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ZŁOTE MYSLI 

BOISKO W NIEPOGLĘDZIU RUSZA 
 Już niebawem powinny ruszyć 
prace związane z budową boiska w Nie-
poględziu; podkreślam, że fundusze na 
ten cel były przyznane i zabezpieczone 
jeszcze w ubiegłym roku. Pierwszym eta-
pem prac będzie dalsze odwodnienie 
terenu (pierwszy etap części terenu został 
wykonany podczas niwelacji). Powstanie 
boisko do gry w piłkę nożną o powierzchni 
7560 m2 (108m x 70m) o nawierzchni z 
trawy naturalnej. Zamontowane zostaną 
piłko chwyty i bramki. Od strony jezdni 
teren zostanie ogrodzony. Zostaną rów-
nież zamontowane trybuny dla 120 miejsc 
siedzących; terenu zostanie utwardzony  
kostką brukową. 
 Powstanie również  boisko wie-
lofunkcyjne o powierzchni 510 m2 (17 m x 
30 m) o nawierzchni asfaltowej do gry w 
koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną.  
 
BĘDZIE REMONT DROGI  
W GAŁĘZOWIE 
 Przygotowywane są plany pracy 
nad remontem drogi w Gałęzowie: od 
sklepu do państwa Grajczyk – Węgrzyn. 
Zostaną wznowione granice drogi, zniwe-
lowana zostanie skarpa na zakręcie, do 
utwardzenia zostanie wykorzystany gruz, 
który znajduje się na terenie byłego PGR-
u w Gałęzowie. 
 
Co nowego w naszej gminie? 
Sprawdź na facebooku: debnicka 
gablota lub na stronie Urzędu Gmi-
ny: www.debnica.pl  

ZEBRANIA SOŁECKIE 
 Zebrania w sołectwach trwaj! Są 
one  dla lokalnych społeczności bo te wy-
bierają swoich bezpośrednich reprezen-
tantów i gospodarzy. Funkcja sołtysa i 
rady sołeckiej nabiera w tej kadencji nowe-
go, szczególnego znaczenia; rusza fun-
dusz sołecki, a więc właściwe zarządzanie 
i kierowanie środkami powierzonymi danej 
miejscowości spoczywać będzie w gestii 
tych właśnie osób. Nie powinno więc niko-
go z nas zabraknąć na tych wiejskich ze-
braniach. Nie powinno również brakować 
chętnych, którzy na te stanowiska będą 
kandydować. Choć sołtys to funkcja wła-
ściwie społeczna, to w tej nowej perspek-
tywie, od tej osoby zależeć  będzie wiele. 
Bo decyzję na co wydać pieniądze podej-
mą mieszkańcy, ale realizacja tych posta-
nowień zależeć będzie od umiejętności 
organizacyjno-zarządczych sołtysa. 
Motarzyno (Motarzyno, Goszczyno, 
Jamrzyno, Niemczewo, Ochodza, Spo-
le, Strzegomino) 02.03.2015r. 18.00 
Szkoła Podstawowa w Motarzynie; 
Budowo ( Budowo , Budówko) 
3.03.2015r. 18.00 Świetlica Wiejska w 
Budowie; 
Jawory 04.03.2015r. 18.00 Świetlica 
Wiejska w Jaworach; 
Kotowo 05.03.2015r. 18.00 Świetlica 
Wiejska w Kotowie  
Gałęzów 10.03.2015r. 18.00 Świetlica 
Wiejska w Gałęzowie; 
Niepoględzie (Niepoględzie, Grabów-
ko) 11.03.2015r 18.00 Świetlica Wiej-
ska w Niepoględziu.   

Dla triumfu zła, wystarczy by dobry człowiek  
pozostał bezczynny –  Edmund Burke   
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 Po świątecznej 
przerwie i feriach zi-
mowych zdążyliśmy się 
już przestawić na pra-
cowite tory. I dobrze bo 
za oknami … wiosna. 
A wiosną wiele róż-
nych „rzeczy” z ziemi 
wyłazi; pierwsze oczy-
wiście są wirusy, które 
łamią kości i nie tylko. 
Ale zauważyłem też 
różne inne „zabawne 
potworki polityczne”.  
 Ma to niewąt-
pliwie związek z wybo-
rami sołtysa i rad sołec-
kich - do tematu wraca-
my na ostatniej stronie. 
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15 lat SPERANDY 
 

