BIULETYN INFORMACYJNY GMINY KONOPISKA
Aleksandria I, Aleksandria II, Hutki, Jamki-Kowale, Konopiska, Kopalnia, Korzonek-Leśniaki, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda-Kijas

W numerze:

INFORMACJE
ZMIANY W ZASADACH UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA
DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W 2015r.
Rolnicy, którzy składali wniosek w 2014 roku otrzymają do domu wstępnie wypełniony druk, który musi być dalej prawidłowo
uzupełniony. Na początek trzeba zaznaczyć wszystkie rodzaje dopłat o które chcemy się ubiegać. W tym roku będzie można ubiegać
się o następujące płatności bezpośrednie :

Jednocześnie rolnik będzie mógł wystąpić o przyznanie płatności do:
1. Obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW ),
2. Przyznanie płatności rolno-śrowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) w tym zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt ,
3. Przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),
4. Przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) ,
5. Wypłaty pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013).
Nowością w tym roku jest , że płatność będzie przysługiwała również posiadaczom mniej niż 1 ha, ale również muszą się ubiegać
o płatność zwierzęcą . Łączna kwota dopłat powinna wynieść 200 euro.
W tym roku Młodzi Rolnicy będą mogli otrzymać dodatkowo 60 euro do 50-ciu pierwszych ha w gospodarstwie. Dopłata ta będzie
przysługiwać maksymalnie przez pięć lat od rozpoczęcia samodzielnego gospodarowania.
W tym roku po raz pierwszy będzie można się ubiegać o płatność dodatkową ( tzw.redystrybucyjną ) w kwocie 40 euro /ha .Dopłata
ta będzie przysługiwać wszystkim rolnikom deklarującym co najmniej 3 ha, ale tylko do 30 ha.(maksymalnie płatność za 27 ha) .
Dopłaty związane z produkcją to między innymi dopłaty do bydła- obowiązuje zasada ,że deklarowane zwierzęta na dzień 15 maja
nie przekroczyły 24 miesiąca życia oraz były w posiadaniu rolnika od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca i nie krócej niż
do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy.
Płatność do stada od 3 do 30 sztuk z tym ,że dofinansowanie będzie przysługiwać od pierwszej sztuki .
Zmianą jest również płatność do krów. Stado musi liczyć co najmniej 3 sztuki , które na dzień 15 maja muszą osiągnąć 24 miesiące
(dawniej 36 miesięcy). Płatność przysługuje maksymalnie do 30 sztuk.
Płatność do samic owiec które w dniu 15 maja mają 12 miesięcy i muszą przebywać w gospodarstwie od złożenia wniosku
do 30 czerwca. Płatność przysługuje od 10 sztuk.
Nowością jest płatność do samic kóz, które na dzień 15 maja muszą mieć co najmniej 12 miesięcy. Płatność przysługuje do stada
liczącego co najmniej 5 sztuk.
W tym roku przy wnioskowaniu o płatność do uprawy owoców miękkich (truskawki, maliny) nie jest wymagane zawarcie umowy
kontraktacyjnej. Również przy deklaracji uprawy lnu nie jest wymagana umowa kontraktacji.
Uprawa roślin wysokobiałkowych w plonie głównym będzie premiowana do powierzchni upraw maksymalnie 75 ha. Powierzchnia
zgłoszona do tej płatności może być uznana za obszar proekologiczny (z wyjątkiem wyki siewnej i kosmatej).
W tym roku weszło nowe pojęcie „płatność do małych gospodarstw” jako suma wszystkich płatności bezpośrednich do
otrzymania których rolnik byłby uprawniony w systemie standardowym tj.suma 1250 euro
do gospodarstwa. Do systemu tego może przystąpić również rolnik, którego płatności przekraczają ten limit, ale musi o to
wnioskować. Przystąpienie do systemu „małych gospodarstw” wiąże się z korzyściami :
-zwolnienie z obowiązku praktyk zazieleniania ,bez utraty prawa do tej płatności,
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zwolnienie z kontroli w ramach wzajemnej zgodności.
W tym roku każdy rolnik ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzyma płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych
korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli tzw. płatność za zazielenienie, a praktyki korzystne dla klimatu i środowiska to :
- dywersyfikacja upraw,
- utrzymanie trwałych użytków zielonych,
