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Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

nr 3 •  kwiecieñ 2012

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych sk³adamy serdeczne ¿yczenia
mieszkañcom Gminy i Miasta Maszewo.

Niech te Œwiêta bêd¹ czasem wyj¹tkowym, wype³nionym  nadziej¹ budz¹cej siê
do ¿ycia wiosny, który przyniesie wytchnienie i zapomnienie trudów dnia codziennego,

czasem odnalezienia spokoju wewnêtrznego, si³y i optymizmu.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Adam Rojek

Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn

Radosnego Alleluja!



Relacje z  sesji Rady Miejskiej

Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn

Drodzy Czytelnicy
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XIII posiedzenie  RM z dnia 29 grudnia 2011 r. 6. Uchwa³a Nr XIV/ 87/2012 Rady Miejskiej w Maszewie
1. Uchwa³a  Nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie zaci¹gniêcia kredytu.
 w sprawie przyjêcia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 r.  XV posiedzenie RM  z dnia 22.02.2012 r.
2. Uchwa³a Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Maszewie 1. Uchwa³a Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej w Maszewie
w sprawie przyjêcia gminnego programu profilaktyki i roz- w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu 
wi¹zywania problemów alkoholowych oraz przeciw- boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012”
dzia³ania narkomanii w gminie Maszewo na rok 2012. w Dêbicach.
3. Uchwa³a Nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Maszewie 2. Uchwa³a Nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Maszewie
w sprawie zmian bud¿etu i w bud¿ecie na rok 2011. w sprawie wyznaczenia Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
4. Uchwa³a Nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Maszewie w Maszewie do organizacji i realizacji pracy z rodzin¹.
w sprawie zmian w bud¿ecie na rok 2011. XVI posiedzenie  RM z dnia 28.03.2012 r.
5. Uchwa³a Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Maszewie 1. Uchwa³a Nr XVI/90/2012 Rady Miejskiej w Maszewie
w sprawie zmian bud¿etu na rok 2011. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
6. Uchwa³a Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Maszewie w wodê i zbiorowe odprowadzenie œcieków dla 
w sprawie wyra¿enia zgody odnoœnie bonifikaty przy Wodoci¹gów Zachodniopomorskich spó³ka z.o.o.  w 
sprzeda¿y nieruchomoœci usytuowanej przy ul. Wojska Goleniowie.
Polskiego 4/2 w Maszewie. 2. Uchwa³a Nr XVI/91/2012 Rady Miejskiej w Maszewie
7. Uchwa³a Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Maszewie  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia regulaminu w wodê i zbiorowe odprowadzenie œcieków dla Zak³adu 
funduszu zdrowotnego  z przeznaczeniem dla nauczycieli Komunalnego w Maszewie.
zatrudnionych w szko³ach i przedszkolu, dla których 3. Uchwa³a Nr XVI/92/2012 Rady Miejskiej w Maszewie
organem prowadz¹cym jest Gmina Maszewo. w sprawie przyjêcia rocznego programu opieki nad 
8.  Uchwa³a Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Maszewie zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoœci 
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ Burmistrza zwierz¹t na terenie Gminy Maszewo.
oraz podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej w Maszewie 4.  Uchwa³a Nr XVI/93/2012 Rady Miejskiej w Maszewie
odnoœnie Uchwa³y Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w w sprawie sposobu podzia³u œrodków w 2012 r. przeznaczo-
Maszewie z dnia 28.09.2011r. nych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkó³ i przed-
XIV posiedzenie  sesji RM z dnia 19.01.2012 r. szkola, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina 
1. Uchwa³a Nr XIV/82/2012 Rady Miejskiej w Maszewie Maszewo.
w sprawie nadania nazwy ulicy po³o¿onej w obr.1 5. Uchwa³a Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Maszewie
Maszewo. w sprawie wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie z bud¿etu 
2. Uchwa³a Nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Maszewie Gminy na rok 2013 œrodków finansowych stanowi¹cych 
w sprawie nadania nazwy ulicy po³o¿onej w obr.3 fundusz so³ecki.
Maszewo.                                   6. Uchwa³a Nr XVI/95/2012 Rady Miejskiej w Maszewie
3. Uchwa³a Nr XIV/ 84 /2012 Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie zmian bud¿etu na rok 2012.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Maszewo na rok 7. Uchwa³a Nr XVI/96/2012 Rady Miejskiej w Maszewie
2012: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
4. Uchwa³a Nr XIV/85/2012 Rady Miejskiej w Maszewie Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem dla 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Zachodniopo-morskiego  Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w 
Gminy Maszewo na lata 2012 - 2025. Koszaliniez przeznaczeniem na realizacjê zadañ: „Budowa 
5. Uchwa³a Nr XIV/86 /2012 Rady Miejskiej w Maszewie chodnikaw m. Korytowo w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 
w sprawie zmian bud¿etu na rok 2012. 106”.

