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Dopłaty dla rolników
Rok 2023 przyniesie 
rolnikom sporo zmian, 
które powinny korzystnie 
wpłynąć na ich finanse. 

Jarosław Władczyk

Przede wszystkim wzrośnie staw-
ka płatności podstawowej, a na dopła-
tę redystrybucyjną będą mogli liczyć 
także właściciele gospodarstw o po-
wierzchni poniżej trzech hektarów. Zy-
skają również rolnicy stosujący praktyki 
korzystne dla środowiska – ekoschema-
ty zostaną poszerzone np. o kolejne ga-
tunki zwierząt. 

Rolnicy muszą się oswoić z nową na-
zwą dopłat bezpośrednich – stosowaną 
do tej pory Jednolitą Płatność Obszaro-
wą (JPO) zastąpi Płatność Podstawowa 
(BISS) w kwocie ok. 116 euro na hektar 
(w roku 2022 było to 107 euro). Na ta-
kie wsparcie będą mogli liczyć wyłącz-
nie rolnicy aktywni, których płatności 
bezpośrednie za rok ubiegły nie prze-
kroczyły 5 tys. euro. Płatność podsta-
wowa będzie co roku zwiększana, by za 
cztery lata wynieść ok. 120 euro za hek-
tar. Gospodarstwa o powierzchni do 
300 ha otrzymają dopłatę redystrybu-
cyjną od 1 do 30 ha. Dodatkowo zwięk-
szony został poziom finansowania płat-
ności redystrybucyjnej do ok. 12 proc. 
rocznej koperty płatności bezpośred-
nich (obecnie na ten cel Polska przezna-

cza 8,3 proc.). Dzięki takiemu podziało-
wi środków rolnicy małohektarowi zy-
skają szansę na trwały rozwój i popra-
wę własnej sytuacji. Zniesiony zostanie 
także limit powierzchniowy w przypad-
ku płatności dla młodych rolników, któ-
ry do tego roku wynosił 50 ha (taka do-
tacja trafia do osób mających wykształ-
cenie ponadpodstawowe lub trzyletni 
staż pracy w rolnictwie). 

Polska będzie mogła przeznaczyć 
blisko 900 mln euro rocznie na reali-
zację tzw. ekoschematów, czyli dzia-
łań korzystnych dla środowiska i kli-
matu, np. zrównoważonego stosowa-
nia nawozów, czy wręcz sięgania po 
biologiczną ochronę roślin. Za wdroże-
nie każdego takiego rozwiązania rolnik 
otrzyma punkty, co z kolei przełoży się 
na wyższą dopłatę. W ramach ekosche-
matu „Rolnictwo węglowe”, który ma 
sprzyjać redukcji emisji dwutlenku wę-
gla do atmosfery i magazynowaniu wę-
gla organicznego w glebie, będzie moż-
na zdobyć dodatkowe punkty za reten-
cjonowanie wody na obszarze własne-
go obejścia. Z kolei ekoschemat „Do-
brostan zwierząt” zostanie rozszerzony 
o konie, kozy i drób.

Rok 2023 będzie zatem wiązać się 
z nowym okresem programowania 
i nową perspektywą, jednak głównym 
celem płatności bezpośrednich wciąż po-
zostanie wsparcie dochodów rolniczych 
– co ma szczególne znaczenie w obecnej 
trudnej sytuacji międzynarodowej. War-
to zauważyć, że na zmianach skorzysta-
ją rolnicy stosujący płodozmian. 

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi
Z inicjatywy Michała Zielińskiego, wojewody wielkopolskiego 
powstał projekt, który połączył ARiMR, WODR i WIR. Te organizacje 
przygotują cykl spotkań, podczas których omawiane będą kwestie 
związane z wypełnieniem wniosków o dopłaty. Sporo miejsca 
będzie poświęcone Krajowemu Planowi Strategicznemu.

