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Zbliża się radosny okres Świąt Wielkanocnych, 
który niosąc ze sobą głębokie refleksje nad istotą bytu człowieczego,

 otwiera też w sercach optymizm i nadzieję.
 Wielkanoc nadchodzi wraz z wiosną, gdy do nowego życia budzi się przyroda, 
a człowiek znajduje w sobie wolę bycia twórczym i życzliwym dla innych ludzi.

 Właśnie wzajemnej serdeczności, w czasach, gdy bywa ona coraz rzadszym dobrem
 życzymy Mieszkańcom Miasta i Gminy Maszewo z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Życzymy też pełnych pogody ducha chwil, spędzonych w gronie rodzin i bliskich, 
nadziei i wiary w dobrą przyszłość.
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Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn

Szanowni Państwo!
Przekazuję Państwu kolejne, wiosenne wydanie Biuletynu 
Maszewskiego. 
Przed nami najważniejsze w kalendarzu liturgicznym święto 
– Wielkanoc.  Przed nami również święta majowe. Już dziś 
zachęcam Państwa do udziału w tych uroczystościach. 
Szczegółowy program imprez znajdą Państwo na stronie nr 3.
Przypominam, że 2 maja obchodzimy Dzień Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej. Zachęcam Was Drodzy Mieszkańcy 
do wywieszenia w tym dniu barw narodowych. 
W numerze znajduje się również program związany z 
kanonizacją Papieża Polaka – Jana Pawła II. Od marca w 

naszej gminie mamy niepowtarzalną 
okazję uczestniczyć w wielu interesu-
jących wydarzeniach związanych z tą 
okolicznością. Wiele uroczystości już za 
nami, ale czeka nas jeszcze kilka 
ciekawych imprez. Już dziś gorąco je 
polecam.
W numerze zwyczajowo znajdziecie 
Drodzy Czytelnicy także informacje o 
Gminie i  z bieżącej pracy urzędu. 
Zachęcam do lektury i życzę pięknych 
Świąt Wielkanocnych.

Teresa i Jan Knor, Helena i Kazimierz Koper, Aniela i Stanisław Okrasińscy, 
Helena i Stanisław Piechnik.

W piątek, 4 kwietnia, odbyło się oficjalne otwarcie Posterunku Policji w 
Maszewie, w którym przeprowadzony został gruntowny remont.
Posterunek, który mieści się w siedzibie maszewskiego urzędu, nie był 
remontowany już od wielu lat. „Pomimo, że współpraca z lokalnym 
samorządem układa nam  się wzorcowo – mówi Kierownik Posterunku asp. 
sztab. Zdzisław Kulka – to przecież środki finansowe na remont mogły być 
jedynie gestem dobrej woli. Jeszcze w ubiegłym roku deklarację wsparcia ze 
strony samorządu jednak otrzymaliśmy i decyzja o remoncie została w końcu 
podjęta. Oczywiście po uzyskaniu zgody z Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Szczecinie, która także ze swej strony zadeklarowała pomoc finansową.
Remont rozpoczął się od wymiany mocno sfatygowanych drzwi wejściowych. 
Myśmy je zakupili, a środki na robociznę otrzymaliśmy z Komendy 
Wojewódzkiej. Mieliśmy już także  deklarację ze strony samorządu, że 
sfinansuje koszt wymiany stolarki okiennej. Ponieważ  już w grudniu 
wyłoniona została firma, która miała te prace wykonać, po uzyskaniu z jej 
strony zgody na płatność w nowym roku, można było prace rozpocząć. 
Po wymianie okien zapadła decyzja o kontynuacji remontu, w ramach którego 
wymienione zostały podłogi, wymalowano ściany i sufity we wszystkich, 
również socjalnych pomieszczeniach, wymienione zostało też oświetlenie”.
Według kierownika, największą trudność stanowiła w tym czasie logistyka, 
bowiem pomimo tak gruntownego remontu, posterunek przez cały czas musiał 
normalnie funkcjonować. Warto jednak było jednak, co potwierdza cała 
załoga,  się pomęczyć, bo rezultaty przeszły oczekiwania. W czystych i 
jasnych pomieszczeniach jakość i  komfort pracy są zdecydowanie lepsze. A 
wszystko to możliwe było dzięki wsparciu ze strony lokalnego samorządu, 
Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie oraz zaprzyjaźnionych podmiotów. 
Koszt całego remontu wyniósł ok. 21 tys. zł.
W uroczystym otwarciu udział wzięli: z-ca naczelnika Wydziału Zaopatrzenia 
i Inwestycji KW Policji w Szczecinie Renata Gadomska, kadra kierownicza 
Komendy Powiatowej Policji  w Goleniowie, nie mogło także zabraknąć 
przedstawicieli lokalnego samorządu z burmistrz Jadwigą Ferensztajn na 
czele, a także zaprzyjaźnionych podmiotów, które od początku  remont 
posterunku wspierały.

Posterunek wyremontowany
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Pomoc dla pogorzelców
W dniu 19.03.2014 zwołano w siedzibie Urzędu spotkanie 

dot. pomocy pogorzelcom z kierownikami gminnych jednostek 
organizacyjnych, Gminnym Komendantem OSP oraz udziałem 
wskazanych pracowników Urzędu. Podczas spotkania ustalono 
możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym oraz podjęto 
decyzję o założeniu Komitetu na rzecz pomocy pogorzelcom. W 
skład komitetu wchodzą między innymi kierownicy jednostek 
podległych.
Przewodniczącą komitetu została Monika Jóźwik – Dyrektor  SP 
im. J. Kusocińskiego w Dębicach
 Komitet wykonał następujące zadania:
- uruchomił rachunek bankowy, na który mogą być dokonywane 
wpłaty;
- zorganizował na terenie gminy zbiórkę pieniędzy do skarbon, 
rozmieszczonych w różnych obiektach, na terenie gminy, w tym 
handlowych, usługowych, kultu religijnego. Zebrane pieniądze 
przeznaczone zostaną na odbudowę zniszczonych budynków;

- przygotowano i rozpropagowano na terenie gminy plakaty 
informacyjne o prowadzonej zbiórce pieniędzy. Apel o pomoc 
zamieszczono na stronie internetowej gminy oraz przesłano w 
formie elektronicznej do innych gmin z terenu powiatu 
goleniowskiego.
W ramach pomocy gminnej poszkodowane rodziny otrzymały 
pomoc finansową. Każda rodzina otrzymała środki finansowe na 
częściowe pokrycie kosztów odbudowy zniszczonego mienia. 
Ponadto zlecono na koszt gminy wykonanie ekspertyzy budowlanej 
uszkodzonych w pożarze budynków, niezbędnej do oceny ich stanu 
technicznego i określenia zakresu prac, stwierdzenie możliwości 
dalszej eksploatacji i podanie wytycznych odbudowy. 
W związku z faktem utraty miejsca zamieszkania przez jedną 
z poszkodowanych rodzin, udostępniono jej - jako miejsce 
tymczasowego zakwaterowania – świetlicę wiejską w miejscowości 
Bagna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać 
dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego 
uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że 
przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów 
pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje 
umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym 
niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym 

FINAŁ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 
DLA POGORZELCÓW Z RADZANKA

Zadbaj o dane dotyczące tożsamości
(lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez 
nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia 
przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały 
wykorzystane.
Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwło-
cznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w 
przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami 
kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki 
zostanie natychmiast unieważniony w systemie in-
formatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa 
posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony 
negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego 
posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego 
znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, 
która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić 
do dowolnego banku. Powyższe zostanie odno-
towane w systemie informatycznym, do którego 
dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie 
uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez 
przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych 
poszkodowanej osoby.

Komitet Założycielski dla Pogorzelców z 
Radzanka informuje, że przeprowadził zbiórkę 
publiczną na zakup materiałów budowlanych oraz 
gospodarstwa domowego celem odbudowy i 
doposażenia budynku mieszkalnego, który uległ 
spaleniu w Radzanku. 
W wyniku przeprowadzonej zbiórki na podstawie 
decyzji Burmistrza Maszewa znak:
OiP.5311.2.2013.EK z dnia 11.12.2013, suma 
zebranych ofiar pieniężnych wyniosła:
28 249,12 zł. Za okazaną pomoc finansową wszy-
stkim darczyńcom składamy serdeczne podzięko-
wania.

Komitet Założycielski dla Pogorzelców z 
Radzanka

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza
ul. Jedności Narodowej 7

72-130 Maszewo, tel. 91 418 76 10
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Susza, jaka po bezśnieżnej zimie panowała, była powodem wielu 
pożarów. Na szczęście pogoda się zmieniła i opady deszczu 
znacznie zmniejszyły zagrożenie pożarowe ale, jak twierdzi 
komendant gminny OSP Zbigniew Radawiec, apeli o ostrożność 
nigdy nie za wiele, co początek tego roku dobitnie potwierdza.
W ubiegłym roku maszewscy strażacy odnotowali tylko 12 
interwencji związanych z pożarami łąk i lasów. W tym roku, tylko 
w miesiącu lutym i w marcu  było już 17 takich zdarzeń. 
„To bardzo dużo – mówi komendant Radawiec. Do tej pory, z 
powodu panującej pogody i utrzymującej się suszy ten rok był 
fatalny. Nam pozostają tylko apele o zdrowy rozsądek do 
mieszkańców, a przede wszystkim do rolników i do młodzieży. 
Chociaż trzeba przyznać, że wśród rolników przypadków 
wypalania traw jest zdecydowanie mniej niż to bywało w latach 
ubiegłych. Jednak Zbigniew Radawiec nie ukrywa, że dzieje się 
tak nie z powodu wzrostu świadomości o zagrożeniach jakie ten 
proceder niesie, a przede wszystkim z obawy o utratę unijnych 
dotacji. A zagrożeń jest wiele. Nie tylko materialnych lecz 
również ekologicznych. Najgorzej jest wtedy, gdy wiatr przenosi 
ogień z nieużytków na tereny zalesione. Taki pożar najtrudniej 
opanować i straty są wtedy największe. W gminie Nowogard – 
mówi komendant – paliło się ostatnio 60 ha nieużytków. Jak 
trudno na takim obszarze okiełznać jest ognisty żywioł wie tylko 
ten, kto w takiej akcji brał udział”.
Dlatego kolejny raz apeluje o ostrożność i unikanie rozpalania 
otwartego ognia szczególnie w pobliżu lasów i zabudowań. Apel 
kieruje przede wszystkim do młodzieży. Wiadomo, że wiosna  to 
czas wzmożonej liczby spotkań na „łonie natury”. Doceniając ich 
walory warto też pamiętać o tym, jak łatwo je zniszczyć i utracić. 
Często wystarczy jedna zapałka...
Do tej pory, maszewscy strażacy wyjeżdżali do 22 zdarzeń. Za 
cały ubiegły rok było ich 70.

