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Dziękujemy!  
W związku z wybora-
mi samorządowymi 
swoją kadencję rad-
nego zakończył pan 
Zdzisław  Bojanow-
ski, który przez 
ostatnie cztery lata 
reprezentował Gałę-
zów i Niepogledzie w 
Radzie Gminy. Za Je-
go pracę na rzecz na-
szych miejscowości 
składamy serdeczne 
podziękowania. Trze-
ba zauważyć, że w 
tym okresie pan Zdzi-
sław zrealizował pra-
wie wszystkie ze swo-
ich przedwyborczych 
obietnic, że wspomnę 
choćby - remont spi-
chlerza w Niepoglę-
dziu (środki na boisko 
do wykorzystania w 
przyszłym roku), 
utwardzone pobocze 
przy drodze Gałęzów-
Niepoględzie, przysta-
nek w Gałęzowie.  
A dziś w dniu Jego 
okrągłych urodzin 
składamy najlepsze 
życzenia i STO LAT! 
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W niedzielę dogrywka 
 

  W pierwszej turze wyborów (16.11.2014) oddali-
śmy 3.752 głosy. Podzieliliśmy je pomiędzy sześciu kandyda-
tów na stanowisko wójta naszej gminy. Do drugiej tury 
przeszedł Eugeniusz Dańczak oraz Iwona Warkocka. Wybo-
ru dokonamy już w najbliższą niedziele 30 listopada.  
 Głównym graczem tej tury  będzie jednak fre-
kwencja - ostateczny wynik  zależał od tego ilu pójdzie nas 
do urn. W pierwszej turze głosowało 52 % uprawnionych 
mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska. Jeśli chcemy mieć 
rzeczywisty wpływ na dalsze losy swoich miejscowości i 
całej gminy powinniśmy ten obywatelski obowiązek wypeł-
nić wszyscy. Warto pomyśleć, że nie idąc do głosowania też 
głosujemy - krótko mówimy „dobrze jest jak jest”.  
 Pięciu startujących w pierwszej turze kandydatów 
zapowiadało zmianę sposobu rządzenia i zarządzania naszą 
gminą. Łącznie oddaliśmy na nich 2597 głosów! Obecny 
wójt otrzymał 1155 głosów poparcia. Z tego zestawienia 
wynika, że  69,22 % głosujących opowiedziało się za nowym 
kierunkiem rozwoju gminy Dębnica Kaszubska. Czy tę wolę 
zmian potwierdzimy również w II turze? Wszystko w na-
szych rękach!  
 Wszystkich, którzy wahają się jeszcze na kogo po-
stawić  zachęcam do zapoznania się z propozycjami kandy-
datów na ich stronach internetowych oraz na facebook’u. 

R.I. 
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Łyżka dziegciu  
w beczce miodu ... 

 Czytałem najnowszy (?) materiał wyborczy 
pana Dańczaka; elegancki papier, kolorowe fotografie  
i duuuuużo tekstu. Po ośmiu latach rządów obecnego 
wójta dowiadujemy się, że w naszej gminie „dużo się 
wydarzyło i zmieniło”, a Gmina Dębnica Kaszubska 
„jest miejscem atrakcyjnym, przyjaznym i otwartym 
dla wszystkich”. I będzie jeszcze piękniej jeśli pozwoli-
my obecnemu wójtowi dalej rządzić bo następny kre-
dyt uzdrowi sytuację, pozwoli spłacić dotychczasowe 
długi i zainwestować pieniądze unijne.  
 No fakt - trochę przez ten czas się zadziało, 
ale czy wszystko można zapisać na „plus”? Moim zda-
niem zdecydowanie nie; nie będę wyliczał „minusów” 
bo przecież każdy na swoim podwórku widzi co poszło 
nie tak. No i z tą „atrakcyjnością” też bym polemizo-
wał. 
 Bolączką pozostaje z pewnością kwestia za-
dłużenia gminy. Pamiętam, że w 2006 roku starając się 
o nasze głosy pan Dańczak szafował hasłem „czas 
skończyć z zadłużaniem gminy”. Tymczasem przez te 
osiem ostatnich lat zadłużenie wzrosło do 26  milio-
nów  i nie ma żadnych  skrupułów by je zwiększyć o 
kolejne 13 milionów. Ba, otwarcie mówi się ludziom, 
że to szansa dla gminy, której nie można zmarnować. 
Duża odwaga. Ale czy w tym szaleństwie jest metoda?  

