WIGILIA W SZKOLE
22 grudnia był ostatnim dniem zajęć przed przerwa
świąteczną. Tego dnia nie było lekcji, klasówek i odpytywania.
Cała społeczność szkolna mogła cieszyć się zbliżającymi
Świętami Bożego Narodzenia.
Już pierwszy punkt programu wprowadził wszystkich w
wyjątkowy nastrój. Na naszej szkolnej scenie wystąpił
niezwykły duet muzyków ludowych. Szymon i Rozalba są
muzycznymi samoukami, dla których muzyka to pasja i sposób
na życie. Rosa pochodzi z Kalabrii w południowych Włoszech
a Szymon z Beskidu Żywieckiego. Muzycy wykonują tradycyjna muzykę góralską, słowacką i włoską, ale też improwizacje
łączące te style. Podczas swoich koncertów duet wykorzystuje wiele ludowych instrumentów: dudy, trombity, fujary pasterskie, tamburyna, kastaniety, akordeon i gitarę. Podczas koncertu mogliśmy poznać pochodzenie i brzmienie tych rzadkich
instrumentów. Na koniec pięknie wybrzmiała tradycyjna góralska pastorałka.

Po koncercie wszystkie klasy wraz z wychowawcami udały
się do swoich gabinetów, gdzie czekały odświętnie przygotowane stoły, a na nich potrawy wigilijne. Spotkania w klasach
były również okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia
sobie świątecznych i noworocznych życzeń.
Na zakończenie dnia w szkole oglądaliśmy jasełka w wykonaniu najmłodszych uczniów szkoły podstawowej, wspieranych
przez chór szkolny pod kierunkiem Wojciecha Magnuckiego.
Apel zakończyły życzenia od dyrektorów obu szkół na święta
i Nowy Rok.

OGŁOSZENIE
Upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w
2002 roku. Przypominamy o składaniu wniosków o wydanie
nowych dokumentów tożsamości. Data ważności dowodu osobistego umieszczona jest w prawym dolnym rogu na awersie
dokumentu (strona ze zdjęciem).
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APEL BOŻONARODZENIOWY

Przekazujemy w Wasze ręce pierwszy numer
miesięcznika “Wieści Gminne - Jordanów Śląski”, w
którym na bieżąco przedstawiać będziemy przydatne
informacje związane z naszą Gminą.
Będziemy starali się przekazywać informacje dotyczące
bieżących i planowanych inwestycji oraz rozwiązania
najważniejszych problemów wywodzących się
bezpośrednio z codziennego życia.
Liczymy na współpracę przy redagowaniu następnych
numerów naszego miesięcznika.
Mamy nadzieję, że z życzliwą przychylnością sięgniecie
Państwo po ten numer i po jego następne wydania.

Potem na scenę wybiegli chłopcy ze swoim długo przygotowanym układem tanecznym w stylu jump. Występ
Maćka Choińskiego, Patryka Turkiewicza, Jarka Bieleckiego, Mateusza Barwiołka, Marcina Stasiaka i Norberta
Szczepańskiego został nagrodzony gromkimi brawami przez
całą widownię. Przy okazji występu muzycznego naszych
gości pokazali także zbójnickiego.

Życzę pożytecznej lektury
Henryk Kuriata
Wójt Gminy Jordanów Śląski

W celu wymiany dowodu osobistego należy zgłosić się
osobiście do Urzędu Gminy Jordanów Śląski pokój nr 1.
Do wniosku należy dołączyć 2 aktualne fotografie i posiadany
dowód osobisty.
Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi około 1
miesiąca.
W TYM NUMERZE:
- Apel Bożonarodzeniowy

OPRACOWANIE GRAFICZNE
SKŁAD KOMPUTEROWY:
Sylwia Sawiacka, Iga Letachowicz
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Pracownicy: Urząd Gminy Jordanów Śląski,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
Publiczna Szkoła Podstawowa,
Publiczne Gimnazjum
WYDAWCA:
Wójt Gminy
55-065 Jordanów Śląski, ul.Wrocławska 55
tel. 71 391 15 81 fax. 71 391 15 90
e-mail: ug@jordanówslaski.pl www.jordanowslaski.pl