- utrzymanie obszarów proekologicznych.
Dywersyfikacji podlegają rolnicy, którzy posiadają powyżej 10 ha gruntów ornych. Mają obowiązek uprawiać co najmniej dwie
różne rośliny. Rolnicy, którzy posiadają powyżej 30 ha gruntów ornych mają obowiązek prowadzić co najmniej trzy uprawy.
Beneficjenci ,którzy posiadają co najmniej 15 ha gruntów ornych, podlegają obowiązkowi przeznaczania co najmniej 5% gruntów
na obszary proekologiczne.
Z obowiązku realizacji praktyk zazieleniania wyłączeni są rolnicy, którzy gospodarują na powierzchni do 10 ha gruntów ornych
lub w całym gospodarstwie prowadzą produkcję metodami ekologicznymi.
Do obszarów proekologicznych można będzie zaliczyć:
-grunty ugorowane,
-elementy krajobrazu,
-strefy buforowe,
-pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasów,
-zagajniki o krótkiej rotacji,
-obszary zalesione po 2008 roku,
-międzyplony i okrywa zielona ,
-uprawy wiążące azot.
Grunty ugorowane to grunty na których w okresie od 1 stycznia do 31 lipca w danym roku nie jest prowadzona produkcja rolna.
Elementy krajobrazu to drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne mniejsze niż 100 m ,
Rowy których szerokość nie przekracza 2 m, miedzy śródpolne szerokości 1 do 20 m,
Drzewa wolnostojące o średnicy minimum 4 metry, zadrzewienia grupowe (zagajniki śródpolne) do 0,3 ha ,
żywopłoty, pasy zadrzewione do 10 m przylegające do gruntu ornego .
Obszary zalesione po 2008 roku, (które kwalifikowały się do jednolitej płatności obszarowej ) w ramach PROW-u 2007-2013 oraz
PROW 2014-2020. Zagajniki o krótkiej rotacji to uprawy jednorodne:wierzby,brzozy i topoli. Do obszarów proekologicznych
mogą zostać zaliczone uprawy wiążące azot tzw. wysokobiałkowe lub strączkowe. Międzyplon i okrywa zielona to mieszanki
gatunków roślin uprawnych wysiane w terminie 1 lipca do 20 sierpnia, w przypadku międzyplonu ścierniskowego utrzymywanego
do 1 października , a w przypadku międzyplonu ozimego wysianego 1 lipca do 1 października utrzymywanego do 15 lutego
następnego roku. Muszą to być mieszanki utworzone co najmniej z dwóch gatunków roślin uprawnych.
Obszary proekologiczne tzw. EFA powinny być zlokalizowane na gruntach ornych.
Od 2015 r. obowiązywać będzie zasada, że do każdej działki nawet nowo wprowadzanej trzeba złożyć załącznik graficzny.
Ważne jest również to, że dopłata przysługuje osobie która jest użytkownikiem gruntu na dzień 31 maja br.
W przypadku dodania działki lub zmniejszeniu powierzchni deklarowanych działek rolnych można złożyć zmianę
do wniosku do 31 maja, bez potrącenia płatności a do 9 czerwca przy potrąceniu 1% za każdy dzień zwłoki.
W tym roku we wniosku tabela nr. VIII deklaracja działek rolnych jest niewypełniona . Rolnik więc sam będzie musiał to uczynić.
Zmieniła się również zasada deklaracji działek rolnych. Należy więc zapoznać się dokładnie z nowymi zasadami studiując
załączoną instrukcję. W razie niejasności Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego jak corocznie będzie służył pomocą.
Opracowano na podstawie materiałów ARiMR.
PZDR Częstochowa Ambroży Heluszka
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WARSZTATY NAUKOWE
Uczniowie klas pierwszych i drugich Gimnazjum
w Konopiskach uczestniczyli w warsztatach naukowoartystycznych „ I stało się światło. Niezwykła historia zwykłej
fali elektromagnetycznej”. Warsztaty zorganizował Instytut
Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytut
Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Projekt
został zrealizowany w formie interaktywnej wystawy, w której
odbiorca nabywa zdolności i chęci do wielowarstwowej
refleksji nad otaczającym go światem. W części artystycznej
prezentowane były dzieła „zbudowane” ze światła lub
wykorzystujące jego pewną właściwość, a część naukowa
pozwalała poznać światło w aktywny sposób.
Joanna Dali Maryoush
A oto kilka refleksji na temat tych zajęć:
„ Wyjazd był niesamowity z dwóch powodów, po pierwsze dowiedziałam się co to jest polaryzacja, jak dokładnie działa ekran LCD, a po
drugie urzekła mnie wystawa artystyczna dzieł „zbudowanych” ze
światła.”
Kamila Caban Iic