 W programie kandydata Dańczaka słyszymy 
tylko o wydawaniu ewentualnie pozyskanych środ-
ków. Ani słowa na temat: „jak je pozyska”. Ani słowa 
na temat: „gdzie planuje oszczędności”. Ani słowa na 
temat: „z czego będę spłacał”. Czy tak postępuje do-
świadczony samorządowiec, dobry gospodarz, czło-
wiek, który nigdy nie zawiódł -  bo tak przedstawia 
siebie pan Dańczak w ankiecie na ostatniej stronie 
omawianej ulotki.  
 Czy wolno nam „ZMARNOWAĆ CZAS” „I 
STRACHLIWIE WYCOFAĆ SIĘ NA TYŁY”?  Pierwsza tura 
wyborów pokazała, że większość tego nie chce.  Więk-
szość chce zmian! Potwierdźmy to naszymi głosami w 
najbliższą niedzielę 30 listopada br. 

Ryszard Iwanowski 

 W głosowaniu 16 
listopada br. wybraliśmy 
nowa radę gminy.  Jak 
można było się spodziewać 
duża liczba kandydatów w 
poszczególnych okręgach 
stała się podstawa do kilku 
niespodzianek. Wszystkim 
wybranym gratulujemy, 
życzymy  owocnej pracy w 
procesie dobrych przemian 
dla naszej społeczności i 
nie zapomną o swoich 
wyborcach. 
Wybraliśmy: 
K I E R N I C K A  I R E N A 
(GRABIN); CECH ROMAN 
(DĘBNICA KASZUBSKA); 
P A C Z E S N Y  P I O T R 
(DĘBNICA KASZUBSKA); 
OLECH MARCIN (DĘBNICA 
KASZUBSKA); NIERY-
CHLEWSKI WŁODZIMIERZ 
(DĘBNICA KASZUBSKA); 
LEŚNIEWSKI WITOLD 
(DĘBNICA KASZUBSKA); 
SIKORA BOŻENA (DĘBNICA 
KASZUBSKA); BADOWSKI 
KRZYSZTOF (MIELNO); 
MASŁYK WIOLETTA 
(BORZĘCINO); GARDZIE-
L E W S K A  M O N I K A  
(DOBIESZDEWO); REJKO-
W I C Z  R E N A T A 
(MOTARZYNO);  SOWIŃ-
SKA BEATA (GOGOLEWO); 
P A Ł U B I C K I  P A W E Ł 
(KOTOWO); HAŃCZYK 
DANUTA (BUDOWO); BA-
TÓG MARIAN (GAŁĘZÓW)  

Nowi Radni  
Wybrani 



 Z ŻYCIA SZKOŁY                   

  
 Dzień 19 listopada 2014 roku 
w naszym przedszkolu był bardzo 
ważnym dniem dla najmłodszych 
dzieci. W tym dniu odbyła się uroczy-
stość ślubowania i pasowania malu-
chów na przedszkolaków Przedszkola 
im. Jana Pawła II. 
     Wychowawczyni powitała zapro-
szonych gości, dyrekcję przedszkola, 
nauczycieli, rodziców i przybyłych 
gości oraz starszych przedszkolaków. 
Maluchy przygotowały krótki program 
artystyczny i miały do wykonania kil-
ka zadań. Po czym nastąpiła najważ-
niejsza chwila – Pani dyrektor Joanna 
Wantoch Rekowska ogromnym ołów-
kiem, pasowała każde dziecko na 
przedszkolaka. Następnie zostały 
wręczone upominki  i wykonano pa-
miątkowe zdjęcia. Uroczystość za-
kończyła się słodkim poczęstunkiem, 
a pełnoprawni (już) przedszkolacy 
otrzymali od gości mnóstwo pięknych 
prezentów. 