Z treœci¹ uchwa³ mo¿na siê zapoznaæ w biurze Rady 
Miejskiej w Maszewie oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (www.bip.maszewo.pl)

cych  p lacach  zabaw w 
Trzeci numer Biuletynu Maszewskiego jest ju¿ gotowy Przemoczu,  Radzanku i  
i z przyjemnoœci¹ przekazujê Pañstwu to kolejne ju¿ Pogrzymiu.
wydanie. W pierwszych miesi¹cach nowego roku mia³o Gor¹co polecam aktualne 
miejsce kilka wa¿nych wydarzeñ, m. in.: gala wydanie Biuletynu, z którego 
wrêczenia Nagród Specjalnych Burmistrza Maszewa dowiecie siê Pañstwo wielu 
„Z³ote Lwy”, otwarcie Orlika w Dêbicach, ruszy³a ciekawych informacji doty-
przebudowa oczyszczalni œcieków w Maszewie, cz¹cych Gminy Maszewo.
remonty œwietlic wiejskich w Przemoczu, Sokolnikach, 
Nastazinie i  Jaros³awkach. Nieco m³odsi mieszkañcy 
ju¿ wkrótce bêd¹ mogli bawiæ siê na nowopowstaj¹-
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W trosce o zdrowie mie-
szkañców Gminy Maszewo realizo-
wane s¹ zadania z zakresu ochrony 
zdrowia w tym rozwój infrastruktury 
gwarantuj¹cy ³atwy dostêp do us³ug 
medycznych, podnosz¹cy ich standard 
oraz rozszerzaj¹cy mo¿liwoœci  
œwiadczonych us³ug. Na terenie gminy 
funkcjonuj¹ dwa Niepubliczne Zak³ady 
Opieki Zdrowotnej, w Maszewie i w 
Dêbicach oraz Punkt Zdrowia w 
Ro¿nowie.

W celu poprawy warunków 
funkcjonowania Oœrodka Zdrowia                            
w Maszewie znajduj¹cego siê przy ulicy 
Kiliñskiego 5. oraz dostosowania 
obiektu dla potrzeb osób niepe³no-
sprawnych, w 2009 r. zosta³ wykonany 
projekt budowlany oraz wydana przez 
Starostwo Powiatowe w Goleniowie 
decyzja w sprawie pozwolenia na dniego funkcjonowania Punktu 
budowê. W 2011 r. zosta³ prze- Zdrowia w Ro¿nowie, uwzglêdniaj¹c 
prowadzony przetarg, w ramach którego potrzeby mieszkañców Gminy, a w 
wy³oniono wykonawcê robót budo- szczególnoœci so³ectw: Ro¿nowa, 
wlanych. W drugiej po³owie roku D¹browicy,  Zagórce,  Tarnowa,  
zosta³y wykonane prace budowlane Przemocza i Dar¿a, Gmina Maszewo 
obejmuj¹ce przebudowê i rozbudowê partycypuje w kosztach jego utrzymania 
przychodni lekarskiej w tym: rozbiórka oraz zaplanowa³a przeprowadzenie 
istniej¹cego przedsionka, budowa remontu pomieszczeñ, w tym: wymianê 
nowego wiatro³apu, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. 
pochylni dla osób niepe³nosprawnych, Na terenie Gminy Maszewo 
wykonanie wewnêtrznej instalacji dzia³aj¹ tak¿e gabinety stomato-
wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, logiczne. Us³ugi œwiadczone s¹ tak¿e w 
wymiana nieczynnego odcinka kana- gabinetach szkolnych zlokalizowanych 
lizacji  sanitarnej,  wybudowano w Gimnazjum w Maszewie i w Szkole 
pomieszczenie gospodarcze dla Podstawowej w Dêbicach. Od kilku lat 
gabinetu stomatologicznego oraz Gmina Maszewo, w miarê mo¿liwoœci 
wykonano wentylacjê grawitacyjn¹ wspiera finansowo okoliczne szpitale, 
wewnêtrzn¹ i wykonano furtkê na ci¹gu dofinansowuj¹c zakup sprzêtu medy-
pieszym (w istniej¹cym ogrodzeniu). cznego. W³¹czamy siê równie¿ w 