Apel o rozsądek
Jak już informowano wcześniej dnia 04 i 05 grudnia 

2013r. odbyły się w miejscowościach: Mokre, Bagna, Dębice, 
Bielice i Nastazin rozprawy administracyjne otwarte dla 
przedsięwzięcia „Budowa instalacji do kompostowania 
odpadów, na działce ewid. Nr 350/13, obręb Dębice, gmina 
Maszewo”. W związku ze zgłoszonymi na przedmiotowych 
rozprawach uwagami i wnioskami oraz nowymi dowodami w 
sprawie w dniu 12.12.2013 r. powołano eksperta w celu 
przeprowadzenia ponownej analizy przedłożonego wniosku 
wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. Po uzyskaniu opinii eksperta wystąpiono do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Goleniowie z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie sprawy i 
ponowne zajęcie stanowiska przez te organy. Obecnie 
postępowanie administracyjne zmierza ku końcowi, w 
najbliższym czasie wydana zostanie decyzja administracyjna w 
przedmiotowej sprawie. 

Odwołanie w sprawie 
kompostowni

· W  dniu 27 lutego 2014 roku w siedzibie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
został podpisany aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu 
POIS.02.01.00-00-003/09-00 pn. „Budowa Regionalnego Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard". Aneks 
zwiększa kwotę dofinansowania na realizację projektu do kwoty 79 
649 019,16 zł tj. o kwotę 10 247 371,85 zł. Zakres rzeczowy, na 
który uzyskano zwiększenie kwoty dofinansowania obejmuje 
doposażenie linii sortowniczych Regionalnego Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w Słajsinie do funkcji rozsortowania i 
doczyszczania frakcji opakowaniowej zebranej selektywnie i mix.
Jest to kolejny krok do uzyskania maksymalnej pomocy z Unii 
Europejskiej na budowę i wyposażenie Regionalnego Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Po tym, jak w 

październiku 2013 roku 
CZG R-XXI uzyskał 
zgodę na wykorzystanie 
oszczędności projektu w 

Urząd Miejski w Maszewie informuje, że w związku z wejściem 
w życie w 2013r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie, mieszkańcy byli zobowiązani do składania deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Mieszkańcy gminy Maszewo powyższego obowiązku 
dotrzymali. Informujemy, że wszelkie zmiany w ilości osób 
zamieszkujących daną nieruchomość (narodziny dziecka, zgon, 
wyprowadzka) muszą zostać zgłoszone przez właściciela 
nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Maszewie (związane 
jest to ze złożeniem nowej deklaracji) w terminie 14 dni od 
zaistnienia zmiany. Jeżeli nie zostanie to spełnione również 
będzie naliczana opłata na podstawie ostatniej aktualnej 
deklaracji.
Przypominamy, że wg. harmonogramu na I półrocze 2014r. 
odbiór odpadów segregowanych w m. kwietniu, maju i czerwcu 
odbywa się w następujących terminach:

Papier i tektura, tworzywo 
sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe

Kwiecień

Maj

Czerwiec

30

28

25

29

27

24

Informacja

Kolejne inwestycje w Słajsinie
kwocie brutto 9 714 202,64 zł na ładowarkę, rozdrabniarkę 
wielkogabarytów, linię doczyszczania odseparowanych metali, 
rozrywarkę do worków na linii nr 1, osłony przeciw rozwiewaniu 
odpadów i zsypy z ramp, odpływ ze zbiornika ewaporacyjno-
chłonnego i wyposażenie PSZOK/SPO, uzyskanie dodatkowego 
dofinansowania w wysokości 10 247 371,85 zł stwarza 
możliwość inwestycji w doposażenie linii w sortery balistyczne i 
optyczne, co zdecydowanie zwiększy wskaźniki odzysku na 
instalacji.
Przyznanie dodatkowych środków na realizację projektu jest 
uwieńczeniem starań, dotyczących wnioskowania o rozszerzenie 
zakresu rzeczowego i finansowego projektu. W miarę uwalniania 
środków z alokacji, Celowy Związek Gmin R-XXI otrzyma 
dalsze kwoty, w zakresie rozszerzenia projektu. Przedmiot 
rozszerzenia jest w trakcie uzgodnień z Ministerstwem 
Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.
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10 marca kilka minut przed godz. 2 w nocy, właścicielkę jednego z gospodarstw 
obudził podejrzany hałas. Już po chwili zorientowała się, że płoną jej 
zabudowania gospodarcze. Według gminnego komendanta OSP Zbigniewa  
Radawca informację o pożarze strażacy otrzymali o godz. 02.07. Już o 02.21  do 
pożaru dojechali strażacy z OSP Dębice. Niestety, pomimo że w akcji brało udział 
10 zastępów w tym jednostka PSP z Goleniowa, straty były znaczne. Doszczętnie 
spłonęły zabudowania gospodarcze, nie nadaje  się też do zamieszkania dom. 
Pogorzelcom, spontaniczną pomoc zaoferowali mieszkańcy Bagien. Podczas 
pierwszego spotkania, na które przybyło ponad 50 osób, zebrano 3400 zł. Ale nie 
to było najważniejsze. Sąsiedzi pomogli pogorzelcom w przeprowadzce do 
wiejskiej świetlicy, którą wcześniej do zamieszkania zaadaptowano, pomogli też 
w porządkowaniu pogorzeliska. Sołtys Bagien – Ilona Adamczuk i jedna z 
mieszkanek -Julita Królewicz nie ukrywają, że taka postawa mieszkańców bardzo 
pozytywnie je zaskoczyła. „Serce rosło – mówią -  jak się patrzyło na krzątające 
się na pogorzelisku całe rodziny. Wieś liczy 250 mieszkańców. Na zebrania 
przychodzi zazwyczaj ok. 10 osób. A w sobotnią pomoc zaangażowało się ponad 
50 osób! W świetlicy, zanim poszkodowana w pożarze się tam wprowadziła, w 
oknach już wisiały wyprane i wyprasowane firanki. Nawet nie wiemy kto to 
zrobił.
Ustaliliśmy też, że zbiórka darów organizowana będzie co miesiąc. Na co 
przeznaczone zostaną zebrane pieniądze jeszcze nie wiadomo. Uzgodniliśmy, że 
decyzje w tym temacie podjęte zostaną podczas kolejnego zebrania. Dla nas 
najważniejsze jest to, że nie brakuje deklaracji do niesienia dalszej pomocy. 
Naprawdę serca rosną”.

Sąsiedzka pomoc

W roku 2014 Gmina Maszewo pozyskała 
środki finansowe z Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej w ramach Resorto-
wego programu wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej na rok 2014 na 
zatrudnienie asystentów rodziny. 

Wdrożenie projektu jest zadaniem doda-
tkowym i fakultatywnym, którego 
przyjęcie do realizacji zależne było od 
decyzji samorządu gminnego. Bezpośre-
dnim realizatorem zadania będzie Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Maszewie.
Koszt realizacji projektu wyniesie 
60.838,00 zł,  w całości został dofinan-
sowany ze środków Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej. 
Uzyskane dofinansowanie umożliwi 
zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społe-
cznej w Maszewie  trzech asystentów ro-
dziny. 
Osoby zatrudnione na stanowisku asysten-
tów rodziny świadczyły będą między 
innymi prace na rzecz 30 rodzin, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
problemem niewydolności. 

Środki na 
zatrudnienie asystentów 

rodzinnych

Dnia 02.04.2013 r. do Urzędu Miejskie-
go w Maszewie wpłynął wniosek o 
wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanej 
inwestycji: "Budowa biogazowni 
rolniczej na działce Nr 309/1, obręb 
Wisławie, gm. Maszewo”, postano-
wieniem Burmistrza Maszewa z dnia 
23.09.2014 r. nałożony został obowiązek 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 
16.01.2014 r. do Urzędu Miejskiego w 
Maszewie przedłożony został przez 
inwestora raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko dla w/w 
inwestycji. Przedmiotowy raport 
przekazany został do ekspertyzy Po 
przeprowadzonej analizie ekspertyzy 
oraz całości zgromadzonego materiału 
prowadzone będzie dalsze postępowanie 
administracyjne. 

Wniosek 
u ekspertów
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Dariusz Zuzga. W tle: urządzenie 
do produkcji pelletu.

O tradycji Wielkiej Nocy
Wielkanoc (Święto Paschy) to najważniejsza i najstarsza 
uroczystość chrześcijańska, obchodzona  na pamiątkę śmierci i 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przez wieki powstało wiele 
obrzędów i zwyczajów związanych z tymi Świętami, z których wiele 
przetrwało do dnia dzisiejszego. Więcej jednak zostało przez wieki 
zapomnianych.
 Wielkanoc poprzedza Wielki Post – czyli 40-dniowy okres 
przygotowań, trwający od Popielca do Wielkiej Soboty. Okres ten 
swoją nazwę  zawdzięcza praktykom pokutnym, które obok 
modlitwy i spowiedzi, miały dla wiernych duże znaczenie. Były to 
często posty bardzo surowe: nie spożywano żadnych pokarmów 
mięsnych i tłuszczów zwierzęcych (często nawet mleka). 
Kulminację całego roku liturgicznego stanowią trzy dni Wielkiego 
Tygodnia, które rozpoczyna liturgia Wielkiego Czwartku. Kościół 
czci wówczas pamiątkę Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia 
Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. 
Dawniej, Wielki Piątek rozpoczynał nieco psotny zwyczaj, tzw. 
"Bożych ranek". Wcześnie z rana, najczęściej rodzice, budzili swoje 
zaspane dzieci okrzykiem "za Boże rany biją barany" i smagali je 
witkami po odsłoniętych nogach. Zwyczaj ten nawiązywał do 
biczowania Chrystusa. Dawniej w Wielki Czwartek i Piątek nie 

wolno było rozpalać w piecu, jedzono więc potrawy postne. 
Nadal żywą tradycją Wielkiego Piątku jest budowanie w kościołach 
"Grobu Pańskiego". W wielu miejscach  kultywuje się też tradycję 
przedstawień pasyjnych (najsłynniejsze z nich odbywa się w 
Kalwarii Zebrzydowskiej) i prowadzenia dróg krzyżowych ulicami 
miast. (W Maszewie w tym roku, w ramach zorganizowanej „Drogi 
ewangelizacji ze Św. Janem Pawłem II”,  mieliśmy okazję do 
uczestnictwa w Drodze Krzyżowej dwukrotnie). Wieczorem tego 
dnia nawiedza się również "Groby Pańskie", przy których często 
pełnione są  warty honorowe. W naszym kościele, już od wielu lat, 
pełnią  ją druhowie z maszewskiej OSP. 
Niegasnącą tradycją Wielkiej Soboty jest święcenie pokarmów w 
kościołach. Dawniej bogaci gospodarze i szlachcice święcili 
jedzenie w domu, reszta zaś zanosiła święconkę do kościoła. 
Niegdyś święcono wszystko, cokolwiek przygotowane było na stół 
świąteczny. Kosze były więc bardzo duże, a chlubą każdego z nich 
były i są do dziś  tradycyjne pisanki – czyli ozdobione w 
najrozmaitszy sposób gotowane jaja, najczęściej kurze. Do 
barwienia jajek używano naturalnych barwników, pozyskiwanych z 
wywaru z kory dębu, pędów młodego żyta czy łupin cebuli. 
Po powrocie z kościoła świętowanie rozpoczynano od wspólnego, 
uroczystego śniadania. Na stole nakrytym białym obrusem, 
ustrojonym zieleniną, ustawiano na środku baranka (z masła lub z 
cukru). Po modlitwie i życzeniach, przy których dzielono się 
jajkiem, przystępowano do spożywania pokarmów poświęconych 
poprzedniego dnia. Największym powodzeniem cieszyły się 
tradycyjnie jajka - symbol nowego życia, którym zresztą 