 Był listopad 1999 roku. Ponad 160 osób uczestniczyło 
w zebraniu założycielskim stowarzyszenia, które wyrastało na 
fali obaw mieszkańców Niepoględzia i Gałezowa o swoją szkołę. 
Taki był początek SPERANDY, która działa już piętnaście lat. 
Wielu zapomniało o trudnych początkach; ja pamiętam o 
„wielu”, którzy swoją bezinteresowną pracą tworzyli podwaliny 
pod to, czym dysponujemy dzisiaj. A czasami w trudnych chwi-
lach, kiedy wkurzają mnie „zapominalscy” malkontenci, pusz-
czam wodzę fantazji i myślę: jak wyglądałyby Niepoględzie i 
Gałęzów dzisiaj, gdyby nie praca członków stowarzyszenia i 
wielu prawdziwych przyjaciół, w ciągu tych piętnastu lat? Może 
w wolnej chwili warto zastanowić się nad odpowiedzią?  
 Ważne  są fakty. A najważniejszym jest istnienie szko-
ły, w której uczy się dzisiaj prawie 250 dzieci z  czternastu wsi. 
Bezpłatnie korzystają nie tylko z nauki i transportu, lecz ze 
wszystkich atrakcji jakie zapewnia im szkoła. Wyniki w naucza-
niu - wyższe od średniej szkół gminnych, co potwierdzają egza-
miny ostatnich trzech lat. Opieka specjalistyczna jaką szkoła 
otacza uczniów również jest ponad standardowa, bo która ze 
szkół np., wozi swoich uczniów na badania do specjalistów w 
Gdańsku? Edukację i wychowanie powierzonych nam dzieci i 
młodzieży traktujemy poważnie , pozostając 24 h na dobę do 
dyspozycji rodziców. Wypełniamy więc misję, która była głów-
nym motywem powołania stowarzyszenia. 
 Warto też przypomnieć, że od dziesięciu lat stowarzy-
szeni prowadziło i utrzymywało świetlicę w Gałęzowie, nie 
korzystając ze specjalnych funduszy na ten cel. Wszyscy przy-
zwyczaili się do wielu okolicznościowych wydarzeń, znanych w 
całym regionie, których organizatorem jest Speranda; wspo-
mnijmy choćby Mszę na Wodzie, Festyn Rodzinny z atrakcjami, 
Święto Gałęzowa, Hubertus czy Jasełka.   
 Kto dobrze zrozumiał przesłanie tegorocznych 
„jasełek”  to wie, że „dopóki sił będę szedł, będę biegł , nie dam 
się”; i wierzę, że wraz ze mną Ci, którym dobro naszych miej-
scowości jest bliskie. 

o. Ryszard Iwanowski 



WAŻNE WYDARZENIA 

„Spodziewali się najgorszego –  
ale nie tego, co niewyobrażalne.” (Charlotte Delbo) 

 Czy ból ofiary sprzed siedemdziesięciu laty 
Może się stać dziś naszym dziedzictwem? 
- Nie wiem. Ale nie mamy innego wyjścia. 
Na tymże bólu przyszło nam budować powo-
jenność. 
Musimy się więc mądrze wsłuchać i wczuć w 
to, co nas już nie spotkało. Nasza wyobraź-
nia nadal tego nie ogarnia, 
tak, jak nie ogarniała tego wyobraźnia ów-
czesnych ludzi.  
 

 „Noc, noc bez końca. Świtu nie ma.” 
(Tadeusz Borowski)  
 

Auschwitz nie jest źródłem siły. 
Jeśli ktokolwiek tu przyszedł, 
By poczuć siłę, mądrość, katharsis 
- ten się myli. 
Auschwitz jest ciemnością, destrukcją, 
zniszczeniem. 
Dlatego przybiera dla nas postać przestrogi, 
strasznej przestrogi. 
Nadal nie dajemy sobie rady z Auschwitz 
gdyż nie możemy zachować ludzkiej twarzy, 
godząc się jednocześnie z nienawiścią, z 
pogardą, z antysemityzmem, a przede 
wszystkim z naszą codzienną obojętnością. 
Dlatego Auschwitz przeraża. 
Nie budzi już dziś demonów, budzi sumienie. 
A to sumienie – każdego z nas oskarża. 
 

„My – martwi – oskarżamy”. 
(Anonimowa czeska Żydówka) 
 

Ocalali. Wy – żywi – niosący w pamięci obli-
cza zamordowanych. Wam dziękuję – Dro-
dzy – za Wasze trudne słowa ostrzeżenia, za 
wasz lęk i za waszą nadzieję. 
Za wszystko, co o nas samych nam powie-
dzieliście. 

Oznacza – nigdy więcej przeze mnie, 
nigdy więcej we mnie, nigdy więcej ze mną. 
Wierzę, że nigdy więcej z nami wszystkimi. 
Dzisiaj my musimy stać się dojrzali, dorośli, 
niosąc dalej to wszystko, 
co zasiały w naszej pamięci Wasze słowa. 
To często wydaje się ponad siły, 
ale innego wyjścia nie mamy i mieć nie bę-
dziemy. 
 

„Mamy straszne przeczucie, gdyż wiemy”. 
(Załmen Gradowski)  
 

 Wydawałoby się, że świat powinien być 
trwale inny. Że nikt nie powinien niewinnie 
ginąć. Wydawałoby się, że nie można dziś 
już głosić nienawiści, że nikt nie będzie pró-
bował zmieniać granic siłą. 
Wydawałoby się, że obojętność i bierność 
powinny budzić wstręt. 
Lecz tyle razy widzieliśmy, że pamięć w nas 
jeszcze nie dojrzała. 
 