Harmonogram spotkań pt. „Wielkopolskie Fora 
Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”

Data Forum Rolnicze Miejsce Forum

16.01. Forum rolnicze powiatu 
nowotomyskiego

Sala Muzeum Mięsnego, Sielinko, ul. Parkowa 2, 
64-330 Opalenica

17.01. Forum rolnicze powiatu ostrowskiego Sala GOK w Wysocku Wielkim, ul. Kościelna 52

18.01. Forum rolnicze powiatu 
ostrzeszowskiego

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół nr 2 im. 
Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie

19.01. Forum rolnicze powiatu złotowskiego Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury 
w Tarnówce, ul. Zwycięstwa 51, 64-915 Tarnówka

23.01. Forum rolnicze powiatu kaliskiego Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka 
w Opatówku

24.01. Forum rolnicze powiatu kościańskiego Świetlica Wiejska w Bielewie, gmina Krzywiń

25.01. Forum rolnicze powiatu 
gnieźnieńskiego

Świetlica wiejska Piekary ul. Poziomkowa 32c, 
62-200 Gniezno

26.01. Forum rolnicze powiatu jarocińskiego Sala Wiejska w Noskowie ul. Koźmińska 21 
63-233 Jaraczewo, gm. Jaraczewo

31.01. Forum rolnicze powiatu 
krotoszyńskiego

Zespól Szkół Ponadpodstawowych im. 
Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, 
ul. Zamkowa/Boercka, 63-720 Koźmin Wlkp.

01.02. Forum rolnicze powiatu poznańskiego 
Sala kinowa, Zespół Szkół Przyrodniczych 
w Poznaniu,
ul. Golęcińska 9

02.02. Forum rolnicze powiatu śremskiego Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Rolniczych 
w Grzybnie

07.02. Forum rolnicze powiatu wrzesińskiego Świetlica wiejska Kaczanowo ul. Kaliska 52, 
62-303 Kaczanowo

08.02. Forum rolnicze powiatu obornickiego Świetlica wiejska, Uścikowo 10C, 64-600 Oborniki

10.02. Forum rolnicze powiatu rawickiego Sala wiejska, Słupia Kapitulna

13.02. Forum rolnicze powiatu leszczyńskiego Centrum Kultury i Biblioteka W Osiecznej, 
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna

14.02. Forum rolnicze powiatu chodzieskiego Świetlica wiejska, Słomki 7A, 64-800 Chodzież

15.02. Forum rolnicze powiatu grodziskiego Gmina Kamieniec

16.02. Forum rolnicze powiatu słupeckiego
Hala sportowa przy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie 
ul. Górna 12, 62-420 Strzałkowo

17.02. Forum rolnicze powiatu kępińskiego Sala Konferencyjna Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w ZSP nr 2 w Kępnie

20.02 Forum rolnicze powiatu gostyńskiego
Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa 
Wybickiego w Grabonogu, Grabonóg 63, 
63-820 Piaski

21.02. Forum rolnicze powiatu kolskiego Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Powierciu, Powiercie 31, 62-600 Koło

22.02. Forum rolnicze powiatu czarnkowsko-
trzcianeckiego

Centrum Integracji Społecznej, Plac Pocztowy 25, 
64-980 Trzcianka

23.02 Forum rolnicze powiatu 
wągrowieckiego

Sala widowiskowa, ul. Polna 7, Łekno, 
62-105 Łekno

24.02. Forum rolnicze powiatu konińskiego Sala OSP w Kramsku ul. Rynek 1, 62-511 Kramsk

27.02. Forum rolnicze powiatu tureckiego
Aula szkolna w Zespole Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, 
Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek

28.02. Forum rolnicze powiatu pilskiego Pałac w Rzęszkowie, Rzęszkowo 19

01.03. Forum rolnicze powiatu pleszewskiego 
– zakończenie cyklu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Marszewie
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Kalendarz imprez rolniczych 
w Wielkopolsce w 2023 roku

W 2023 roku na rolników 
czeka kilka istotnych 
wydarzeń organizowanych 
przez Wielkopolski 
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu. 

Marta Kaczmarek

Wśród nich jest najważniejsza 
impreza rolnicza w Polsce, czy-
li Krajowe Dni Pola Sielinko 2023, 
które przypadną na pierwszy 
weekend czerwca.

Podczas wszystkich imprez od-
wiedzający będą mogli porozma-
wiać z przedstawicielami instytucji 
rolniczych, uzyskać porady fachow-
ców, nawiązać branżowe kontakty, 
znaleźć nowoczesne rozwiązania 
do swoich gospodarstw czy zaku-
pić niezbędny sprzęt. Targi to rów-
nież okazja dla lokalnych mieszkań-
ców do obcowania z tradycją wiel-
kopolską, posmakowania regional-
nych potraw i poznania dziedzic-
twa kulturowego polskiej wsi.

