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13 grudnia - 19.30
Zapal w oknie świecę
Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności. "Światło
Wolności", o którego
zapalenie zwraca się
IPN w 33. rocznicę
wprowadzenia stanu
wojennego, nawiązuje
do gestu papieża Jana
Pawła II i prezydenta
USA Ronalda Reagana, którzy w grudniu
1981 r. w ten sposób
przypominali o Polsce.
Akcję honorowym patronatem objął prezydent
Bronisław Komorowski.
"13 grudnia zapalając
"Światło Wolności" ponownie oddamy hołd
wszystkim ofiarom stanu
wojennego - śmiertelnie
pobitym w starciach z
milicją, internowanym,
zwolnionym z pracy, relegowanym z uczelni
oraz zmuszonym do emigracji z powodów politycznych".
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Święta Bożego Narodzenia zbliżają się dużymi krokami. W szale zakupów i porządków często dyscyplinujemy dzieci
pytaniem: bądź grzeczny bo Mikołaj ci nic nie przyniesie? Czasami, krótkotrwale takie groźby działają - na najmłodszych.
Starszym bajer o Mikołaju raczej nie pomaga. A szkoda - bo
grzecznym warto być w każdym wieku.
Grzeczny to człowiek, który jest posłuszny, miły, dobry, spokojny, dobrze wychowany, uprzejmy. Przypomnienie
tej definicji w czasie przygotowań do rocznicy narodzin Jezusa
jest jak najbardziej zasadne. Przecież Chrystus narodził się po to
by przypomnieć nam, że zostaliśmy stworzeni na „obraz i podobieństwo Boga”. Do życia według Tego wzoru zostaliśmy powołani. I to nie tylko w perspektywie dziecka złożonego w
stajence, ale także poprzez pryzmat wydarzeń drogi krzyżowej i
ofiary Krzyża. I stając z tą myślą wobec rodzącego się Zbawiciela szukajmy naszej GZRECZNOŚCI dostrzegając codzienną
grzeszność. A kiedy przed stajenką zaśpiewamy głośno „Bóg się
rodzi” znajdziemy prawdziwy powód do radości; bo choć nie
byliśmy zawsze „grzeczni” to dzięki TYM NARODZINOM możemy ciągle liczyć na prezent „z góry”. I taką „wesołą nowiną”
dzielmy się z każdym człowiekiem.
A gdybyście w tym czasie chcieli poprawić statystyki
własnych „grzeczności” to pamiętajcie o jej zasadach w zatłoczonych sklepach, w długich
kolejkach, szukając miejsca na
parkingu przed supermarketem, stojąc w korku na czerwonym świetle, sprzątając dom
przy rozhukanej zgrai dzieciaków, czy oprawiając karpia
podczas popołudniowej drzemki zmęczonego męża. O.R.I.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Nowa Pani Wójt
rozpocznie urzędowanie