„To się stało, a więc może znów się zdarzyć. 
Może się zdarzyć wszędzie” 
(Primo Levi) 
  
Mamy i dziś prawo do lęku. 
Ale mamy obowiązek odpowiedzialności. 
„Gdyż wiemy”. 
Gdyż nasza przyszłość jest zakorzeniona w 
pamięci. 
I w zapomnieniu niszczymy nie obraz prze-
szłości, 
lecz namacalny kształt naszej przyszłości.  
 

„Nigdy więcej” nie jest programem politycz-
nym, 
jest decyzją osobistą. 

Pewnie wśród codziennego zabiegania trudno było  znaleźć czas by w spokoju śledzić transmisję z 
uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.  Ktoś może nawet powiedzieć: 

„przecież to było tak dawno i nas absolutnie nie dotyczy”. Słuchając słów, które padały w tym przera-
żającym miejscu, uświadomiłem sobie, że dramat i okrucieństwo tamtych „fabryk śmierci” trwa w 

wielu miejscach współczesnego świata, w wielu sercach współczesnego człowieka. Dla tych, którzy 
zechcą się zatrzymać  na chwilę - dla milionów którzy zginęli i dla siebie - zamieszczam poniżej tekst 
wystąpienia dyrektora Muzeum Auschwitz dr. Piotra M.A. Cywińskiego. Przeczytajcie go w całości.  

I.R. 

 Z ŻYCIA SZKOŁY                   

  
 Uczniowie, którzy chcieli aktywnie wypo-
cząc podczas ferii mięli ku temu okazję. Kilka wyjaz-
dów, zajęcia na świetlicy i w szkole.  
 Bardzo atrakcyjne były wyjazdy na Dni 
Sportu do Człuchowa. Na pięknych trasach człu-
chowskiego parku niczym Justyna Kowalczyk 
„śmigaliśmy” na nartach biegowych; wymęczeni 
narciarskimi wyczynami udaliśmy się na basen 
gdzie  rozegraliśmy mecz piłki wodnej i intensywnie 
wypoczywaliśmy w jacuzzi. Po basenie wspinali-
śmy się jak najwyżej i jak najszybciej na kolorowej 
ściance; na koniec udaliśmy się na lodowisko aby 
zademonstrować nasze łyżwiarskie umiejętności. 
Zabawa była super! W drodze powrotnej do domu 
na każdego uczestnika czekał posiłek ( w McDo-
nalds ). 
 Super było także na stokach: Amalka i 
Wieżyca. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję pod-
szkolić swoje narciarskie umiejętności. Świetna 
pogoda i wspaniałe warunki pozwoliły nam na dobrą 
zabawę. Do dyspozycji mieliśmy dwa wyciągi i narty 
bez ograniczenia czasowego. Zmarznięte ręce do-
grzewaliśmy przy ognisku zajadając się kiełbaska-
mi. Warto zaznaczyć, że wyjazdy były dostępne 
także dla starszej  - absolwentów naszej szkoły. 

Karol Szczepański 

 

Aktywne ferie  Turniej tenisa  
stołowego 

W piątek 23.01.2015r. w 
SPOŁECZNYCH SZKOŁACH w NIE-
POGLĘDZIU rozegrano finał TENISA 
STOŁOWEGO  O MISTRZSTWO 
SZKOŁY w czterech kategoriach 
wiekowych. 

Uczniowie klas IV-VI oraz 
gimnazjaliści walczyli w elimina-
cjach podczas lekcji wychowania 
fizycznego. Spośród wszystkich 
zawodników wyłoniono  czwórkę 
finalistów z każdej kategorii wieko-
wej. Finałowy turniej rozegrano 
systemem „każdy z każdym” do 
dwóch wygranych 11- punktowych 
setów.  
WYNIKI TURNIEJU FINAŁOWEGO :  

DZIEWCZĘTA KLAS IV- VI SP.  
I msc. – Sara Strychalska 
II msc. – Julia Mac 
III msc. – Nikola Kloskowska 
DZIEWCZĘTA GIMNAZJUM 
I msc. – Barbara Przydatek 
II msc. – Daria Chrystofiak 
III msc. – Alicja Wites 
CHŁOPCY KLASA IV-VI SP. 
I msc. – Krystian Grajczyk 
II msc. – Jakub Stanisławek 
III msc. – Krzysztof Łangowski 
CHŁOPCY GIMNAZJUM 
I msc. – Damian Młyński 
II msc. – Arek Dalecki 
III msc. – Dominik Szrejder 

 
Uczestnicy turnieju fina-

łowego zostali nagrodzeni pamiąt-
kowymi dyplomami oraz nagroda-
mi rzeczowymi. Wszystkim FINALI-
STOM SERDECZNIE GRATULUJE-
MY !!! 

Karol Szczepański 