POMOC SPOŁECZNA

- Pomoc społeczna
- Bal Karnawałowy
- Konkurs “Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”
- Pomoc Rodakom ze wschodu
- Rusza kwalifikacja wojskowa
- Zmiana terminów składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy
- Dopłaty do materiału siewnego 2012
- Ogłoszenia
.... I WIELE INNYCH

4

W grudniu, jak co roku w naszej szkole odbył się uroczysty
Apel Bożonarodzeniowy. W tym roku apel był szczególnie
ważny dla maluchów z oddziałów przedszkolnych, ponieważ
to one zaprezentowały całej szkolnej społeczności oraz
zaproszonym gościom - Jasełka. Nasi mali aktorzy, w strojach
przygotowanych przez rodziców, wykazali się niezwykłym
talentem aktorskim. Tego dnia w naszej szkole pojawiła
się Maryja z Dzieciątkiem, Józef, Pasterze, Królowie. Nie
zabrakło również diabełków, aniołków, gwiazdek a nawet i
św. Mikołaja. Przedstawienie wprowadziło wszystkich zebranych w nastrój świąt Bożego Narodzenia. Podczas występów
dzieci mogliśmy również kolędować wspólnie z naszym szkolnym chórem.
					
Olga Filipczak
Jest to instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej
i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie
partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i
umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka.
Komu przysługuje:
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej1
następującym osobom:
·
Osobom posiadającym obywatelstwo polskie
mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także:
·
cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania
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przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt
13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.
U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr
165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy
lub ochrony uzupełniającej,
b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
·
mającym miejsce zamieszkania i przebywającym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu
art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007
r. Nr 120, poz. 818), posiadającym prawo pobytu lub prawo
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W następnym numerze o przyczynach udzielania pomocy

BAL KARNAWAŁOWY - Karnawał to czas zabaw i maskarad!

				
11 stycznia 2012r. uczniowie klas 0- III Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jordanowie Śl., uczestniczyli w zabawie
karnawałowej, którą poprowadziła grupa Rewelacja. Cała impreza wypełniona była zabawami, konkursami i konkurencjami dla klas.		

KONKURS „Najpiękniejsza ozdoba
bożonarodzeniowa”
W dniach 14-21 grudnia, w Szkole Podstawowej
przeprowadziliśmy konkurs na najpiękniejszą ozdobę
bożonarodzeniową. Technika wykonania prac była dowolna.
Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni uczniów,
odwoływanie się do tradycji chrześcijańskich i podkreślenie
radosnego, świątecznego nastroju.
W dniu zakończenia konkursu otrzymaliśmy 36 przepięknych i
oryginalnych ozdób, były to m.in. szopki, choinki z makaronu,
szyszek, ryżu i piórek, anioły, stroiki i bombki.

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę
Uzupełnień we Wrocławiu kwalifikacja odbędzie się dla Powiatu Wrocławskiego w terminie 27.02.2012 - 30.03.2012.

Ozdoby były tak piękne, że na każdej przerwie gromadziły
się dzieci, aby je podziwiać. Kreatywność naszych uczniów
zachwyciła również nauczycieli i pracowników szkoły. Jury
w składzie: Wioletta Majka- Stangret, Joanna Partyka i Agnieszka Capaja- Smolis, miało duży problem z wyłonieniem
zwycięzcy- gdyż każda praca zasługiwała na wyróżnienie,
odznaczała się niezwykłą starannością i pomysłowością. W
związku z tym postanowiliśmy przyznać nagrody wszystkim
dzieciom biorącym udział w konkursie. GRATULUJEMY!