przypisywano magiczną 
m o c .  Wi e r z o n o ,  ż e  
ś w i ę c o n e  p i s a n k i  
przynoszą samo dobro, a 

odkąd znajdą się w domu, sprowadzają pod dach szczęście. Po 
śniadaniu nierzadko gospodarz wychodził do obory i - aby się 
lepiej darzyło - dodawał bydłu do paszy kawałki wielkanocnego 
jajka. Pozostałości święconych skorupek zakopywano natomiast 
w ogrodzie, aby odpędzały myszy i krety. Pierwszy dzień Świąt 
Wielkanocnych spędzano tradycyjnie w domu, z rodziną. 
Obecnie, po uroczystym śniadaniu, następuje nie lada atrakcja dla 
dzieci - "szukanie zajączka". Drobne upominki czy słodycze 
chowa się w mieszkaniu lub ogrodzie (jeśli pogoda jest 
sprzyjająca) i zadaniem naszych milusińskich jest odszukanie 
swojego prezentu. 
Poniedziałek Wielkanocny to czas spacerów i odwiedzin, ale  
życie towarzyskie ożywia nieco Śmigus-Dyngus, zwany dawniej  
dniem św. Lejka, oblewanką czy polewanką. W tym dniu, kto żyw, 
zabierał się za polewanie innych wodą. Największym 
powodzeniem cieszyły się oczywiście dziewczęta, zwłaszcza te 
niezamężne. Wierzono przy tym powszechnie, że woda przyda 
licu gładkości i zdrowia. Dawniej w miastach i we dworach 
oblewano się raczej delikatnie wodą różaną. Po wsiach natomiast 
woda lała się obficie, nierzadko smagano panny rózgami czy 
witkami. Dawniej, świętowanie Wielkiej Nocy nie kończono  już 
w Poniedziałek Wielkanocny. Cały następny tydzień, czyli 
Oktawa Wielkanocna, przeżywano bardzo uroczyście, głównie ze 
względu na chrzty i wprowadzenie do wspólnoty nowych osób. 
Kończyła go Niedziela Biała, kiedy to powtarzano śniadanie 
wielkanocne, chociaż już bez życzeń i święconego. 
Dziś wiele starych zwyczajów i obrzędów związanych ze 
Świętami Wielkiej Nocy zostało już zapomnianych.  Zmieniły się 
też zwyczaje kulinarne, ale  najbardziej tradycyjne potrawy jak 
jajka, biała kiełbasa, chrzan i pieczona szynka zdobią nasze 
świąteczne stoły po dziś dzień. Daniem, które dawniej serwowano 
praktycznie przez cały post, był żur. Dzisiaj króluje on na 
świątecznym stole, oczywiście nie jako danie postne, bo 
zazwyczaj podawany jest z białą kiełbasą lub wędzonym 
boczkiem. Za to jak dawniej, króluje na świątecznych stołach 
wielkanocna baba, obok której często jeszcze spotkać można 
tradycyjne mazurki i serniki.
Właściciel maszewskiej cukierni „Malibu” - pan Robert 
Bojarczyk twierdzi, że coraz częściej Maszewianie rezygnują z 
własnych wypieków i wolą zamówić ciasta u fachowca.  Według 
niego, w ostatnich latach moda na ciasta też uległa zmianie. Coraz 
mniej osób zamawia mazurki, a najchętniej kupowanym 
smakołykiem jest babka. Nie, tradycyjna, drożdżowa, a babka 
piaskowa. 
I na taką właśnie piaskową babkę, która według pana Roberta 
„musi się udać”, specjalnie dla czytelników Biuletynu 
Maszewskiego podajemy przepis:
składniki:
- kostka margaryny 250g (najlepiej „Kasia”
- odrobina wanilii albo cukier wanilynowy
- aromat migdałowy (według uznania)
- cukier 220g
- jajka 6 szt.
- mąka pszenna 200g
- mąka ziemniaczana 100g
- proszek do pieczenia (1 paczka)
wykonanie:
- Margarynę utrzeć z cukrem i aromatem, dodać jajka i ubijać 
do uzyskania  puszystej masy. Dodać przesianą 
(napowietrzoną) mąkę pszenną i ziemniaczaną, dosypać 
proszek do pieczenia. Składniki delikatnie wymieszać do 
uzyskania jednolitej konsystencji. 
- Wysmarować tłuszczem formę do pieczenia, przelać masę i 
wstawić formę do piekarnika nagrzanego do 180ş na 45 do 55 
min. Po ostudzeniu ozdobić lukrem lub cukrem pudrem. 
Smacznego!



ADOPTUJ PSA

1. ZABAWA KARNAWAŁOWA 
Tuż przed feriami zimowymi 14 lutego 2014 r. 
zorganizowaliśmy „Bal karnawałowy dla przedszko-
laków”. Do tańca zapraszał pan Artur Ślązak, który 
odpowiedzialny był za stronę muzyczną. Atrakcji było 
wiele: konkursy, słodkie upominki, a na zakończenie 
balony w kształcie serca dla dzieci i rodziców w związku 
ze świętem walentynkowym. 
2. DZIEŃ KOBIET
W dniu 8 marca 2014 r. zorganizowaliśmy Akademię z 
okazji Dnia Kobiet. W tym dniu zarówno dziewczynki jak 
i chłopcy odświętnie ubrani zaprezentowali wiersze i 
piosenki. W uroczystości uczestniczyły Panie z 
przedszkola oraz przedstawiciele rodziców. 
3. POWITANIE WIOSNY
Piątek 21 marca 2014 r. był prawdziwie wiosennym 
dniem. Przedszkolaki z własnoręcznie wykonanymi 
kukłami (oczywiście z pomocą rodziców) przema-
szerowały nad Jezioro Młyńskie, a następnie wróciły do 
przedszkola, gdzie wspólnie z wychowawczyniami 
zorganizowały wystawę Marzann.

Z życia przedszkola

 Pomysł ewangelizacji naszego miasta zrodził się na początku nowego roku. Nadany został mu 
tytuł: „Droga ewangelizacji ze św. Janem Pawłem II”. Założeniem programu jest ewangelizacja 
mieszkańców miasta poprzez przybliżenie nauki i duchowego testamentu Jana Pawła II. 
Czynimy to na różne sposoby. Wśród metod i środków projektu wybraliśmy marketing i reklamę 
wieloformatową: tj. rozwieszenie banerów z nauczaniem Ojca św. w miejscach publicznych, 
ulotki ewangelizacyjne rozdawane w sklepach i roznoszone przez młodzież, plakaty, hasła w 
portalach internetowych, smsy. Następnie czuwania modlitewne:  w Wielkim Poście - Godzina 
czuwania z Jezusem w Getsemani, rekolekcje, drogi krzyżowe ulicami miasta – a w okresie 
wielkanocnym: Modlitwa z Maryją w Wieczerniku. Ponadto katecheza w parafii i w szkole, 
dzień sportu w parafii: bieg uliczny im. św. Jana Pawła II; wieczory filmowe: projekcje filmów o 
papieżu; koncert ewangelizacyjny w wykonaniu Magdy Welc, a w samym dniu kanonizacji 27 
IV 2014 r. - przemarsz wdzięczności ulicami miasta. W tym dniu wierni przejdą ulicami 
Maszewa zasłuchani w teksty homilii Jana Pawła II wygłaszane przed laty do Polaków. Na 
zakończenie przemarszu mieszkańcy miasta otrzymają światło (Iskrę Bożego Miłosierdzia) 
oraz tekst modlitwy rodzinnej, którą wspólnie odmówią przy tym świetle w swoich domach o 
godz. 21.37.
Szczegóły oraz realizacja projektu ewangelizacyjnego zostały skonsultowane z laikatem parafii. 
W Maszewie do projektu włączyły się wszystkie instytucje: Gmina Maszewo, szkoły, 
przedszkola, Dom Kultury, stowarzyszenia, powiat goleniowski, grupy religijne i wielu ludzi 
dobrej woli. Wspólnymi siłami zebrano środki finansowe na realizację całości pomysłu.
Bardzo pragnę podkreślić, że kanonizacja Jana Pawła II ma nie tylko wymiar religijny. Jest to 
przede wszystkim wydarzenie historyczne i wspólnotowe. Symbolem czy też znakiem 
przeżywanej jedności i łączności Polaków z całego świata jest „Iskra Miłosierdzia”. To nie jest 
ogień olimpijski, tylko największy dar Boga dla człowieka wyrażony w męce, śmierci i 
zmartwychwstaniu Chrystusa. Największy dar miłosierdzia to Syn Boży. I teraz Jan Paweł II 

Droga ewangelizacji ze 
św. Janem Pawłem II w Maszewie

wzywa i prosi nas Polaków, abyśmy tę Iskrę 
Miłosierdzia, tę prawdę o Miłosierdziu 
Bożym zanieśli na cały świat - do naszych 
rodz in ,  mie j sc  p racy,  i n s ty tuc j i  
publicznych. Czynimy to właśnie w 
Maszewie. 

Ks. dr Paweł Płaczek – absolwent 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
doktor teologii pastoralnej, diecezjalny 

wizytator katechetyczny, diecezjalny 
duszpasterz nauczycieli 

Informuje się mieszkańców, którzy chcieliby w 2014 r.: 
- wymienić pokrycia dachowe azbestowe (tzw. eternit),
= usunąć z posesji wyroby azbestowe (tzw. eternit) już zdemontowane z dachów, czasami przez wiele lat zalegające na 
posesji,
że Urząd Miejski w Maszewie przyjmuje w naborze ciągłym od mieszkańców Gminy Maszewo wnioski - deklaracje 
przystąpienia do programu usuwania azbestu.

 Nieprzekraczalny termin składania wniosków na rok 2014 - do 30 kwietnia 2014.
Druk "Deklaracji przystąpienia do programu usunięcie azbestu" do pobrania 
w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pokój Nr 24, II piętro) bądź na stronie 
internetowej: www.maszewo.pl  w zakładce „ochrona środowiska”. 

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY MASZEWO 
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W dniu 27 marca 2014 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej, na 
której zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXXV/217/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 27.03.14 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 
Maszewo;
2. Uchwała Nr XXXV/218/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 27.03.14 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Maszewie;
3. Uchwała Nr XXXV/219/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 27.03.14 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014;
4. Uchwała Nr XXXV/220/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 27.03.14 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z 
budżetu Gminy na rok 2015 środków finansowych stanowiących 
fundusz sołecki;
5. Uchwała Nr XXXV/221/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 27.03.14 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez 
Gminę Maszewo od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy 
sprzedaży lokalu mieszkalnego;
6. Uchwała Nr XXXV/222/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 27.03.14 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z 

Rada Miejska w Maszewie 
dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo;
7. Uchwała Nr XXXV/223/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
27.03.14 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (dot. Wodociągów Zachodniopomorskich 
Spółka  z.o.o.   w Goleniowie);
8. Uchwała Nr XXXV/224/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
27.03.14 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Komunalnego 
w Maszewie;
9. Uchwała Nr XXXV/225/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
27.03.14 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Maszewo;
10. Uchwała Nr XXXV/226/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
27.03.14 r.  w sprawie zmiany  uchwały  Nr XXXIV/213/14 Rady 
Miejskiej w Maszewie z dnia 29 stycznia  2014 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie;
Z treścią uchwał można się zapoznać w biurze Rady Miejskiej w 
Maszewie oraz w Biuletynie  Informacj i  Publ icznej  
(www.bip.maszewo.pl)

5 kwietnia 2014 r. do Maszewa zajechał ambulans do poboru krwi. 
Przybyło ponad 60 dawców, zarejestrowało się 55, a krew  oddało 45. Łączna 
ilość pobranej krwi to 20 litrów i 250ml ! Wynik rewelacyjny! 
WSZYSTKIM DAWCOM BARDZO SERDECZNIE D Z I Ę K U J E M Y !
GRATULUJEMY dawcom, którzy po raz pierwszy oddali swoją krew ! 
Jeśli  wszystko  ułoży się pomyślnie, to za 8 tygodni do Maszewa  ponownie 
przyjedzie ambulans. Organizatorami akcji byli: Ryszard Sikora, 

 Piotr Jarzyna. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
dawcom za dar serca a współorganizatorom: Burmistrz Maszewa oraz OKIS 
w Maszewie, za wsparcie tak szczytnej akcji.

