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Często mówicie
NIE IDĘ
BO TO NIC NIE DA
Czemu tak uważacie ?
czemu nie wybieracie
swoich sąsiadów,
znajomych,
przyjaciół ?
czemu nie spotkacie
się z kandydatami i
nie porozmawiacie o
problemie który dotyczy waszego okręgu ?
Zmieńcie zdanie
i 16 listopada zróbcie
wyjątek idźcie oddać
ważny głos dla waszej
Małej Ojczyzny !
Nie pozwólcie aby dostały się osoby które
po prostu was nie
znają i nie pomogą
wam w problemach
związanych z waszym
miejscem
zamieszkania.
Mamy nadzieję że frekwencja wyborcza
będzie o wiele większa i przekonacie się
że warto oddać swój
cenny GŁOS !
fb/16 listopada idę na wybory
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NIEPODLEGŁOŚĆ
W piątek 8 listopada świętowaliśmy dwudziestą rocznice nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II. Dobra okazja
by przypomnieć sobie Tę wielką Osobowość, która bogactwem swojej służby i nauczania umacniała polski naród przez
długie lata; w kontekście Święta Niepodległości warto też sobie
ponownie uświadomić ile Papież Polak zrobił dla naszej pełnej
niepodległości i wolności osiągniętej 25 lat temu. Trudno też
nie zauważyć, że niejednokrotnie Jan Paweł II za swego życia
przypominał o zagrożeniach wolności jakie niesie współczesny
świat, styl życia czy po prostu ludzka nieodpowiedzialność.
Młode pokolenie nie pamięta czasów cenzury, zakazu
zgromadzeń czy powszechnie promowanego hołdu dla „jedynie
słusznej ideologii”. Być może dlatego, czasami, tak łatwo lekceważy ofiarę pokoleń dla wolnej i niepodległej Polski. Ze zgrozą i
przerażeniem obserwowałem burdy zorganizowanej grupy,
która zakłóciła obchody Święta Niepodległości w Warszawie;
po raz kolejny dodajmy. I warto spytać: w imię czego? W imię
jakich ideałów? W imię szacunku dla kogo? W imię walki o co?
Myślę, że była to manifestacja „podległości” i anty manifestacja
szacunku dla historii i dla tych co oddali życie za ojczyznę.
Codzienność daje nam więc przykłady jak ważne jest
to w jaki sposób kształtujemy charaktery i osobowości młodego pokolenia Polaków. Warto by mama i tata w codziennym
trudzie, obok narzekań i pretensji, powtarzali swoim dzieciom
wierszyk: „kto ty jesteś - Polak mały, …” i potrafili powiedzieć:
„kocham moją ojczyznę Polskę”.
o. Ryszard Iwanowski

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Wybrać na wójta
człowieka poczciwego
Dwadzieścia pięć lat wolności (rocznice
obchodzimy w tym roku) dało nam wszystkim demokratyczne prawa, o które w powojennej historii
walczyły pokolenia. Ciągle jednak musimy
„dorastać” by właściwie z nich korzystać. Myślę, że
kolejną lekcją była kończąca się kampania przed
wyborami samorządowymi. Trochę plwocin od
„anonimowych” pseudodemokratów poleciało
również na mnie - choć nie kandyduję, a jeśli mówię
to pod swoim imieniem i nazwiskiem. I co ciekawe
powodem tej „agresji” jest fakt, że otwarcie popieram jedną z kandydatek na wójta.
Widocznie dla niektórych sama myśl o
możliwości zmiany tego co mamy budzi trwogę.
Wydaje się również, że Iwony Warkockiej boją się
kontrkandydaci bo wiedzą, że jeśli zostanie wójtem
skończą się układy i układziki, a zacznie konkretna
praca u podstaw i przebudowa struktury zarządzania naszą gminą, która w wielu płaszczyznach przypomina epokę słusznie minioną.
Kandydatka na wójta naszej gminy p. Iwona Warkocka jako pierwsza rozpoczęła spotkania z
mieszkańcami wszystkich sołectw; co ważne nie
tylko mówiła „co by chciała”, ale słuchała co mają
do powiedzenia mieszkańcy. Te głosy zostały
uwzględnione w programie.
W swojej kampanii nie otoczyła się ani
rodziną, ani osobami z „dawnych” układów; zgromadziła przy sobie zespół ludzi nowych, chętnych
do pracy i do zmian, z doświadczeniem, które z
pewnością posłuży w trudnej kadencji transformacji.
I sprawa najważniejsza: Iwona Warkocka
nie chce budować przyszłości gminy na kolejnych