Kalendarz imprez otworzą Wio-
senne Targi Rolno-Ogrodnicze 
AGROMARSZ w Marszewie, które 
zostaną zorganizowane 2 kwiet-
nia. Niespełna dwa tygodnie póź-
niej, 15 kwietnia w Sielinku odbę-
dzie się Forum Pszczelarskie, sku-
piające przedstawicieli związków 
pszczelarskich, pasjonatów i na-
ukowców. Z kolei w weekend, 20-
21 maja odbędą się Regionalne 
Targi Rolnicze w Gołaszynie.

Największe wydarzenie rolni-
cze zostało zaplanowane na 3-5 
czerwca w Sielinku. W tych dniach 
odbędą się IV Krajowe Dni Pola Sie-
linko 2023, których integralną czę-

ścią będą trzy imprezy: XXIX Wiel-
kopolskie Targi Rolnicze, IV Regio-
nalna Wystawa Zwierząt Hodowla-
nych oraz Dni Pola. 

Sezon letni zakończy się 25 
czerwca podczas Targów Rol-
niczych w Kościelcu, natomiast 
dwie ostatnie imprezy odbędą się 
w październiku. Pierwszego dnia 
miesiąca zostaną zorganizowane 
Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze 
AGROMARSZ „Przyjazna energia 
w domu i zagrodzie” w Marszewie, 
natomiast 12 października rolnicy 
będą mogli spotkać się w Sielinku 
na Dn iu Kukurydzy. 

Fot. WODR

Wielkopolska 
rolnictwem stoi

Około 60 procent 
powierzchni 
Wielkopolski stanowią 
użytki rolne.

Michał Zieliński
Wojewoda Wielkopolski 

Mimo że warunki dla rolnictwa 
nie są łatwe, zarówno, jeśli chodzi 
o klimat, jak i warunki glebowe, to 
jednak wielkopolscy rolnicy osią-
gają bardzo d obre wyniki w upra-
wach roślin i hodowli zwierząt oraz 
w znacznym stopniu mają wpływ 
na rozwój naszego regionu. 

Wielkopolskie rolnictwo charak-
teryzuje się nowoczesnością oraz 
wysoką kulturą rolną. To wszystko 
przekłada się na to, że wielkopol-
scy rolnicy należą do czołowych 
producentów między innymi zbóż, 
żywca wieprzowego i drobiowego 
oraz mleka. Jako wojewoda wielko-
polski doceniam ciężką pracę rolni-

ków. To dzięki ich trudowi i poświę-
ceniu, na naszych stołach nie bra-
kuje chleba, mamy owoce, warzy-
wa, mięso, wędliny. Często zapomi-
namy, że produkty spożywcze nie 
biorą się z supermarketu, lecz za 
każdym plastrem szynki czy krom-
ką chleba, stoi rolnik i jego ciężka 
praca. Jestem dumny z mieszkań-
ców wielkopolskich wsi, u których 
nie zaginął etos pracy na roli oraz 
przywiązanie do ziemi. 

Fot.  WUW

 Gdzie tradycja spotyka się z przyszłością
W Brzostowie, 
niewielkiej wsi 
w powiecie pilskim, 
znajduje się niezwykła 
placówka edukacyjna – 
Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego. 

Karina Antczak 

Powstała w 1945 roku i jest jed-
ną z najstarszych szkół rolniczych 
w Polsce. Jej siedzibą jest zabytko-
wy pałac wybudowany na przeło-
mie XIX i XX wieku przez Ottona 
Berlinicke. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym pałac był własno-
ścią ks. Kazimierza Malińskiego, 
który urządził w nim ośrodek filan-
tropijno-wypoczynkowy dla dzie-

ci i młodzieży. Budynek poważnie 
ucierpiał w wyniku działań wojen-
nych, co jednak nie przeszkodziło 
w rychłym urządzeniu w nim Po-
wiatowej Żeńskiej Szkoły Gospo-
darstwa Wiejskiego, gdzie naucza-
no m.in. szycia, hodowli i ogrod-
nictwa. W niedługim czasie szkoła 
zyskała status gimnazjum, a z koń-
cem lat 40. stała się koedukacyj-
nym Technikum Rachunkowości 
Rolnej. W kolejnej dekadzie, w wy-
niku zachodzących przemian spo-
łeczno-gospodarczych, szkoła zo-
stała przemianowana na Techni-
kum Rolnicze, a obecnie funkcjo-
nuje pod nazwą Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
i oferuje naukę zawodów: technik 
rolnik, technik żywienia i usług ga-
stronomicznych, technik wetery-
narii oraz technik mechanizacji rol-
nictwa i agrotroniki. 