OSP 
Maszewo oraz 

Mieszkanie jest naszym głównym dobytkiem, na które pracujemy 
czasami niemal całe życie. Zdarzają się jednak nieszczęśliwe wypadki, 
które powodują ogrom zniszczeń np. powódź czy trąba powietrzna. 
Wówczas poszkodowani zostają bez „dachu na głową” i perspektyw 
na przyszłość. Tymczasem posiadanie ubezpieczenia majątkowego 
oszczędzi nam niepotrzebnych zmartwień i pomoże znów „stanąć na 
nogi”. Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie mieszkania? 
Dom stanowi dobytek dla każdego człowieka, bez różnicy, czy jest to 
dwupokojowe mieszkanie, czy luksusowa willa. Jego zniszczenie, bądź 
kradzież wyposażenia jest katastrofą finansową dla każdej rodziny. Nie 
wyobrażamy sobie nawet utraty całego naszego majątku w jednej chwili, 
dlatego trudno zrozumieć osoby, który nawet nie mają świadomości, aby 
ubezpieczyć swój dobytek. Być może nie każdego stać na pełne 
ubezpieczenie swojego lokum, obecnie można jednak wykupić 
ubezpieczenie wyłącznie od kradzieży, jest ono dużo tańsze.
Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy zniszczeń powstałych w wyniku 
zdarzeń losowych, do których należą min. pożar, uderzenie pioruna, 
zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie się ziemi. Podstawą do 
wypłacenia odszkodowania są również rozmaitego rodzaju włamania, 
rabunki itp., w wyniku których tracimy część naszego majątku. 
Podstawowe ubezpieczenie majątkowe obejmuje również swoim 
zakresem różnego rodzaju akty wandalizmu spowodowane przez osoby 
trzecie. Ponadto w ramach tego ubezpieczenia, możemy jeszcze dokupić 
OC, które obejmuje swoim zakresem szkody wyrządzone osobom 
trzecim, np. gdy nasza wadliwa pralka zaleje mieszkanie sąsiada. Zanim 
wybierzemy konkretne towarzystwo, musimy się poważnie zastanowić od 
jakich zdarzeń chcemy uchronić swój dobytek. Natomiast kwestia 
potrzeby jego ubezpieczenia, nie podlega dyskusji. 

Kiedy nie otrzymamy 
odszkodowania
Zanim podpiszemy naszą 
umowę przeczytajmy OWU 

Dar życia

O ubezpieczeniu mienia (Ogólne Warunki Ubezpieczeń), dokument ten zawiera wiele istotnych 
dla nas informacji, a jedną z nich są sytuacje wyłączeń. Są to bowiem 
zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 
zaistniałe zniszczenia, a w związku z tym nie otrzymamy odszkodowania. 
Do najbardziej popularnych wyłączeń należą zniszczenia spowodowane: 
skutkami wojen, strajków, rozruchów, zamieszek czy aktów terroryzmu. 
Podstawą do roszczeń względem ubezpieczyciela nie jest również pleśń i 
zagrzybienie budynku. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zwróci nam 
również kosztów za szkody wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego 
niedbalstwa oraz szkody w urządzeniach spowodowane niewłaściwym 
działaniem prądu elektrycznego. Natomiast odnośnie sytuacji kradzieży 
warto mieć świadomość, że rzeczy pozostawione na balkonie lub w 
piwnicy nie są uwzględniane w odszkodowaniu. 
Aby szybko uzyskać odszkodowanie
Uzyskanie odszkodowania w wyniku zajścia zdarzeń opisanych w OWU, 
to cel każdego ubezpieczenia. Kiedy tracimy cały dobytek, chcemy jak 
najszybciej o tym zapomnieć i przy pomocy odszkodowania szybko 
wrócić do stanu przed zajściem. Otrzymanie odszkodowania uzależnione 
jest od przestrzegania określonych zasad. Po pierwsze musimy regularnie 
opłacać składkę, w innym wypadku ubezpieczyciel wypowie nam umowę 
i nie będziemy już ubezpieczeni. Po drugie należy dbać o swój dobytek , 
zamykać drzwi i okna wychodząc, założyć drzwi antywłamaniowe, a gdy 
zgubimy klucze, szybko wymienić zamki. Następnie należy zbierać 
rachunki i faktury zakupionych rzeczy, co stanowić będzie podstawę do 
obliczenia odszkodowania. I ostatnią istotną rzeczą jest jak najszybsze 
zawiadomienie o zajściu policji, a w następnej kolejności swojego 
ubezpieczyciela. 
Warto posiadać ubezpieczenie mieszkania na wypadek kradzieży, zdarzeń 
losowych oraz odpowiedzialności cywilnej względem swoich sąsiadów. 
Dzięki niemu oszczędzimy sobie zmartwień, a  w przypadku zniszczenia 
otrzymamy odszkodowanie, które pozwoli nam szybko wrócić do 
wcześniejszego życia. 

Źródło: www.kalkulator-ubezpieczen.pl
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W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Ośrodku Kultury i 
Sportu w Maszewie odbyła się Narada z 
Sołtysami Gminy Maszewo, podczas której 
poruszono m.in. tematy:
Informacja nt. stanu bezpieczeństwa na terenie 
miasta i gminy Maszewo:
- P. Zbigniew Radawiec - Komendant Gminnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych
- Współpraca sołtysów z Dyrektor Ośrodka 
Kultury i Sportu w zakresie organizacji 
planowanych imprez.
- Zapoznanie z aktualnymi przepisami 
prawnymi dot. funduszu sołeckiego.

Narada z sołtysami

· W dniu 17 marca 2014r. odbyło się w Urzędzie 
Marszałkowskim, z udziałem burmistrz Jadwigi Ferensztajn, 
uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu nr 
POIS.02.01.00-00-034/13-00 pod nazwą „Szumiące trawy na 
składowiskach CZG R-XXI", który będzie realizowany w ramach 
działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 
odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych" priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007 - 2013.
Dla projektu uzyskano dofinansowania POliŚ w wysokości 
37.310.432,71 zł, przy całkowitej wartości projektu - 44.205.889,10 
zł, z czego wydatki kwalifikowane stanowią 43.894.626,72 zł.
Przedmiotem projektu jest rekultywacja 13 składowisk odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych na terytorium 
Celowego Związku Gmin R-XXI w tym składowiska Godowo 
(gmina Maszewo).
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie na składowiskach 
zabiegów minimalizujących zagrożenia dla środowiska, polegające 
na uszczelnieniu złoża odpadów warstwą słabo przepuszczalną i 
rekonstrukcji warstwy roślinno - twórczej wraz z pokrywą roślinną. 

Wybrano rekultywację nastawioną na kierunek terenów zielonych. 
Polegać on będzie na obsianiu obszaru składowiska różnymi 
mieszankami traw, krzewów i drzew. Koncepcja ta jest pożądana 
zarówno z punktu widzenia przyrodniczego, jak również na 
osiągnięcia efektu ładu przestrzeni poprzez wkomponowanie 
obiektu w otaczający krajobraz. Rekultywacje zostaną 
przeprowadzone w dwóch etapach:
1 - rekultywacja techniczna, obejmująca ukształtowanie bryły 
składowisk w odpowiedni sposób oraz nadanie nachylenia 
skarpom;
2 - rekultywacja biologiczna, mająca za zadanie odtworzenie i 
ukształtowanie nowych biologicznych wartości użytkowych gleb 
oraz zabezpieczenie stateczności zboczy składowisk przez 
zabudowę biologiczną, a także ochronę przeciwerozyjną 
wierzchowiny i zboczy składowisk. 
3 Po zakończonej rekultywacji na terenie obiektów planuje się 
wykonanie ścieżek edukacyjnych. 
Zakończenie realizacji 
projektu nastąpi do 
31.12.2015 roku.

Rekultywacja zamkniętego składowiska

W dniu 11marca 2014r. Burmistrz Maszewa 
odbyła spotkania robocze w siedzibie Dyrektora 
Zachodniopomor-skiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie . W trakcie 
spotkania z dyrektorem Bogdanem Kraw-
czykiem i z-cą dyrektora Waldemarem 
Wejnerowskim zostały omówione potrzeby 
inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich, 
m.in. :
- remont drogi Przemocze –Rożnowo;
- budowa chodnika w Budzieszowcach;
- kontynuacja budowy odcinka chodnika w 
Jenikowie;
- chodnik w Maszewie ul. Stargardzka;
- przejście dla pieszych w Maszewie przy 
cmentarzu.

Robocze spotkania

Jeśli szukasz psa przyjaciela i stróża twojego domu, 
zaopiekuj się i przygarnij jednego (lub więcej) z 
psów bezdomnych porzuconych na terenie naszej 
Gminy.
W sprawie adopcji psów prosimy kontaktować się 
z: Przychodnią Weterynaryjną ANIMAL VET

ul. Zielona 2A, 72-200 Nowogard
tel. 666-135-133

ADOPTUJ   PSA



Czuwanie z okazji rocznicy śmierci św. Jana Pawła II Koncert Magdy Welc

Droga Krzyżowa 8.04.2014r. Niedziela Palmowa
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Taki tytuł nosi szkolna gazetka, która od kilku lat wydawana jest w 
maszewskim gimnazjum.
Opiekunką zespołu redakcyjnego jest szkolny pedagog – Mirosława 
Szlijan. To w jej gabinecie organizowane są spotkania redakcyjne, to 
ona też bierze na siebie odpowiedzialność za „poprawność 
polityczną” zamieszczanych w gazetce artykułów. Chociaż, jak się 
zastrzega a młodzież to potwierdza, cenzury nie ma. Są jedynie 
sugestie i wskazówki, bo jak mówi pani pedagog - „Ale Plama” to 
gazetka ugrzeczniona ale spontaniczna”.
Aktualnie redaguje ją już czwarty zespół pod kierownictwem 
redaktor naczelnej – Agaty Barygi. Jak nam naczelna powiedziała, 
pomysły na artykuły podsuwa im szkolne życie chociaż nie obca jest 
im też tematyka pozaszkolna. Gazetka nie ukazuje się regularnie, a 
jej głównym problemem są koszty. Dlatego nakład „Ale Plamy” jest 
niewielki i na ogół nie przekracza 20 sztuk. Gazetka kosztuje 1,5 zł i 
rozprowadzana jest – co oczywiste- wyłącznie na terenie szkoły. 
Obok zamieszczamy jedną z okładek i próbki dziennikarskiego pióra 
redaktorów z „Ale Plamy”.