„Warsztaty bardzo mi się podobały, dowiedziałem się bardzo dużo na
temat światła.”
Konrad Ciuk Ib
„Podobało mi się, gdy białe światło zamieniało się w tęczę.”
Paulina Gruca Ib
„To był niezwykle fajny wyjazd. Światło jest takie ciekawe! ”
Bartosz Pijet Ib
„Wykonałam rysunek dzięki camerze lucida,ale spodobała mi się
również camera obscura”
Anna Ułamek Iic

14 lutego bieżącego roku w KGW w Kopalni odbył się coroczny
bal ostatkowy. Gospodynie balu zaprosiły zaprzyjaźnione Koła
Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców. Goście zachwycali
różnorodnością strojów. Można było spotkać : pszczółkę, diabła,
myszkę miki, góralkę czy pokojówkę. Zabawa była przednia,
goście w doskonałych humorach bawili się do białego rana.
Organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie i serdecznie
zapraszają za rok.

W imieniu wszystkich członkiń Koła Gospodyń Wiejskich
w Aleksandrii oraz moim własnym, jako przewodniczącej, pragnę
serdecznie podziękować sponsorom: Józefowi Nowakowi,
Jerzemu Bryła, Jerzemu Ankowskiemu, Henrykowi Nierobiś,
Mariuszowi Cuglewskiemu oraz Franciszkowi Budzikowi
za zorganizowanie wspaniałego spotkania i przyjęcia z okazji
„Święta Kobiet” w świetlicy w Aleksandrii. Serdeczne
podziękowania składam na ręce świetnego kucharza Kazimierza
Morzyka za przygotowanie smacznych potraw i przepysznych
słodkości. Dziękuję również zaproszonym gościom przybyłym
na tę uroczystość: pani Annie Świtek- Radnej Gminy Konopiska,
pani Iwonie Lisek-dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Rekreacji w Konopiskach, członkiniom, a zarazem koleżankom
z zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich z Walaszczyk
i Kopalni . Serdecznie dziękuję.

26 stycznia 2015 roku w Siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich
w Kopalni odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Z Zarządu Okręgowego z Częstochowy gościliśmy p. Ewę
Kierach, z Urzędu Gminy w Konopiskach z-ce wójta p. Zofię
Kuśmierską. Było to pierwsze spotkanie członków w Nowym
roku, toteż wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Były wiersze
Bożonarodzeniowe, oraz Pastorałka „Śpij Dziecino Mała”odzwierciedlenie Jasełek w formie muzycznej. Następnie
życzenia okolicznościowe związane z Dniem Babci i Dziadka:
toast i życzenia. Serdeczne życzenia z okazji 94 rocznicy urodzin,
wraz z drobnym upominkiem otrzymał p. Jan Jędryka.
W części artystycznej wystąpiły Walentynki i uczestnicy
spotkania. Następnie zabrali głos zaproszeni goście: p. Ewa
Kierach z Zarządu Okręgowego z Częstochowy, p.Zofia
Kuśmierska z Urzędu Gminy w Konopiskach. Obie panie złożyły
uczestnikom spotkania serdeczne życzenia oraz odznaczyły Złotą
Odznaką Honorową z-ce przewodniczącego związku
p. Zdzisława Lisowskiego, a także p. Lucynę Nowak za
szczególne zasługi dla związku.W dalszej części były wspólne
śpiewy i tańce przy akordeonie. Wieczór upłyną w miłej,
rodzinnej atmosferze do późnych godzin wieczornych.

INFORMACJA O PRACY MIĘDZY SESJAMI
W OKRESIE OD
1 STYCZNIA DO 10 LUTEGO 2015r.

Anna Podsiadlik

WYBORY SOŁTYSÓW
I RAD SOŁECKICH 2015 r.
Zebrania wiejskie w sprawie wyboru sołtysów i rad
sołeckich odbywały się w naszej gminie
od 19 stycznia do 6 lutego 2015 r.
Prawo wyborcze na zebraniu wiejskim przysługuje
pełnoletnim mieszkańcom sołectwa, stale zamieszkałym na
jego terenie. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków
rady sołeckiej zwołuje wójt nie później niż 6 m-cy od wyborów
rady. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz
wyznacza przewodniczącego zebrania.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, przeprowadza je
komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych
spośród uprawnionych uczestników zebrania, przy
nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia
kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru sołtysa,
a następnie rady sołeckiej.
Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzania
wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej
1/20 uprawnionych do głosowania osób. W przypadku braku
quorum, następne zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się
po upływie 15 min. od wyznaczonego I terminu zebrania
bez względu na ilość osób. Uchwały podejmowane w drugim
terminie są wiążące.
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym
w sołectwie, sołtys wykonawczym, a rada sołecka
wspomagającym i doradczym sołtysa.
Rada sołecka składa się z 6 osób - w tym sołtys jako jej
przewodniczący. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery
lata. Odmienne uregulowania odnośnie rad sołeckich ma
Aleksandria.
Przedstawiamy skład osobowy Rad Sołeckich:

Sołtys wsi Aleksandria Pierwsza Zenon Skwara,
Sołtys wsi Aleksandria Druga Ryszard Skoczylas,
Rada Sołecka wsi Aleksandria I i Aleksandria II:
Anna Wojciechowska, Sebastian Zaremba, Renata Szczurek,
Dariusz Jagusiak, Robert Wielgosz, Grzegorz Wdowiak,
Ryszard Poks

Sołtys wsi Hutki Halina Ernt
Rada Sołecka:
Andrzej Ceglarek, Przemysław Cierpiał,
Krzysztof Bączyński, Anna Suchecka, Kamil Leśniczek

Sołtys wsi Jamki-Kowale Jolanta Cisowska
Rada Sołecka:
Grzegorz Jarosz, Anna Szymanek, Barbara Dróżdż
Jadwiga Chaładaj, Maria Cierniak