Oprócz nauki zawodu i realiza-
cji programu szkolnego placówka 
oferuje uczniom możliwość uczest-
nictwa w szeregu kursów – np. na-
uki jazdy konnej czy obsługi wóz-
ków widłowych – oraz udział w ko-
łach zainteresowań, np. pszczelar-
skim i serowarskim. Ponadto orga-
nizuje tzw. żywe lekcje i wycieczki 

edukacyjne – m.in. do czarnkow-
skich Zakładów Mięsnych „Dolina 
Noteci”. Szkoła współpracuje rów-
nież z instytucjami zagraniczny-
mi – w ramach programu Erasmus, 
oraz polskimi, m.in. z Nadnoteckim 
Instytutem UAM w Pile. 

O wysokim poziomie naucza-
nia najlepiej świadczą dokonania 
uczniów: Filip Ludowicz został lau-
reatem prestiżowej Olimpiady Wie-
dzy i Umiejętności Rolniczych w za-

kresie produkcji zwierzęcej, nato-
miast Łukasz Lach został nagro-
dzony w V Ogólnopolskim Kon-
kursie Wiedzy Ekologicznej ,,Bliżej 
pszczół”. Pracownicy i uczniowie 
biorą aktywny udział w życiu miej-
scowej społeczności, dla której or-
ganizują różnorodne imprezy oraz 
uczestniczą w lokalnych uroczysto-
ściach i akcjach społecznych, np. 
z okazji Dnia Ziemi w sprzątaniu 
brzostowskich dróg i parku. 

Zespół Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego cieszy się opinią 
placówki przyjaznej nauczycielom 
i uczniom, która stwarza młodzieży 
szereg możliwości rozwoju zawo-
dowego i społecznego. Pielęgnu-
je tradycje i pamięć o historii, a jed-
nocześnie w swojej działalności ko-
rzysta z najnowszych zdobyczy na-
uki, dlatego jest uznawana za jedną 
z najlepszych szkół w Wielkopolsce. 

Fot. Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. 

Michała Drzymały w Brzostowie
• Od lewej: Paulina Misiak, Julia Miedzińska, 

Maja Bogdańska, Marcin Drab

• Targi zawsze odwiedza wielu 
mieszkańców Wielkopolski
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Barszcz zabielany 
z szarymi kluchami

Koło Gospodyń 
Wiejskich z Lądku 
reprezentowało 
Wielkopolskę w VII 
edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Bitwa 
Regionów”. 

Aurelia Pawlak

Choć lądczanki nie stanęły na 
podium, to zebrały wiele cennych 
doświadczeń i niezapomnianych 
wrażeń.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Lądku w powiecie słupeckim re-
aktywowało działalność w grud-
niu 2018 roku. Początkowo liczy-
ło mniej niż pięćdziesiąt członkiń, 
a dziś jest ich blisko setka. Lądec-
kie gospodynie dotąd nie uczest-
niczyły w konkursach kulinarnych 
– zadebiutowały podczas „Bitwy 
Regionów” i szczęśliwie dotar-
ły do finału. Podczas konkurso-
wych zmagań towarzyszył im do-
ping pracownic Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Słupcy. 

Na pomysł zaprezentowa-
nia barszczu zabielanego z szary-
mi kluchami wpadła Małgorzata 
Ciesiółka – przewodnicząca koła. 
Danie miało być proste, szybkie 

w przygotowaniu i smaczne. Go-
spodynie urządziły wewnętrz-
ny konkurs, bo okazało się, że 

taką zupę jadano w rodzinnych 
domach wielu z nich, a przepi-
sy znacznie się różniły. Wybrano 
barszcz, który przypadł do gustu 
większości, a potem go smakowa-
no i ulepszano.

– Opracowałyśmy także serwis: 
jak podać barszcz, na czym i jak go 
przyozdobić – dodaje Małgorza-
ta Ciesiółka. – Testowałyśmy wie-
le wariantów. Było przy tym mnó-
stwo pracy, ale miała ona dla nas 
podwójne znaczenie: wyczaro-

wałyśmy niepowtarzalną w sma-
ku i oryginalnie podaną zupę oraz 
mocniej zintegrowałyśmy nasze 

koło. Włożyłyśmy w ten projekt 
wiele serca, dobrej energii i rado-
ści. 