Ale Plama

Jan Paweł II obdarzył nas wieloma pięknymi słowami. Przypominają 
nam one czasem jakie życie jest trudne, ale też proste. Uświadamiają 
nam, że powinniśmy cenić każdy dzień tak jakby miał być ostatnim. 
Chciałabym, aby one przetrwały, dlatego przypomnę wam, niektóre 
z nich:
„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest 
jeszcze bardziej samotny.''
,,Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro."
,,Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie."
,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. "
,,Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, 
swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. 
Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz."
,,Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio 
wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego co leży w ich 
mocy, aby jej przeszkodzić."
,,Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali. "
,,Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się 
ku kontemplacji prawdy."
,,Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje 
słów."

Szanel

Słowa, które nigdy nie umierają

Na zdjęciu zespół redakcyjny ze swoją opiekunką:
Agata Baryga, Beata Paterak, Aleksandra Mach, Wiktor 
Wańczyk, Natalia Bielińska, Małgorzata Wójcik, Patrycja Busa, 

Julia Woźniak, Karolina 
Iwańska, Anna Belka, 
Julia Rast i Mirosława 
Szlijan.

W tym roku już po raz szósty Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Maszewie była organizatorem Panoramy 
Teatralnej o Złote i Srebrne Maski Burmistrza Maszewa. To 
niezwykłe wydarzenie kulturalne skupia najmłodszych 
miłośników teatru, którzy już od sześciu lat prezentują swoją 
pasję i magię teatru. Tegoroczna Panorama Teatralna odbyła się 
w sobotę, 12 kwietnia. Wzięły w niej udział cztery zespoły: 
„Arlekin” ze Szkoły Podstawowej w Dębicach, „Wesołe 
zakrętki” ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi  
Nr 2 w Goleniowe, „C – jak celujący” również ze Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 2 w Goleniowe 
oraz „Kurtyna” ze Szkoły Podstawowej w Maszewie. Jury w 
składzie: przewodnicząca pani Małgorzata Rojek oraz 
członkowie pani Ewa Stancel i pani Kinga Gryczkowska 
oceniało uczestników i po długich obradach ogłosiło werdykt. 
Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:
Złota Maska Burmistrza Maszewa – zespół „C – jak 
celujący” z SP w Goleniowie
Srebrna Maska Burmistrza Maszewa – zespół „Kurtyna” z 
SP w Maszewie
Wyróżnienia: 
Indywidualność aktorska – Paweł Niemczyn za rolę księcia z 
zespołu „Arlekin” ze SP w Dębicach.
Kostium – Marta Radawiec za kostium Lucyfera z zespołu 
„Kurtyna” ze SP w Maszewie.
Charakteryzacja – zespół „Wesołe zakrętki” ze SP w 
Goleniowie.
Scenografia – zespół „Arlekin” ze SP w Dębicach.

Panorama Teatralna to przedsięwzięcie, które od 
samego początku objęła patronatem honorowym Burmistrz 
Maszewa Pani Jadwiga Ferensztajn. Organizatorzy dziękują 
sponsorom, którzy wspierają tę imprezę: Pani Jadwidze 
Ferensztajn – Burmistrz Maszewa, Państwu Irenie i Henrykowi 
Szymczakom, Pani Melanii Adamczuk – Dyrektor Banku 
Spółdzielczego  w Maszewie oraz Pani Ewie Stancel – Dyrektor 
OKiS w Maszewie. 

Panoramy Teatralne
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Urząd Miejski w Maszewie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. 
weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm 
zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z tym, 
poniżej przedstawiono kilka ważnych informacji na temat nowego 
systemu gospodarowania odpadami. 
1. Wystawianie pojemników w dniu odbioru odpadów 
komunalnych
Usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkanych na terenie gminy Maszewo prowadzi firma ZUK 
Nowogard. Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów 
komunalnych (nieodebranie odpadów, niepozostawienie worków) 
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Maszewie, 
tel. 91 402 33 86.
Nie stanowi podstaw do reklamacji nieodebranie kubła lub worków 
z odpadami segregowanymi, zmieszanymi które zostały 
wystawione w dniu odbioru po godz. 7.00, po przejeździe 
samochodu zbierającego odpady. Przypominamy mieszkańcom, że 
pojemniki (kubły) należy wystawiać przy wejściu na nieruchomość 
od strony ulicy tak aby zapewnić swobodny do nich dojazd sprzętem 
specjalistycznym. Pracownicy firmy nie mają obowiązku ani prawa 
wchodzić na teren nieruchomości (kubły, worki stojące wewnątrz 
ogrodzenia przy bramce nie będą odbierane, kubły i worki 
ustawione w miejscach niewidocznych, przesłoniętych 
roślinnością, krzewami mogą zostać niezauważone przez 
pracowników i też mogą być nieodebrane).
2. Pojemnik na odpady komunalne zmieszane 
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia 

Informacje z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami 
odpadów komunalnych zmieszanych jest obowiązkiem właściciela 
nieruchomości. Przypominamy, że obowiązek wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki ciąży na wszystkich właścicielach 
nieruchomości zamieszkałych, zarówno prowadzących 
selektywną zbiórkę odpadów jak i nie prowadzących selektywnej 
zbiórki odpadów. Właściciele nieruchomości obowiązani są 
zaopatrzyć się w pojemnik o pojemności co najmniej 110l. dla 
nieruchomości zamieszkałych przez jedną do czterech osób, w 
przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery 
osoby, na każde kolejne zamieszkałe cztery osoby łączna 
pojemność pojemników jest powiększana o 110l. 
Pojemniki muszą być dostosowane do założeń Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maszewo 
(dostępny na stornie internetowej www.maszewo.pl).
3. Nieprawidłowa segregacja odpadów komunalnych 
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości 
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, będzie naliczana wyższa opłata w wysokości 15 zł 
od osoby za miesiąc w którym odpady były nieprawidłowo 
posegregowane. W związku z tym osoby, które zadeklarowały 
segregację odpadów powinny się do tego stosować.
4. Zmiany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
Nową deklarację należy złożyć tylko w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w 
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

Przez 3 dni w Maszewie trwało Krzykowisko - VI Ogólnopolskie Spotkania
Teatralne. W tym roku do Maszewa przyjechało ponad 60 młodych osób z różnych
stron Polski (m.in. Chełm, Śrem, Gryfino, Goleniów, Stepnica, Szczecin,
Poznań, Andrychów, Opole). Młodzież uczestniczyła w warsztatach
prowadzonych m.in. przez Arkadiusza Ziętka z Teatru Impro, członków Teatru
Krzyk oraz Teatr Realistyczny ze Skierniewic. Widzowie mogli uczestniczyć
również w pokazie najnowszego spektaklu teatru Krzyk
- "Osad", a także w niesamowitym projekcie Janka Turkowskiego z Teatru Kana
"Margerite". Poza tym koncert akustyczny dał goleniowski zespół "Slaveout".

W Maszewie podczas "Krzy-
kowiska" na zaproszenie 
Teatru Krzyk gościliśmy
również przedstawicieli par-
tnerskiego miasta Loitz w 
celu nawiązania szerszej 
współpracy kulturalnej i 
społecznej między oboma 
miastami. Przyjechała także 
Olga Bardakova z Ukrainy, a 
także Josef Azurbajdzejew z
Azerskiej Gangji.
W Krzykowisko czynnie 
zaangażowanych było wiele 
podmiotów maszewskich. 

Na uwagę zasługuje postawa młodych członków "Młodzieżowej Akademii Liderów 
Obywatelskich" z Maszewa, którzy swoją postawą pokazują od kilku lat, że warto być 
aktywnym, by działać na rzecz środowiska lokalnego.
Głównym organizatorem Krzykowiska było Stowarzyszenie Teatr Krzyk,
współorganizatorami Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, a także Ośrodek
Kultury i Sportu w Maszewie. Donatorem Urząd Miasta w Maszewie.
Członkowie Teatru pragną podziękować wszystkim podmiotom i instytucjom,
które pomagały przy organizacji Krzykowiska.

Do zobaczenia za rok.

VI Ogólnopolskie Spotkania Teatralne zakończone
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Dnia 18 marca 2014r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie odbyła się "Wystawa 
Twórców Nieprofesjonalnych". Swoje prace zaprezentowało 10 twórców: p. Maria 
Magdalena Proskurowska - obrazy, p.Aleksandra Cyglicka - obrazy, p.Jan Dyczkowski 
-obrazy, p.Mariola Kozakowska - robótki szydełkowe, p.Anna Pętecka - haft 
krzyżykowy i gobelinowy, p.Rojek Wioletta - robótki szydełkowe, p.Stefania Kopeć - 
prace z filcu, p.Krystyna Huisman - prace z filcu, p.Teresa Modrzejewska - biżuteria z 
koralików i p.Rafał Stancel - wyroby z drewna. Zostały także zaprezentowane prace 
dzieci z pracowni plastycznej w OKiS oraz praca p.Katarzyny Dubickiej instruktora 
plastyki. Wszystkim twórcom bardzo dziękuję za pomoc w organizacji wystawy 
poprzez udostępnienie swoich prac. Życzę wielu pomysłów i kreatywności przy 
tworzeniu nowych prac i już dzisiaj zapraszam na kolejną wystawę za rok. Bardzo 
serdecznie dziękuję p. Katarzynie Dubickiej, która podjęła się organizacji wystawy.
      Zdjęcia dostępne są w naszej galerii na stronie www.okis.maszewo.pl 

Dnia 26 lutego 2014r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie odbył się Finał 
„Gminnego Talent Show”, który poprzedzony był castingami w Jenikowie, 
Nastazinie, Rożnowie i Maszewie. Z ponad 20 uczestników jury wybrało 20 
finalistów w osobach: Ksawery Paratowski, Kornelia Mastalerz, Kacper 
Rutkowski i Kacper Grzelak, Amelia Kwiecień, Tamara Szalińska, Wiktor 
Wróblewski, Zuzanna Stancel i Wiktoria Babiuch, Maja Wróblewska, Karol 
Wiatrowski, Konrad Durski, Emilia Falfura, Agata Kubacka i Jakub Miksa, Kamil 
Stancel, Piotr Szczęsny i Jakub Rozworski, Krzysztof Karaściuk oraz Andrzej 
Falfura. Uczestnicy prezentowali różnego rodzaju umiejętności poprzez taniec, 
śpiew, recytację do pokazu dowolnego. Nad odpowiednim przebiegiem konkursu 
czuwało jury w składzie: Katarzyna Dubicka, Ewa Stancel, Ludmiła Mastalerz, 
Grzegorz Sokulski oraz Andrzej Kwaśniewski. 
Obrady jury trwały długo i były bardzo burzliwe, jednakże udało się i wyłoniono 
finalistów: I Miejsce (ex aequo) – Tamara Szalińska (taniec akrobatyczny) oraz 
Karol Wiatrowski (pokaz przy użyciu Diabolo), II Miejsce - Ksawery Paratowski 
(taniec Break Dance) oraz Konrad Durski (taniec Break Dance), III Miejsce – 
Kornelia Mastalerz (taniec), Wiktor Wróblewski (taniec Break Dance) oraz duet 
Zuzanna Stancel i Wiktoria Babiuch (śpiew). Wręczona została również nagroda 
publiczności, która to trafiła do Karola Wiatrowskiego. Wszyscy uczestnicy 

GMINNY TALENT SHOW

otrzymali nagrody uczestnictwa, które ufundował 
Urząd Miejski w Maszewie oraz pamiątkowe 
dyplomy. Bardzo dziękujemy wszystkim którzy wzięli 
udział w Gminnym Talent Show, życzymy wielu 
sukcesów, kreatywności i pomysłowości oraz dalszego 
rozwijania własnego talentu i zapraszamy na kolejny 
konkurs za rok. 