Oœrodek Zdrowia znajduj¹cy organizacjê akcji maj¹cych na celu 
siê w Dêbicach zosta³ odkupiony przez profilaktyczne badania lekarskie wœród 
Gminê Maszewo od Starostwa Powia- naszych mieszkañców. Przyk³adem 
towego w Goleniowie w lutym 2007 r., mog¹ byæ badania mammograficzne 
przedmiotem sprzeda¿y by³ parter przeprowadzone w dniach 13-14 marca 
obiektu, gdzie umiejscowiony jest br. na placu przez Urzêdem Miejskim. 
Oœrodek. Sp³ata zobowi¹zañ wobec Badaniom w ramach Profilaktycznego 
Starostwa trwa³a dwa lata. Dbaj¹c o Programu Wczesnego Wykrywania 
odpowiedni¹ infrastrukturê zdrowia Raka Piersi, podda³o siê 127 kobiet z 
równie¿ dla Oœrodka w Dêbicach zosta³ naszej Gminy
opracowany projekt budowlany, który 
zak³ada nastêpuj¹cy zakres prac: 
przebudowê czêœci pomieszczeñ 
budynku oraz dobudowê przedsionka i 
dŸwigu (platformy) dla osób niepe³no-
sprawnych wraz z wewnêtrzn¹ 
instalacj¹ elektryczn¹. Obecnie 
posiadamy stosowne pozwolenia i 
jesteœmy w trakcie przygotowywania 
procedury przetargowej.

W celu zapewnienia odpowie-

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 
Z ZAKRESU OPIEKI ZDROWOTNEJ

„Szlachetne zdrowie,
Nikt siê nie dowie,
Jako smakujesz,
A¿ siê zepsujesz” 
                „Jan Kochanowski”

W celu zapewnienia dobrego 
k o n t a k t u  z e  œ r o d o w i s k a m i  
wiejskimi, burmistrz Maszewa co 
kwarta³ organizuje spotkania z 
so³tysami Gminy Maszewo.

W dniu 29 marca 2012 r. o 
godz. 12.00 w Oœrodku Kultury i 
Sportu w Maszewie odby³a siê 
kolejna taka narada, podczas której 
poruszono m.in. nastêpuj¹ce tematy:
- Wspó³praca Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej w Maszewie z So³tysami 
Gminy Maszewo. 
- Dyskusja nt. wspó³pracy z 
Oœrodkiem Kultury i Sportu w 
Maszewie w sprawie organizacji 
imprez kulturalnych i sportowych na 
terenie so³ectw. 
- Dzia³alnoœæ i funkcjonowanie 
Agencji Restrukturyzacji i Mode-
rnizacji Rolnictwa, m.in. temat 
dop³at unijnych.  