Monika Dawidowska Mularczyk 

PRZEDSZKOLAKI 
PASOWANE 

Awans grupy U-12  
do finału powiatowego  

Turnieju  
o Puchar Tymbarku 

 
W środę 5 listopada 

2014r. w Dębnicy Kaszubskiej 
odbyły się eliminacje powiatowe 
Turnieju o Puchar Tymbarku. Za-
wodnicy rywalizowali w dwóch 
kategoriach wiekowych U-10 i U-
12. Naszą szkołę w kategorii wie-
kowej U-10 reprezentowali chłop-
cy z klasy II i III natomiast U-12 
chłopcy z klasy IV i V.  

Reprezentacja naszej 
szkoły w kategorii wiekowej U-12 
wygrała turniej i reprezentowała 
naszą gminę na finałach powiato-
wych, 19 listopada  w Jezierzy-
cach. Nasi młodzi piłkarze byli o 
krok od awansu do finału woje-
wództwa. Reprezentanci naszej 
szkoły rozegrali trzy mecze. Roz-
gromili drużyny z Kwakowa i Je-
zierzyc wygrywając z nimi odpo-
wiednio 9 – 0 i 6 – 1. Niestety w 
meczu z drużyną z Ustki musieli 
uznać wyższość przeciwnika prze-
grywając 0–2. 

                  S. Barczyński  
 



SPRAWY RÓŻNE 

HUMOREK 

ZAPRASZAMY 
DO  

NIEPOGLĘDZIA 
20.00  - 4.00 
Bilet wstępu:  

250,00 / od pary 
 
 
 

Rezerwacja:  
speranda@niepogledzie.pl 

sms: +48 602772725 
tel. 059 858 14 68 

 
UWAGA: rezerwację należy 

zrealizować do 15.XII. 2014—
w przeciwnym razie tracą 

ważność 
 
 
 
 
 

Bawić nas będzie 
zespół  

COMPANIEROS 
www.companieros.com.pl 

Pani pyta Jasia:  
- Dlaczego smród piszemy przez „ó”.  

- Żeby się nie wydostał.  
*** 

 
Jasiu stoi przed salą i wykrzykuje:  
- To nielogiczne i niesprawiedliwe.  

Podchodzi do niego dyrektor i pyta:  
- Jasiu co jest niesprawiedliwe  

i nielogiczne?  
- Bo ja puściłem bąka i musiałem wyjść  

z sali, a oni siedzą w tym smrodzie.  

BAL  
SYLWESTROWY 

Co w  kaplicy  
w Niepoględziu 

 
Informujemy, że podczas zbiórki na 
rzecz prac przewidywanych w kaplicy 
w Niepoględziu, siostry z Róży Różań-
cowej zebrały wśród mieszkańców 
Niepoględzia 696, 00 zł (XI), a w Gałę-
zowie 789,00 zł (X i XI). Serdeczne Bóg 
zapłać wszystkim ofiarodawcom.  

Red. 

Jak dojechać na wybory? 
 Stowarzyszenie udostępni nie-
odpłatnie autobusy by pomóc mieszkań-
com w dotarciu do urn. Bardzo proszę 
sołtysów lub osoby zainteresowane 
transportem o kontak telefoniczny 
(602772725) by ustalić najlepsza dla 
mieszkańców godzinę. Komunikaty o 
dowozach rozwiesimy we wszystkich 
zainteresowanych miejscowościach. 
 Zachęcamy WSZYSTKICH miesz-
kańców uprawnionych do głosowania aby 
nie rezygnowali ze swojego prawa  do 
decydowania o losach gminy. Szczególną 
zachętę kierujemy do najmłodszych wy-
borców - głosujcie bo od Was też bardzo 
dużo zależy.                                     Redakcja 