Dyrektor OKiS 

WYSTAWA TWÓRCÓW NIEPROFESJONALNYCH

W dniu 02.04.2014r. w Ośrodku Kultury i Sportu odbył się  
Powiatowy Konkurs Plastyczny ,, Najpiękniejsza baśń mojego 
dzieciństwa ''. W przeglądzie wzięło  udział 60 uczestników. Jury w 
składzie : p. Marek Żak - przedstawiciel Zamku Książąt Pomorskich 
w Szczecinie, p. Katarzyna Dubicka- instruktor plastyki w OKiS 
oraz p. Wiesława Karwowska – dyrektor Biblioteki Publicznej, 
przyznało tytuł LAUREATA 18 pracom oraz WYRÓŻNIENIE 4 
pracom. 
LAUREACI:  Jan Olczyk- SP nr 1 w Nowogardzie; Ola 
Garculińska – Nowogardzki Dom Kultury; Zofia Stasińska – OKiS; 
Aleksandra Tomaszewska- SP Kliniska; Julia Florczak- SP nr 2 w 
Nowogardzie; Wiktoria Andrzejewska – Nowogardzki Dom 
Kultury; Nikola Dawciełowicz- Nowogardzki Dom Kultury; Marta 
Jastrzębska- SP Kliniska; Sylwester Komisarek- SP w Orzechowie; 
Aniela Maciejek- OKiS; Ada Ratajczak – Nowogardzki Dom 
Kultury; Nikola Bielej- SP nr 2 w Nowogardzie; Nikola 
Michalczyk- OKiS; Natalia Piesio- OKiS; Wiktoria Klusaczyk- 
Nowogardzki Dom Kultury; Pola Makowska- OKiS; Kacper 
Żelaznowski- Nowogardzki Dom Kultury; Amanda Rech- 
Nowogardzki Dom Kultury. 
WYRÓŻNIENI:  Aurelia Kubacka- Nowogardzki Dom Kultury; 
Dominika Michalska- OKiS; Mikołaj Rybus- Nowogardzki Dom 
Kultury; Zuzanna Pawlak- OKiS. 
Laureaci i wyróżnione prace przechodzą do etapu wojewódzkiego, 
który odbędzie się 24 maja 2014r. w Świdwińskim Ośrodku 
Kultury. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w 

dalszym etapie.  

Powiatowy Konkurs Plastyczny w OKiS 



Grupa Nieformalna „ Partnerki „ zorganizowała w Bibliotece 
Publicznej w Maszewie warsztaty rękodzielnicze pt. „ Naszyjniki,  
kolczyki” w ramach partnerstwa z Lokalną Grupą Działania  
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gminy Powiatu Golenio-
wskiego.
Działanie edukacyjne dofinansowane ze Środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach osi 
Leader działania 4.13 Funkcjonowanie Lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętnosci i aktywizacji objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Warsztaty w bibliotece

W pierwszym dniu wiosny Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Maszewie zorganizowało „Dzień Gimnazjalisty”. 
Uczniowie przygotowali plakaty, kolorowe wiosenne stroje, 
rozgrywki sportowe i wspólnie z wychowawcami bawili się 
na hali sportowej wesoło i sportowo.
Społeczność Gimnazjum im. Jana Pawła II przygotowuje się 
do uroczystości obchodów Dnia Patrona szkoły. W tym roku 
przygotowania obejmują:
- 15 kwietnia „Bieg Papieski” dla uczniów gimnazjum na 
stadionie
- 25 kwietnia występ chóru „CAVATINA” w Kościele 
Parafialnym w Maszewie o godz.19.00
- 1-3 maja udział uczniów w Archidiecezjalnych Dniach 
Młodych w Barlinku
-1 maja udział w koncercie na Placu Wolności 
dedykowanym Janowi Pawłowi II
- 15 maja gimnazjum organizuje Dzień Patrona Szkoły. W 
tym dniu zaplanowano również wieczór wspomnień o Janie 
Pawle II. Redakcja gazety szkolnej „Ale Plama” w 
gimnazjum o godz. 19.00 przygotowuje spotkanie z 
osobami, które osobiście zetknęły się z Janem Pawłem II.

Z życia gimnazjum

21 marca 2014 r. to kolejny wyjątkowy dzień w kalendarzu roku szkolnego, 
gdyż już tradycją Szkoły Podstawowej w Dębicach stało się, by nadejście 
wiosny, której każdy oczekuje z niecierpliwością, obchodzić w niecodzienny, 
uroczysty sposób. W tym roku zajęcia odbywały się pod hasłem „Pierwszy 
Dzień Wiosny z matematyką i przyrodą”. Uczniowie z klas I – VI swoim 
strojem reprezentowali barwy wiosny. Wykonywali plakaty wraz z 
nauczycielami o tematyce wiosennej i układali przysłowia o wiośnie z 
rozsypanek wyrazowych. W międzyczasie w pracowni przyrodniczej 
uczniowie brali udział w ciekawych doświadczeniach oraz oglądali preparaty 
pod mikroskopem. Następnie na sali gimnastycznej odbyły się wyścigi klas 
połączone z rozwiązywaniem zadań matematyczno – przyrodniczych. W 
nagrodę wszyscy uczniowie otrzymali słodkie upominki. Natomiast w 
grupach pięciolatków i sześciolatków odbył się bal z okazji powitania wiosny, 
podczas którego dzieci śpiewały swoje ulubione piosenki, tańczyły oraz 
bawiły się w zabawy z chustą animacyjną. Miały atrybuty wiosenne 
przygotowane przez rodziców: zielone pelerynki, kwieciste kapelusze, 
kolorowe bluzeczki i sukieneczki, kwiaty przyszyte na ubraniach oraz 
wymalowane buzie. Za najpiękniejsze atrybuty przyznano nagrody w postaci 
słodyczy. Przy wesołej i wiosennej muzyce radości nie było końca! Na 
zakończenie dnia obchodów Pierwszego Dnia Wiosny cała społeczność 
uczniowska wraz z nauczycielami i oddziałami przedszkolnymi z 
wykonanymi własnoręcznie „Marzannami” wyruszyła kolorowym 
korowodem po Dębicach, aby symbolicznie pożegnać zimę. Głośne okrzyki, 
tamburyna i kołatki przywoływały wiosnę. Organizatorami całej imprezy 
były panie: Monika Jóźwik i Aldona Lisowska – Wrzosek. Pierwszy Dzień 
Wiosny w naszej szkole upłynął w miłej atmosferze. Wszyscy uczniowie 
chętnie i aktywnie uczestniczyli w świętowaniu z okazji  przyjścia wiosny.

Powitanie Wiosny w SP w Dębicach - 2014
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Po trzech miesi¹cach zmagañ Maszewska Amatorska Liga Pi³ki 
Siatkowej zakoñczy³a rozgrywki.
W sobotê 8 marca 2014 r. siatkarze maszewskiej ligi rozegrali 
decyduj¹c¹ kolejkê. Jako 
pierwsze na plac gry 
wybieg³y zespo³y, które 
walczy³y o VII miejsce. Po 
zaciêtej i wyrównanej walce 
zwyciê¿yli energetycy w 
trzech setach m³odych 
siatkarzy z Dar¿a. W meczu 
o piat¹ lokatê siatkarze  
Kameleona potrzebowali 
czterech setów, aby poko-
naæ zespó³ Oldboys. O 
miejsce na najni¿szym 
stopniu podium przyst¹pili 
siatkarze Arkadii Imno i 
Korsarza Dar¿.
Zdecydowane zwyciêstwo 
zespo³u z Imna w trzech 
partiach. Wreszcie o najwa-
¿niejsze trofeum, puchar 
Burmistrza Maszewa, na 
parkiet wybieg³y dru¿yna 
Bolechowa naszpikowana 
siatkarzami III ligi SGS 
Goleniów i TTS. Pierwsze 
dwie partie to zdecydowana 
przewaga siatkarzy z Bole-
chowa, zwyciêstwo do 
osiemnastu i jedenastu. Wydawa³o siê, ¿e 
trzeci set to ju¿ tylko formalnoœæ. Ambitni 
siatkarze TTS wznieœli siê na wy¿yny 
swoich mo¿liwoœci, wygrywaj¹c seta 
25:22. Czwarta partia to walka punkt za 
punkt. Siatkarze obydwu zespo³ów 
popisuj¹ siê dobrym atakiem i szczelnym 
blokiem. Te elementy bardzo podoba³y siê 
licznie zebranej publicznoœci, która 
nagradza³a udane akcje gromkimi 
oklaskami. Koñcówka nale¿y do lepiej 
zorganizowanej ekipy i zwyciêstwo 25:21 i 
3:1 w meczu fina³owym. 
Barw zwyciêskiego zespo³u bronili: 
P.Przepióra, M.Ha³ubiec, A.Zaremba, 
M.Pêdziwiatr, M.Mirocha, M.KaŸ-
mierczak, K.Mitu³a, A.£awiñski, W.S³aby.
Tradycyjnie po zakoñczeniu ostatniego 
spotkania organizatorzy zapraszaj¹ wszy-
stkich siatkarzy do Maszewskiego Domu 
Kultury, gdzie fundatorzy pucharów 
nagradzaj¹ zespo³y ligi. 
G³ówne trofea ufundowane zosta³y przez 
Burmistrza Maszewa, Dyrektora Szko³y 
Podstawowej i Dyrektora Przedszkola. 
Wyniki spotkañ ostatniej kolejki:
ENEA – KORSARZ DAR¯ 3:0 (27:25, 
26:24, 25:18)
KAMELEON –  OLDBOYS 3:1 (14:25, 
26:24, 25:17, 25:23)