W finale „Bitwy Regionów”, któ-
ry odbył się 10 grudnia 2022 roku 
w Pułtusku, wzięło udział szes-
naście Kół Gospodyń Wiejskich – 
zwycięzców etapów wojewódz-
kich. Najlepsza okazała się potrawa 
przygotowana przez koło z Zimnej 
Wódki w województwie opolskim: 
policzki wieprzowe z ciapkapustą. 

Fot. KGW Lądek

Kupują i sprzedają 
Produkty rolne są coraz 
chętniej kupowane 
bezpośrednio od 
producentów, którzy 
gwarantują ich dobrą 
jakość i przyzwoitą cenę. 

Wielkopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Poznaniu stwo-
rzył serwis internetowy wielkopol-
skiebazarek.pl. Rolnicy zamiesz-
czają w nim oferty swoich produk-
tów i usług oraz dane kontaktowe, 
dzięki którym kupujący mogą ne-

gocjować ceny. W ofercie są owo-
ce (m.in. dawne odmiany jabłek), 
warzywa, sadzonki roślin, ryby, 
miody, oleje i jaja. Nie brakuje tak-
że pieczywa, innych produktów 
z mąki oraz mięsa i wędlin. Zainte-
resowani mogą skorzystać z usług 
rolniczych i pozarolniczych, a tak-
że kupić wyroby Kół Gospodyń 
Wiejskich. Kontakt z WODR moż-
na nawiązać za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: ebazarek@
wodr.poznan.pl lub telefonicznie 
pod numerami: 512-718-101 oraz 
618-630-418.  paw

Fot. WODR

Biogazownia w Brodach
W Brodach Poznańskich 
w powiecie nowotomyskim 
powstanie pierwsza 
w Polsce biogazownia, 
która nie będzie 
emitować do otoczenia 
uciążliwych zapachów.

Biogazownie to instalacje, któ-
re produkują jednocześnie ener-
gię elektryczną, cieplną i nawóz 

ekologiczny. Ich głównym zada-
niem jest produkcja biogazu, co 
następuje w procesie beztlenowej 
fermentacji metanowej bioma-
sy (odpadów i pozostałości z pro-
dukcji rolnej). Ich główną wadą 
jest emisja uciążliwych zapachów. 
Jednak naukowcom z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
którzy pracują w centrum badaw-
czym w Brodach, udało się uru-
chomić kilka eksperymentalnych 

mikrogazowni nieemitujących 
odoru. Wobec tego powstał pro-
jekt budowy takiej pełnoskalowej 
biogazowni.

Instalacja przyniesie mieszkań-
com wsi wymierne korzyści – nie 
tylko możliwie niską cenę energii, 
ale także oszczędność na utyliza-
cji odpadów biodegradowalnych 
pochodzących z działalności rolni-
czej.  paw

Fot. Pixabay

Zdrowie na wsi 
Mieszkańcy wsi często 
mają utrudniony dostęp 
do służby zdrowia. 
Brakuje specjalistów, 
odpowiedniego sprzętu. 
Na rolnikach nie 
spoczywa obowiązek 
wykonywania badań 
okresowych. To 
jeden z powodów, że 
sporadycznie korzystają 
nawet z podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

Aby poprawić tę sytuację przed-
stawiciele Ministerstwa Zdrowia, 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi i Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa podpisali list 

intencyjny. Dotyczy on współpracy 
w kwestii zdrowia i upowszechnia-
nia programów profilaktycznych 
na obszarach wiejskich. Najwięk-
szy dostęp do rolników ma ARIMR, 
dlatego ona poprzez swoje pla-
cówki w terenie będzie docierać do 
rolników i zachęcać ich do profilak-
tyki. Z przeprowadzonych w ubie-
głym roku badań przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego oka-
zało się, że rolników najczęściej do-
tykają choroby przewlekłe, układu 
kostno-stawowego, układu serco-
wo-naczyniowego. Program profi-
laktyki zdrowotnej dla mieszkań-
ców obszarów wiejskich zakłada 
zwiększenie świadomości rolników 
w sprawie wczesnego rozpozna-
wania chorób zawodowych i cywi-
lizacyjnych. Umożliwia także sko-
rzystanie z pakietów zdrowotnych 
dla kobiet i mężczyzn pod nazwą 
„Profilaktyka 40 PLUS”.  paw

• Na ebazarku można kupić nie tylko pomidory

• Biogazownie cieszą się coraz większą popularnością

• Panie z KGW Lądek 
w towarzystwie Karola Okrasy