W dniu 30.03.2012r. zespo³y taneczne wyró¿nienie otrzyma³ zespó³ Ludmi³y 
pod nadzorem Pani Ludmi³y Mastalerz i Mastalerz ,, Dzwoneczki''. 
Pana Grzegorza Sokulskiego wziê³y Gratulujemy.
udzia³ w Wojewódzkich Konfron-
tacjach Tanecznych w Nowogardzie. 
Tytu³ laureata zdoby³ zespó³ Grzegorza 
Sokulskiego ,,Made to Battle Junior'', a 

Oœrodek Zdrowia w Maszewie

Taneczny sukces

Narada
 z so³tysami



Szanowni Mieszkañcy Gminy Maszewo!
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SprawdŸ datê wa¿noœci 
dowodu osobistego

Nadchodzi czas wiosennych porz¹dków. Wiosna budzi œmieci oraz winno posiadaæ zbiornik bezodp³ywowy na 
nas wszystkich do dzia³ania i dodaje nam energii. Nie nieczystoœci ciek³e, przydomow¹ oczyszczalniê œcieków lub 
zmarnujmy jej. Nasza Gmina potrzebuje tego przy³¹czyæ siê do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.
wiosennego przebudzenia. Jak wszystkim wiadomo estetyczna posesja nie tylko cieszy 
Popatrzmy wokó³ siebie i oceñmy, ile potrzeba naszego oko jej w³aœciciela, ale przede wszystkim poprawia nasz 
zaanga¿owania i wysi³ku, aby nasza Gmina odzyska³a wizerunek. Pamiêtajmy, ¿e dla brudu i ba³aganu nie ma 
prawdziwy, wiosenny, kolorowy blask. Przyjrzyjmy siê ¿adnego usprawiedliwienia. Zadbajmy w miarê naszych 
uwa¿nie naszym posesjom, ogrodom i otoczeniu i zadbajmy mo¿liwoœci o nasz budynek i zieleñ wokó³ posesji.
o to, aby zrobi³o siê dooko³a czyœciej, bardziej estetycznie i Zróbmy wszystko, aby Gmina Maszewo lœni³a czystoœci¹ i 
porz¹dnie. porz¹dkiem, by sta³a siê wzorem dla innych.
Przypominam o obowi¹zku wynikaj¹cym z regulacji Nie zaœmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego 
zawartych w Regulaminie utrzymania czystoœci i porz¹dku Wspólnego Dobra, dbajmy wszyscy razem o ³ad i porz¹dek 
na terenie miasta i gminy Maszewo (Uchwa³a Nr w Naszej Gminie, zapewnijmy sobie samym i przysz³ym 
XXIX/217/06 z dnia 31 marca 2006r. Rady Miejskiej w pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom maj¹tek w 
Maszewie). Zwracam uwagê na utrzymanie w ³adzie postaci czystych lasów i piêknej przyrody. Wspólnie dbajmy 
przyleg³ych do posesji rowów i pobliskiego terenu. Ka¿de o teren którego jesteœmy gospodarzami. Pamiêtajmy zatem, 
gospodarstwo ma obowi¹zek posiadaæ umowê na wywóz i¿ nasze otoczenie œwiadczy o nas.

Warto zerkn¹æ na swój dowód 
osobisty, by sprawdziæ, czy w tym 
roku nie mija, b¹dŸ min¹³ termin 
jego wa¿noœci.
Po nowy dokument musz¹ siê 
bowiem zg³osiæ osoby, które 
odebra³y swój dowód w 2001 i 2002 
roku. Produkcja dowodu trwa 1 
miesi¹c, dlatego warto nie zwlekaæ z 
wymian¹ dowodu osobistego 
wydanego 10 lat temu, ¿eby unikn¹æ 
k³opotów w bankach, urzêdach i 
innych instytucjach, a tak¿e podczas 
kontroli policji.
Aby wymieniæ dowód wystarczy 
zg³osiæ siê osobiœcie do urzêdu i 
z³o¿yæ wniosek wraz z dwiema 
fotografiami.
Nie s¹ pobierane ¿adne op³aty za 
wymianê dokumentu to¿samoœci.