Finał jubileuszowej Ligi
ARKADIA IMNO – KORSARZ DAR¯ 3:0 (25:18, 25:20, 25:19)
BOLECHOWO – TTS 3:1 (25:18, 25:11, 22:25, 25:21)
Kolejnoœæ ostateczna jest nastêpuj¹ca (obok nazwy zespo³u 

nazwisko najlepszego zawodnika):
1 BOLECHOWO – MATEUSZ 
HA£UBIEC
2 TECHNOLOGIE TWORZYW 
SZTUCZNYCH – DAWID KASIAK
3 ARKADIA IMNO – JAROS£AW 
ZAJ¥C
4 KORSARZ DAR¯ -  MICHA£ 
TOMASZEWSKI
5 KAMELEON – DAWID JANIK
6 OLDBOYS – JAKUB HIERO-
NIMCZUK
7 ENEA – RADOS£AW LEWAN-
DOWSKI
8 KORSARZ JUNIOR – RADOS£AW 
ZAGÓRSKI
Nagrodzono najm³odszego zawodnika 
Kacpra Piechnika. Najstarszym uczest-
nikiem ligi zosta³ Marek Osesik. A 
najwierniejszym kibicem i jednoczeœnie 
zawodnikiem zosta³ Artur Golus.
Artur Golus to czterdziestotrzyletni 
mê¿czyzna niewielkiego wzrostu, ale 
duchem i ambicj¹ przewy¿szaj¹cy na 
boisku wielu o znacznie wiêkszych 
parametrach siatkarzy.  Pan Artur o 

c.d. na str. 17



sobie mówi tak: " Z maszewsk¹ lig¹ zwi¹zany jestem od 10 lat, czyli 
od pocz¹tku. Przez wiele lat gra³em w ró¿nych zespo³ach. 
Rywalizacja zawsze dawa³a mi wiele radoœci. Poznawa³em nowych 
siatkarzy, z którymi utrzymujê kontakt. Ta forma rywalizacji 
integruje nas i jednoczeœnie promuje moje miasto. Obiecujê, ¿e 
dopóki dopisywaæ bêdzie mi zdrowie, bêdê walczy³ na parkiecie i 
s³u¿ê pomoc¹ w organizowaniu maszewskiej ligi".
Wiele s³ów uznania od w³adz gminy jak i uczestników imprezy 
otrzyma³ g³ówny organizator Eugeniusz G³owacki. "Mam ogromn¹ 
satysfakcjê, ¿e przez dziesiêæ lat nasza impreza przebiega³a bez 
zgrzytów i nieporozumieñ. Wspania³a walka na parkiecie w 
wykonaniu wielu siatkarzy dawa³a nam motywacjê, a kibicom 
niezapomnianych wra¿eñ. Myœlê, ¿e kolejne edycje bêd¹ przebiega³y 
w podobnej atmosferze jak poprzednie. Dziêkujê sponsorom, 
fundatorom pucharów i wszystkim uczestnikom za udzia³ i 
zapraszam w nastêpnym roku na XI edycjê MALPS.
A o tym, jak maszewska liga wros³a ju¿ w lokalne ¿ycie niech 

najlepiej œwiadczy fakt, ¿e spotkania podczas rozgrywek zaowo-
cowa³y juz drugim sportowym ma³¿eñstwem. Tym razem przysiêg¹  
ma³¿eñsk¹ zwi¹za³a siê para: Ma³gorzata i Mariusz G³owaccy. 
M³odzi ma³¿onkowie podczas spotkania odebrali upominek i zebrali 
gromkie brawa i wiwaty 100 lat!

W.W. 

11 marca 2014 r. drużyna sportowa 
złożona z 12 chłopców ze Szkoły 
Podstawowej w Maszewie zdobyła I 
miejsce w Mistrzostwach Regionu 
„B” w Unihokeju Chłopców Szkół 
Podstawowych. 
Gratulujemy zwycięzcom! I z 
niecierpliwością czekamy na 
następne wygrane!

I miejsce w unihokeju!!!dokończenie ze str. 16

Wokalistki z OKiS, którymi opiekuje się Andrzej 
Kwaśniewski, odniosły kolejne sukcesy. W ostatnim czasie 
uczestniczyły w kilku konkursach zapewniając sobie awans 
do kolejnych eliminacji. 28 marca w Eliminacjach 
Wstępnych 19 Konkursu "Wygraj Sukces " nominacje do 
Kwalifikacji Regionalnych, które odbędą się w maju w 
Poznaniu, otrzymała Julia Rohde i Paulina Kluczewska. 
10 kwietnia na Przeglądzie Rejonowym Piosenki Dziecięcej 
w Nowogardzie tytuł laureata, a tym samym nominację do 
przeglądu wojewódzkiego otrzymała Julia Rohde z piosenką 
"Kociopieska piosenka". 
10 kwietnia na Przeglądzie Rejonowym Solistów i Zespołów 
Estradowych w Nowogardzie tytuł laureata i nominację do 
przeglądu wojewódzkiego otrzymały: Paulina Kluczewska z 
piosenką "Kobiety których nie ma" i Julia Woźniak z 
piosenką "Melodia serca". Wyróżnienie otrzymała Nikola 
Walczak.
1 kwietnia Martyna Kochan zajęła bezapelacyjnie pierwsze 
miejsce w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Stargardzie 
Szczecińskim śpiewając piosenkę Katie Melua "Two Bare 
Feet".

Kolejne sukcesy

Szymon Łakomy zawodnik UKS Ratusz Maszewo w pięknym stylu 
rozpoczął sezon kolarski. W sobotę 05 kwietnia zajął 3 miejsce w 
Międzynarodowym Kryterium Kolarskim w Dzierżonowie. Okazało się że to 
był tylko wstęp do niedzielnego wyścigu ze startu wspólnego w Sobótce 
podczas Ogólnopolskiego rozpoczęcia sezonu w kolarstwie szosowym. W 
Sobótce na starcie stanęło ponad stu młodzików z całej Polski, do pokonania 
mieli 34 km po bardzo wymagającej trasie z długimi podjazdami. Szymon po 
finiszu z grupy zapewnił sobie zwycięstwo pozostawiając przeciwników za 
plecami.
- Szymon w klubie trenuje trzeci rok, zaczął w najlepszym momencie a więc 
od żaka. W poprzednich latach wygrał wiele wyścigów w Polsce i w 
Niemczech. Jest zawodnikiem wszechstronnym, dobrze czuje się na szosie, 
torze a także potrafi pojechać MTB.W ubiegłym roku zdominował Torową 
Ligę Kolarską w Szczecinie 
w której na 36 startów 
wygrał 30 ścigając się z 
zawodnikami o rok starszy-
mi. W tym roku bardzo 
dobrze przetrenował okres 
przygotowawczy a ostatni 
tydzień przed startami w 
Sobótce i Dzierżonowie 
trenował w górach i  dużym 
zaskoczeniem było że mimo 
całkiem dużego zmęczenia 
zdołał wygrać, tym bardziej 
że od trzech dni walczył z 
przeziębieniem. Myślimy, że 
jak zdrowie mu dopisze i 
zapewnimy mu lepszy sprzęt 
to o jego przyszłość możemy 
być  spokojni.

Sezon kolarski rozpoczęty
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Jenikowo
CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
RYS HISTORYCZNY
W dostępnych materiałach brak jest informacji o wczesnych 
dziejach Jenikowa. 
Z układu wsi można jednak wnioskować o wczesnych 
dziejach Jenikowa. Z układu wsi wnioskować można jednak, 
że posiadała średniowieczny rodowód. 
Była prawdopodobnie wsią szlachecką, gdyż w XVIII w. 
należała do domeny państwowej i dzięki temu zbudowano w 
1722 r. kościół. Współcześnie z tego kościoła zachowała się 
tylko wieża.
W drugiej połowie XIX w. odnotowane jest istnienie folwarku 
będącego własnością gminy wiejskiej. Folwark – 
prawdopodobnie wcześniejszy czasowo założony był na 
planie czworoboku z budynkiem bramnym „według sztuki 
frankońskiej”.
Zagrody chłopskie w większości miały analogiczne 
rozplanowanie i zabudowę w konstrukcji ryglowej. W 1898 r. 
wzniesiono nowy kościół w Jenikowie. W latach 20 – tych XX 
w. nastąpił znaczny rozwój wsi i folwarku. Była tu wówczas 
mleczarnia, krochmalnia, browar i niewielka elektrownia 
wodna. W 1914 i 1920 r. odnotowano istnienie 9 zagród po 
około 50 ha oraz folwark o 128 ha. Około 1920 r. 
zamieszkiwało tu 366 osób. Nagminnie likwidowano budynki 
szkieletowe, przebudowując zagrody. W 1923 r. były w 
Jenikowie 62 domy mieszkalne, 82 gospodarcze i 381 
mieszkańców.
W 1939 r. wieś liczyła 13 zagród po 24 – 66 ha oraz 2 zagrody 
po 128 ha. Liczba drobniejszych siedlisk nie jest znana. Areał 
ziemi we wsi wynosił 1227 ha. Jenikowo zachowało charakter 
wsi rolników indywidualnych do czasów współczesnych. 
CHARAKTERYSTYKA
Duża wieś o historycznym układzie przestrzennym. 
Miejscowość położona ok. 12 km na płn. – wsch. Od 
Maszewa, przy drodze Maszewo – Nowogard. Pierwotnie 
wieś placowa – owalnica, później rozbudowana w kierunku 
wsi placowo – ulicowej. Z dwu dróg obiegających nawisie 
nadrzędną jest droga zachodnia (fragment szosy). Wieś 
rozciąga się na osi płn.- płd. a zabudowa jest zwarta, 
obustronna. W stosunku do 1890 r. układ dróg jest zachowany.
Głównymi elementami kompozycji przestrzennej wsi są: 
wrzecionowate nawisie i kościół z cmentarzem ulokowany w 
jego centralnej części. Mapa z 1890 r. dokumentuje zasadnicze 
zróżnicowanie wielkości działek i ich zabudowy. W tym 
okresie w płn. krańcu wsi przeważały małe siedliska. Wyjątek 
stanowi najbardziej na płn. wysunięta zagroda, obecnie nr 1, 
gdzie w końcu XIX w. znajdował się wiatrak. Kształt owej 
zagrody (młynarza) zachowany w pełni do czasów obecnych a 
w części budynków, w tym mieszkalny mają XIX – wieczną 
metrykę. Wiatrak obecnie nie istnieje. Zabudowa wokół 
nawisia to zagrody zróżnicowane, na różnej wielkości działek 
siedliskowych. Ta część miejscowości, jak też jej kraniec płd. 
to głównie zagrody chłopskie. Występowały tu jeszcze 
sporadycznie zagrody czworoboczne.
Do czasów obecnych przetrwały różne sposoby zabudowy 
działek. Budynki mieszkalne w najstarszych zagrodach 
ustawione są szczytem do drogi, w nieco nowszych 
kalenicowo do drogi, ale w głębi podwórzy. W najnowszych 

zagrodach budynki 
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mieszkalne postawiono na froncie działek siedliskowych, 
bezpośrednio przy drodze.
Na nawisiu w końcu XIX w. oprócz kościoła i cmentarza 
znajdowały się dwie zagrody. Układ ten przetrwał do czasów 
obecnych. Zachowane są też budynki z tamtego okresu. 
Materiał historyczny dotyczący XIX w. informuje o istnieniu 
folwarku stanowiącego własność gminy wiejskiej. Materiał 
kartograficzny nie dokumentuje jednak istnienia folwarku, 
lecz dużej  zagrody czworobocznej. Zagroda ta znajduje się 
na wysokości płn. krańca nawisia, po wsch. stronie drogi.
Lata 20 – te to okres znacznego rozwoju wsi, kiedy to 
ostatecznie ukształtował się jej wygląd. Wymieniono 
wówczas znaczną część starej zabudowy ryglowej na 
murowaną. Zachowało się sporo budynków ryglowych 
zarówno mieszkalnych jak i gospodarczych.  Współcześnie 
zabudowa działek siedliskowych jest bardzo różnie 
usytuowana ze względu na położenie budynków 
mieszkalnych. Przypuszczalnie  pod koniec XIX w. 
bezpośrednio na wschód od wsi, przy drodze do Dobrej 
Nowogardzkiej założono cmentarz. Obecnie jest to miejsce, 
które spełnia funkcję pochówku.
Z uwagi na intensywne nasycenie starą zabudową jak też 
zachowany układ, Jenikowo przedstawia znaczne wartości 
kulturowe i winno być objęte opieką konserwatorską.
W Jenikowie rozwija się też działalność pozarolnicza, istnieją 
firmy, które prowadzą działalność gospodarczą, między 
innymi „Serwis Opon”.



