naturalne.
Mamy nadzieję na dobrą współpracę.

3. Jabłka marki
Szanowni Państwo !
Grupa sadowników wraz z wybitnymi naukowcami i miejscowymi
samorządowcami przed czterema laty opracowała strategię rozwoju Gminy Błędów i
gmin sąsiednich. Jest to obszarowo i towarowo Największy Sad Europy działający jako
monokultura sadownicza. Strategia zakłada zwiększenie konkurencyjności
oferowanych z tego regionu jabłek i innych owoców na rynku krajowym i zagranicznym.
Realizując strategię powołano organizację społeczno-gospodarczą o nazwie Klaster
„Polska Natura” grupującą w łańcuchu powiązań kooperacyjnych; sadowników, grupy
producentów rolnych, dostawców nawozów i środków ochrony roślin oraz
dystrybutorów.
Równolegle podjęto działania zmierzające do wyprodukowania jabłek o
najwyższej klasie jakości, a przede wszystkim bez pozostałości chemicznych środków
ochrony roślin. Po latach prób i doświadczeń wyprodukowano takie jabłka i jest to
majstersztyk sadowniczy na skalę światową. Takie jabłka ze zbiorów 2018r. już oferuje
Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów” koordynator Klastra „Polska Natura”.
Jabłka bez pozostałości sprzedawane są pod marką „amela”, której nazwa jest
zastrzeżona dla owoców na całą Europę. Markowe owoce „amela” wpisują się w pełni
w ofertę „Polskiej Zdrowej Żywności” i są zalecane do spożycia przez wszystkich
lekarzy oraz autorytety od wyżywienia.
W celu zwiększenia oferty owoców marki „amela” w latach przyszłych, Klaster
jest otwarty dla wszystkich sadowników i ogrodników chcących produkować owoce
czyste bez pozostałości chemii. Zapraszamy firmy i instytucje pragnące wspierać
działalność Klastra do współpracy jako partnerzy. Obecnie poszukiwani są także
partnerzy zajmujący się dystrybucją owoców bezpośrednio do klientów oraz
eksporterzy jabłek. Szczegółowe informacje rynkowe o jabłkach marki „amela” zawarte
są w załączonej ofercie handlowej. Opis walorów jabłka „amela” ważny dla
konsumenta znajduje się w załączonej ulotce.
Zapraszamy serdecznie do współpracy oraz zapoznania się ze szczegółami
oferty na jabłka marki „amela” która stanowi oddzielny załącznik do
niniejszego newslettera.