Œcie¿ka biegnie przez jeden z naj- punktami widokowymi a Rzek¹ 
bardziej malowniczych i najbogatszych Leœnic¹ wraz z przebiegaj¹c¹ przy niej 
przyrodniczo zak¹tków miasta œcie¿k¹ wynosi ponad 20 m.
M a s z e w o .  
Ró¿norodnoœæ uk-
szta³towania doliny 
rzeki Leœnicy stwa-
r z a  m o ¿ l i w o œ æ  
obserwacji jej nurtu 
p o c z ¹ t k o w o  z e  
œcie¿ki znajduj¹cej 
siê na wysokoœci 
ponad 15 m. nad 
k o r y t e m  r z e k i ,  
która w dalszym jej 
biegu obni¿a siê do 
poziomu brzegów 
rzeki. Rzeka Leœ-
nica na trasie prze-
biegu œcie¿ki czêsto 
meandruje, co w 
po³¹czeniu z jej usytuowaniem, Ostatnim elementem œcie¿ki jest 
starodrzewem oraz zabytkami tworzy Pomnik Poleg³ych, jego lokalizacja jest 
bardzo malowniczy krajobraz o bardzo malownicza, znajduje siê on na 
niepowtarzalnym klimacie. niewielkim cyplu otoczonym wod¹ w 
Przy ruinach Domu Strzeleckiego otoczeniu parkowych drzew.
przebiega œcie¿ka prowadz¹ca do Serdecznie zapraszamy do odwie-
jednego z dwóch punktów widoko- dzenia œcie¿ki przyrodniczo-eduka-
wych, które utworzone zosta³y z cyjnej „Dolina rzeki Leœnicy”, która 
przyczó³ków dawnego mostu kole- mo¿e byæ doskona³ym miejscem 
jowego. S¹ to bardzo dobre miejsca, z wypoczynku o ka¿dej porze roku a 
których mo¿na podziwiaæ walory tak¿e miejscem na przeprowadzenie 
œcie¿ki. Ró¿nica poziomów pomiêdzy interesuj¹cej lekcji biologii oraz 

elementem szeroko rozumianej 
edukacji ekologicznej. Do przepro-
wadzenia plenerowej lekcji biologii 
przygotowane    jest    miejsce    zwane

Urokliwa dolina
Aby po³¹czyæ walory przyrodnicze, edukacyjne oraz historyczno – 
urbanistyczne miasta Maszewa, w 2009 r. powsta³a œcie¿ka przyrodniczo 
– edukacyjna „Dolina Rzeki Leœnicy”. 