WAŻNE NUMERY TELEFONÓW' '
URZĘDY:

PLACÓWKI WYCHOWAWCZO - 

OŚWIATOWE:

Urząd Miejski w Maszewie,
Pl. Wolności 2, 72-130 Maszewo,
tel. 91 402 33 80, 91 418 78 43,
fax 91 418 75 06

Ośrodek Kultury i Sportu,
ul. Szkolna 1 a, 72-130 Maszewo,
tel. 91 418 77 53

Biblioteka Miejska w Maszewie,
ul. Szkolna 1a, 72-130 Maszewo,
tel. 91 418 76 58

Hala sportowa
ul. Szkolna 14a, tel. 664 994 551

Zakład Komunalny, ul. Szkolna 8,
72-130  Maszewo, tel. 91 418 75 04

Ośrodek Pomocy Społecznej,
Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo,
tel.  91 418 77 05

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Punkt Konsultacyjny w Maszewie
ul. Wojska Polskiego 8, tel. 91 418 73 50
dyżury: czwartek 14:30-17:30

Urząd Pocztowy w Maszewie,
ul. Wojska Polskiego 9,
tel.  91 418 75 50

Posterunek Policji w Maszewie,
Plac Wolności 2, tel. 91 460 25 74

Bank Spółdzielczy w Goleniowie,
Oddział w Maszewie,
ul. Jed. Narodowej 5, tel. 91 407 16 42

Agencja PKO Banku Polskiego,
ul. Wojska Polskiego 53, tel. 91 418 79 19 

Przedszkole w Maszewie,
ul. Jedności Narodowej 25,
72-130 Maszewo,
tel./fax 91 418 76 08

Szkoła Podstawowa w Rożnowie,
72-130 Maszewo, 
tel./fax 91 407 11 25

Szkoła Podstawowa w Dębicach
im. Janusza Kusocińskiego,
72-130 Maszewo
tel./fax 91 419 11 95

Szkoła Podstawowa w Maszewie
im. Adama Mickiewicza,
ul. Jedności Narodowej 7,
72-130 Maszewo, tel. 91 418 76 10

Gimnazjum w Maszewie
im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 14,
72-130 Maszewo,
tel./fax 91 418 73 25

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
ul. Jedności Narodowej 6,
72-130 Maszewo, tel./fax 91 418 76 54

Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka
w Maszewie, ul. Okrzei 7a, 72-130 
Maszewo, tel. 660 757 676

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI 

OŚWIATOWE:

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, 
72-130 Maszewo,
ul. Kilińskiego 5, tel. 91 418 75 73 

Praktyka Stomatologiczna, Gimnazjum w 
Maszewie, tel. 501 795 841

Praktyka Stomatologiczna, Szkoła 
Podstawowa w Dębicach, 
tel. 91 419 11 55, kom: 606 754 222

Restauracja, Rezydencja, Pub 
„Szymczak”, Maszewo,
ul. Stargardzka 6B,
tel. +48 91 418 70 32
www.firmaszymczak.pl
e-mail: firmaszymczak@wp.pl

Hotel Pałac Maciejewo
72-130 Maszewo – Maciejewo
Telefon: +48 91 418 12 85
Telefon: +48 502 717 107
Faks: +48 91 418 11 30
e-mail:recepcja@palacmaciejewo.pl
www.palacmaciejewo.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Chata Bohuna, Zagórce 5c,
72-130 Maszewo 
tel.  +48 508 358 884 
e-mail: info@chata-bohuna.pl
www.chata-bohuna.pl

Łowisko w Jarosławkach,
pole namiotowe, camping,
REZERWACJE Krzysztof Głowacki
tel. 604 370 565, Kazimierz Głowacki tel. 
604 31 58 74 www.jaroslawki.pl

Pole namiotowe "Polana Pogrzymie”
 tel. 504 360 288

Wynajem pokoi 
Radzanek 28C, tel. +48 91418 76 33,
kom. +48 608 487 803

Kawiarnia "U Maciejki" "Jezioro 
Młyńskie" w Maszewie, ul. Jedności 
Narodowej, tel. +48 509 553 194

EDI – mała gastronomia
Edyta Maślak, Maszewo, tel. 608 055 404

KEBAB I PIZZA U RÓWNEGO
ul. Nowogardzka 1, 72-130 Maszewo
tel. 515 116 547
godziny otwarcia:
PN – CZW: 10.00 – 22.00
PT – SB: 10.00 – 24.00
ND: 12.00 – 20.00 
 
 PIZZERIA PUCHATEK
ul. Wojska Polskiego 11, 72-130 Maszewo
tel. 91 461 29 76
godziny otwarcia:
PN – PT:  12.00 – 22.00
SB : 12.00 – 23.00
ND: 12.00 – 22.00

BAZA GASTRONOMICZNA

I NOCLEGOWA:

Restauracja "Pod Dębami" E&T Kagra 
sp. z o.o., 72-130 Maszewo,
ul. Jedności Narodowej 23a,
tel. +48 91 469 59 35
www.pod-debami.info
e-mail: et-kagra@o2.pl

Kawiarnia "Kameleon" Mariusz i Estera 
Pałka, ul. Hanki Sawickiej 4
72-130 Maszewo
tel. 603 530 268, tel. 603 530 278
e-mail: kawiarnia.kameleon@gmail.com

Ognisko Przedszkolne Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Dębicach
 Dębice 29, 72-130 Maszewo,
 tel. 91 43 45 128

w godz.:12:00-18:00
ż w godz.:15:00-18:00, 

w godz.:14:00-18:00,

Dr Adrianna Stenka,
tel. 91 431 73 54, Godziny przyjęć: pon, śr, pt: 
8:00 - 18:00,
wt: 7:00 - 18:00, czw: 7:30 - 18:00, 
Wizyty domowe : 14:00 - 15:00.
Po godz. 18:00 oraz w święta i dni wolne od 
pracy dyżur pełni szpital
w Goleniowie (dawna poradnia chirurgiczna), 
tel. 91 466 43 61,  91 466 43 64

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, 
Gabinet Stomatologiczny, 72-130 Maszewo,
ul. 1. maja 17, tel. 91 418 77 58

Środowiskowe ogniska wychowawcze TPD:
Czynne od pn.-pt.
w Maszewie , 
Dar u  
Bielicach 

Świetlice Środowiskowe:
- Bagna – poniedziałek, wtorek godz. 16-18
- Jenikowo – pn. godz. 17.30-19.30, śr. godz.                                  
15.30 – 17.30
- Korytowo – wtorek, czwartek godz. 16-18
- Maciejewo -  wtorek, czwartek godz. 16-18
- Nastazin – wtorek, piątek godz. 16-18
- Radzanek – wtorek, środa godz. 17-19
- Sokolniki – wtorek, środa godz. 16-18

APTEKI:

Apteka św. Brata Alberta,
72-130 Maszewo,
ul. Jedności Narodowej 46, 
tel./fax 91 418 75 19
Godziny otwarcia:
pon - pt: 8:30 -18:00, 
w soboty: 9:00-13:00.
Apteka po godzinach pracy w dni powszednie, 
niedziele i święta pełni dyżur pod 
nr tel. 91 418 79 74

Apteka p. A. Kurzaj,
72-130 Maszewo,
ul. Jedności Narodowej 43, tel. 91 431 73 16 
Godziny otwarcia:
pon-pt: 8:00 - 18:00,
w soboty: 9:00 - 13:00 
Apteka po godzinach pracy w dni powszednie, 
niedziele i święta pełni dyżur pod 
nr tel. 608 662 345

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
72-130 Maszewo,
ul. Kilińskiego 5, tel. 91 418 75 99

Dr Ewa Lange, tel. 91 431 72 54, 
kom. 604 606 999

Samodzielny Szpital Rejonowy w 
Nowogardzie
Przychodnia Zdrowia w Maszewie
ul. Nowogardzka 28/k
tel. +48 781 442 122
czynne pn.-pt godz. 8.00-17.00

Samodzielny Szpital Rejonowy w 
Nowogardzie
Przychodnia Zdrowia w Dębicach 
Dębice 58, 72 - 130 Maszewo
tel. 91 419 11 19
Godziny przyjęć: pn - pt. w godz. 8:00 - 13:00;
wizyty domowe: 13:00 - 15:00
Poza godzinami przyjęć oraz w dni wolne od 
pracy należy zgłaszać się w ambulatorium 
szpitala w Nowogardzie, tel. 91 39 21356 oraz 
91 3921800 wew. 164

PLACÓWKI OPIEKI 
MEDYCZNEJ



Plac rekreacyjno – sportowy w Wałknie

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych  na dz. nr 271 i 261 obręb 
Wisławie (od firmy Welet Europa Sp. z o.o. do 
drogi wojewódzkiej nr 106)

Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość 
Dąbrowica

Budowa świetlicy wiejskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu w MaciejewieBudowa ronda w Maszewie

Remont budynku OSP Maszewo

Remont i doposażenie świetlicy 
wiejskiej w Sokolnikach

Przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Maszewie

15.04.  Bieg przełajowy im. Jana Pawła II – uczniowie 
Gimnazjum im. Jana Pawła II. godz. 10:00 Stadion Miejski.
17.04.   Wielki Czwartek  Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
godz. 18:00.
18.04.   Wielki Piątek  Liturgia Wielkiego Piątku godz. 18:00  
Droga Krzyżowa ulicami Maszewa godz. 20:00.
19.04. Wielka Sobota  Błogosławieństwo pokarmów 
wielkanocnych godz. 12:00, 15:00 Wigilia Paschalna godz. 
20:00.
20.04  Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania 
Pańskiego godz. 6:00, 11:00, 12:30, 18:00.
21.04  Poniedziałek Wielkanocny godz. 8:00, 11:00, 12:30, 
18:00.
22.04  Czuwanie – Akcja Katolicka godz. 19:00.
23.04  Czuwanie Domowy Kościół godz. 19:00.
24.04  Czuwanie – Żywy Różaniec godz. 19:00 Początek 
pielgrzymki z Maszewa do Rzymu na kanonizację.
25.04  Czuwanie młodzieży – Występ chóru Gimnazjum im. 
Jana Pawła II „Cavatina”. godz. 19:00.
26.04  Modlitwa z Maryją w Wieczerniku. Modlitwa 
uwielbienia z zespołem „Jesienni”. godz. 19:00.
26/27.04  Uwielbienie całonocne. Spowiedź Święta do 
godz. 24:00.
27.04  KANONIZACJA  Msze Św. godz. 8:00, 9:30, 18:00. 
Przemarsz Wdzięczności ulicami Maszewa godz. 19:30. 
Modlitwa rodzinna godz. 21.37
Litania do Świętego Jana Pawła II.
01.05  Koncert na Placu Wolności organizowany przez 
OKiS.
01-03.05  Archidiecezjalne Dni Młodych w Barlinku.
15.05 Dzień Patrona Gimnazjum im. Jana Pawła II.
18.05 META Zakończenie obchodów kanonizacji Św. Jana 
Pawła II. - festyn rodzinny na placu kościelnym godz. 16.00