długach; rzetelna analiza
budżetu i proponowane
zmiany w niektórych jednostkach pozwolą na
realne oszczędności i
stopniowe wychodzenie
gminy z zadłużenia.
Choćby te trzy
płaszczyzny, które zauważam powyżej, dają mi
nadzieje, że nasza gmina
weźmie kurs na zmiany, a
ja takiej zmiany oczekuję.
Jestem realistą i wiem, że
nie nastąpią natychmiast,
ale sposób myślenia zaprezentowany w kampanii przez Komitet Wyborczy Wyborców Iwony
Warkockiej jest dla mnie
najbardziej wiarygodny i
dlatego godny poparcia.
W XVI wieku
Mikołaj Rej wskazywał
Polakom obraz człowieka
poczciwego. Taki człowiek powinien kierować
się uczciwością, roztropnością, sprawiedliwością,
statecznością i rozwagą; i
powinien
wprowadzać
pokój i ład. Nie wiadomo
jakby Rej ocenił naszych
kandydatów na wójta.
Kierując się własnym sumieniem pójdźcie do urn
w najbliższą niedzielę 16
listopada i wybierzcie na
wójta człowieka poczciwego. Ja zagłosuję na
IWONĘ WARKOCKĄ.
Ryszard Iwanowski

Z ŻYCIA SZKOŁY

Nasze pierwszaki są
UCZNIAMI
Centralnym punktem Uroczystej Akademii z okazji Święta Szkoły było ślubowanie
pierwszoklasistów; 24 uczniów stało się pełnoprawnymi uczniami Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Niepoględziu. Pod
opieką wychowawczyni Gabrieli Chrystofiak i
nauczyciela wspomagającego Moniki Langowskiej, najmłodsi przygotowali piękne przedstawienie i dzielnie zdali egzamin ucznia. Po pasowaniu były prezenty: od przybyłych gości i od
rodziców. Za wszystkie podarunki pierwszaki
serdecznie dziękują!
My gratulujemy nowym uczniom
szkoły i życzymy im samych szóstek i moc sukcesów przez kolejne uczniowskie lata. Osobne
gratulacje składamy również rodzicom - oby
Wasze pociechy dostarczały Wam samych radości!
redakcja

Składam serdeczne
podziękowania w imieniu
przedszkolaków i uczniów
szkół w Niepoględziu, tym
wszystkim, którzy podarowali
fanty na coroczną aukcję
charytatywną. Tym, którzy
zechcieli licytować przygotowane przedmioty należy się
szczególne uznanie i wielkie
podziękowania: DZIĘKI WASZYM WIELKIM SERCOM
pobiliśmy kolejny rekord w
naszej zbiórce.
Zebrane fundusze
pozwolą na przygotowanie
paczek świątecznych dla
wszystkich uczniów oraz na
przygotowanie Wielkiego
Festyny Rodzinnego w sobotę 13 czerwca 2015 roku.
Małgorzata Cyra

SPRAWY RÓŻNE

Jak dojechać na wybory

HUMOREK

Na prośbę mieszkańców Stowarzyszenie SPERANDA udostępni
bezpłatny transport do lokali wyborczych. Autobus będzie odjeżdżał z
poszczególnych miejscowości:

Dyrektorka domu wczasowego
wita w progu wczasowicza:
- Postaramy się, by czuł się Pan,
jak u siebie w domu!
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!

NIEPOGLĘDZIE (sklep) 11.30; 16.30
GAŁĘZÓW (sklep) 12.15; 17.15
KOTOWO (świetlica) 13.15; 18.15
JAWORY (sklep) 14.00; 19.00
NIEMCZEWO (bloki) 14.45
OCHODZA (centrum) 15.00

***
- Dlaczego mężczyźni nie przepadają za inteligentnymi i atrakcyjnymi kobietami?
- Ponieważ zjawiska paranormalne
wywołują niepokój…

Zachęcamy
WSZYSTKICH
mieszkańców uprawnionych do głosowania aby nie rezygnowali ze swojego
prawa do decydowania o losach gminy. Szczególną zachętę kierujemy do
najmłodszych wyborców - głosujcie
bo od Was też bardzo dużo zależy.

***
- Halo, policja?
- Tak. W czym mogę pomóc?
- Dwie dziewczyny biją się o mnie.
- Więc w czym problem?
- Gruba wygrywa...

Do zobaczenia przy urnach
w niedzielę 16 listopada br.

***
Jasiu chwali się koledze:
- Moja mama to jeździ jak piorun.
- Tak szybko?
- Nie, tak często wali w drzewa.

Dnia 1 listopada 2014 roku
zmarł nagle mieszkaniec Niepoględzia

+ Stanisław Krzeczkowski
Lat 55
Na miejsce odpoczynku odprowadziliśmy Go 4.11.2014 r.
Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia,
a zmarłego polecamy modlitewnej pamięci.

JEZU UFAM TOBIE !