W grudniu 2011 roku Publiczna Szkoła Podstawowa
przystąpiła do akcji „Pomoc rodakom ze Wschodu”. Koordynatorem i organizatorem ww. akcji była reporterka TVP
Wrocław Pani Grażyna Orłowska- Sondej we współpracy z
Dolnośląskim Kuratorium Oświaty.
Pomoc polegała na zbiórce darów: konserw, cukru, makaronu,
ryżu, herbaty, kawy, środków czystości, wyprawek szkolnych,
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Dorota Sokołowska

10 grudnia 2011 roki zabrane dary zostały przekazane do
siedziby TVP Wrocław.
Lubow Kozłowska

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. określa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.10.2011 r. w
sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
ogłoszone w D. U. Nr 245 poz 1463 z 2011 r.

POMOC RODAKOM ZE WSCHODU

				

Przedstawiciele Szkolnego Samorządu Uczniowskiego przez
kilka dni zbierali dary, a następnie segregowali i pakowali.
Wszystkim biorącym udział w akcji ogromne podziękowania,
a szczególne podziękowania kierowane są do mieszkańców
wsi Mlecznej.

RUSZA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2012

Agnieszka Capaja- Smolis

Bal sprawił wiele radości najmłodszym, którzy mogli się
przebrać za znane im postacie z bajek. Na bal przybyły
księżniczki, wróżki i motylki, rycerze, Batmani i Spidermani.
Wszystkie stroje były piękne i wyjątkowe. W przerwie każda
klasa miała przygotowany słodki poczęstunek.
Czas przeznaczony na zabawę szybko minął i po godzinie 18
dzieci pod opieką rodziców, rozeszły się do domów. 		
			
Kolejna zabawa już za rok!

zabawek itp. Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami przynosili paczki dla wielu naszych rodaków mieszkających na
Wileńszczyźnie.

fot. Przedstawicielki SU- Marta Droszczak i Dominika Droszczak uczennice kl. VI B podczas zbierania darów.

Do stawienia się go kwalifikacji wojskowej wzywa się:
- mężczyzn urodzonych w 1993 roku;
- mężczyzn urodzonych w latach 1988-1992, którzy nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej;
- osoby urodzone w latach 1991-1992, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po
zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28
ust. 4 i 4b ustawy z dn. 21 listopada 1967 o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wnioski o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
- kobiety urodzone w latach 1988-1993, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach
lub na uczelniach medycznych i kierunkach weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których
mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca
2010 r. w sprawie wskazania grup poddanych obowiązkowi
stawienia się kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54 poz. 321).
- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo
do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy
trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Jordanów
Śląski winny obowiązek ten spełnić w terminie 2 marca 2012r.
w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu
ul.Kościuszki 131 (Starostwo Powiatowe).

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji
wojskowej muszą wziąć ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość;
- dokumentację medyczną (jeśli taką posiadają)
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4cm bez nakrycia głowy;
- dokument potwierdzający wykształcenie albo zaświadczenie
o kontynuacji nauki.
Maria Stawczyńska

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO 2012
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, e w okresie od
15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać się o dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy
de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż
ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od
15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty
znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w
rolnictwie w 2012 r.”.
UWAGA: W 2012 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o
przyznanie dopłaty.

ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA OLEJ
NAPĘDOWY
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca
2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, uprzejmie informujemy, że w 2012 roku wnioski o zwrot podatku
akcyzowego należy składać w innych terminach niż dotychczas.
Terminy są następujące:
Od 1 do 29 lutego 2012r. - wraz z fakturami dokumentującymi
zakup oleju w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia
2012r.
Od 1 do 31 sierpnia 2012r. - wraz z fakturami dokumentującymi
zakup oleju w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2012r.
Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów
określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r.
od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w
wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 2 - 30 kwietnia 2012
r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 1
- 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w
drugim terminie, gotówką w kasie urzędu albo przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku.
Zmienił się również wzór wniosku o zwrot oleju napędowego.
Nowe druki dostępne będą w lutym w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, p. 6, a także u sołtysów.
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