WARKOCKA

Ryszard Iwanowski

w poszczególnych
okręgach
DAŃCZAK

Wybory samorządowe 2014 za nami! W
niedzielę 30 listopada br. dokonaliśmy wyboru
wójta naszej gminy; została nim pani Iwona Warkocka. W II turze wyborów głosowało nas mniej;
oddano 3208 głosów ważnych czyli o 544 niej niż w
I turze ( I tura 3752). Na Eugeniusza Dańczaka głosowało o 391 osób więcej niż w I turze (1155). Iwona Warkocka zdobyła o 679 głosów więcej (w I
turze 983) zapewniając sobie tym samym przewagę 116 głosów nad kontrkandydatem. Tym samym
mieszkańcy potwierdzili wolę zmian w funkcjonowaniu naszej gminy.
Nowo wybrana Pani Wójt Iwona Warkocka objęła urząd w poniedziałek 8 grudnia br. podczas uroczystej sesji Rady Gminy o godzinie 14.00.
Jej wybór na Urząd Wójta potwierdził Komisarz
Wyborczy wręczając zaświadczenie o wyborze, po
czym wobec zebranych nowa wójt złożyła ślubowanie.
Warto zauważyć, że Iwona Warkocka jest
pierwszą kobietą w historii Gminy Dębnica Kaszubska, która pełnić będzie Urząd Wójta. Rozpoczynająca się kadencja jest pełna wyzwań, jakie stawia
przed wójtem i radą gminy trudna sytuacja finansowa z jednej strony, a z drugiej perspektywa pozyskania środków unijnych na nowe i ważne inwestycje. Mieszkańcy oczekują również na konkretne
zmiany w sposobie funkcjonowania urzędu oraz w
sposobie reagowania na ich konkretne potrzeby.
Oczekiwań i nadziei związanych z „nową władzą”
jest wiele. Życzymy więc nowej pani wójt dużo sił
i koniecznego w takich sytuacjach, konsekwentnego samozaparcia we wprowadzaniu zmian. Rozumiemy, że nie jest to era zaczarowanego ołówka,
którym można zmienić rzeczywistość w jednej
chwili, dlatego będziemy kibicować i wspierać
wszelkie działania, które będą zmieniać na lepsze
naszą codzienność.
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Cała szkoła śpiewa
KOLĘDY
W tradycję szkoły wpisał się
już Adwentowy Kalendarz Niespodzianek czyli codzienne śpiewanie
kolęd połączone z niespodziankami.
Każda z klas oraz nauczyciele i pracownicy przygotowują wybraną kolędę. Każdego dnia jedna z klas prezentuje przygotowany utwór. Na zakończenie występów—19 grudnia odbędzie się losowanie niespodzianek,
a wśród nich wyjazdy na kręgle, do
teatru lub kina, na piłeczkownie i inne atrakcje.
Oczywiście od pierwszego dnia adwentu szkolny
hol zdobi wieniec adwentowy i
stosownie do tygodnia adwentu płoną na nim świece,
sygnalizując zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia. W
ten sposób uczniowie naszej
szkoły przeżywają ten liturgiczny czas oczekiwania; w
procesie wychowawczym to
ważny element, który pozwala
w czasie silnej komercjalizacji
świąt
dostrzegać
uczniom
istotę i prawdziwy sens przeżywanej narodzin Jezusa.
Relację z każdego dnia
naszych adwentowych śpiewów znajdziecie na stronie:
www.niepogledzie.pl.
Trwają również przygotowania do szkolnych jasełek na które zaprosimy 16 i
17 stycznia 2015 roku.
o.Ryszard Iwanowski

Zajęcia na basenie
dla wszystkich
uczniów
Już w ubiegłym roku
szkolnym uczniowie klas IV-VI
oraz gimnazjaliści uczestniczyli w cotygodniowych zajęciach na bytowskim basenie.
W tym roku szkolnym z takich
zajęć korzystają
uczniowie
klas I-III. Dla najmłodszych to
wyjątkowa frajda. Nie wszyscy
rodzice mają czas by pojechać ze swoimi pociechami na
basen. Nasza szkoła zapewnia dzieciom tę przygodę nieodpłatnie.

SPRAWY RÓŻNE

BAL
SYLWESTROWY

ZAPRASZAMY
DO
NIEPOGLĘDZIA
20.00 - 4.00
Bilet wstępu:
200,00 / od pary
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UWAGA: rezerwację należy
zrealizować do 20.XII. 2014—
w przeciwnym razie tracą
ważność

HUMOREK
Przychodzi kobieta do apteki:
- Macie jakiś naprawdę skuteczny środek na
odchudzanie?
- Tak. Plastry.
- A gdzie się je przykleja?
- Na usta.
*****
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów itp.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.
*****
Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół
zastawiony, czekają tylko na pierwszą
gwiazdkę. Oczywiście przy stole jedno dodatkowe, puste miejsce. Nagle pukanie do
drzwi.
- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie
miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!

ZAMÓWIENIE
NA DODATKOWE PACZKI

Bawić nas będzie
zespół
COMPANIEROS
www.companieros.com.pl

17 STYCZNIA 2015 ROKU podczas Szkolnego Balu Karnawałowego uczniowie szkoły i przedszkola otrzymają paczki świąteczne przygotowane przez Radę
Rodziców. Zwyczajem poprzednich lat rodzice, którzy chcą obdarować dzieci pozaszkolne mogą
zamówić dla nich paczki przygotowywane przez Radę Rodziców.
Zamówienia kierujemy do rady
rodziców - pani Małgorzaty Cyra
tel. 668 765 558.