 „Zielona Klasa”, które s³u¿yæ mo¿e 
równie¿ do wypoczynku i zabawy dla 
dzieci i m³odzie¿y jak równie¿ dla 
najm³odszych przedszkolaków. Osoby, 
które chc¹ wypocz¹æ przy grillu lub 
ognisku zapraszamy do miejsca 
nazwanego „Miejscem pobytu dzien-
nego”.
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¯yczê nadziei
Redakcja - Nie ka¿dy parafianin ma 
okazjê do tego, aby poprosiæ swojego 
proboszcza do opowiedzenia kilku 
zdañ o sobie. A przecie¿ wielu z nich 
droga ¿yciowa ksiêdza z pewnoœci¹ 
interesuje.
ks. dziekan Jan ¯y³a – Niewiele tu do 
opowiadania. Moje rodzinne strony to 
diecezja Przemyska, a konkretnie 
pochodzê z Ostrowa k. Przeworska. Po 
ukoñczeniu szko³y zosta³em przyjêty do 
seminarium duchownego w Parady¿u, 
czyli w ówczesnej diecezji gorzowskiej 
i od tamtej pory jestem ju¿ zwi¹zany z 
tymi terenami. Tym bardziej, ¿e w 
rodzinnym Ostrowie moi rodzice 
odeszli ju¿ do Pana. No i obowi¹zuje 
mnie zasada, ¿e diecezja w której 
koñczy³o siê seminarium, staje siê 
miejscem pracy kap³ana. 
28 czerwca 1970 roku biskup Wilhelm 
Pluta wyœwiêci³ w Œwinoujœciu 12 
kap³anów -  jednym z nich by³em ja.
Red. - A od kiedy jest ksi¹dz w 
Maszewie?
ks. J. ¯y³a - Tutejsze probostwo na 
mocy dekretu ksiêdza biskupa Kazi-
mierza Majdañskiego obj¹³em 17 lipca 
1988 roku.
Red. - A wiêc w przysz³ym roku bêdzie 
to ju¿ 25 lat.
ks. J. ̄ y³a – Rzeczywiœcie! Tak szybko 
czas biegnie, ¿e dopiero teraz to sobie 
uœwiadomi³em.
red. - 24 lata to kawa³ czasu. Z 
pewnoœci¹ wiêc ksi¹dz problemy swojej 
parafii  i  parafian pozna³ ju¿ 
doskonale.
ks.  Jan ¯y³a – W dekanacie 
maszewskim jestem nawet d³u¿ej, 
bowiem wczeœniej pracowa³em w 
parafii Stara D¹browa. Bywa³em wiêc 
w Maszewie doœæ czêsto i ju¿ wtedy 
miasto trochê pozna³em. Kiedy  zosta-
³em tutejszym proboszczem pozna³em 
je trochê lepiej. Czy doskonale? Po tylu 
latach mojej tu pracy muszê z pokor¹ 
powiedzieæ, ¿e ci¹gle je jeszcze 
poznajê. Przychodz¹ nowe pokolenia, 
które trzeba wprowadzaæ do wiary, 
pojawiaj¹ siê nowe, czêsto zaskakuj¹ce 
problemy. Bo prawda jest taka, ¿e nigdy 
siê do koñca nie pozna parafii, tak jak 
nigdy do  koñca nie pozna siê cz³owie-
ka. Ka¿dy z  nas ma w ¿yciu sukcesy, 
ma pora¿ki, ma te¿ swoje tajemnice.
A kap³an nie jest po to by je zg³êbiaæ ale 
po to, by cz³owiekowi w jego ¿yciu 
towarzyszyæ i go wspieraæ. Bo drog¹ 
koœcio³a – jak nam mówi³  Jan Pawe³ II – 
jest cz³owiek, a s³u¿ba ludziom to 
najwa¿niejsze zadanie kap³ana.
Red. - Jednak po tylu latach pracy w 

Rozmowa z ks. proboszczem dziekanem Janem ¯y³¹
maszewskiej parafii, o  mieœcie i jego 
mieszkañcach sporo ju¿ mo¿na 
powiedzieæ.
ks. J. ̄ y³a – Zawsze z szacunkiem myœlê 
o tych, którzy po wojnie byli tu pierwsi, 
czyli o maszewskich pionierach. 
Koœció³, który wtedy zastali, by³ bardzo 
zniszczony. Czemu siê zreszt¹ trudno 
dziwiæ, bo przecie¿ spe³nia³ on dla 
wojska rosyjskiego rolê magazynu. 
Maszewscy pionierzy podjêli wtedy 
ogromny trud i w bardzo krótkim okresie 
koœció³ odbudowali i doprowadzili do 
tego, ¿e ju¿ w sierpniu 1945 roku, zosta³ 
on poœwiêcony. Wtedy, na polecenie 
kardyna³a Hlonda, duszpasterstwo 
prowadzili tu  ksiê¿a chrystusowcy. I to 
jeden z nich, ksi¹dz Bogdan  Szczepa-
nowski koœció³ poœwiêci³ i odprawi³ w 
nim pierwsz¹ Mszê Œw.
A Maszewo dzisiejsze?  No có¿. Jak 
widaæ, miasto jest coraz piêkniejsze a 
jego mieszkañcy prze¿ywaj¹ te same 
problemy co wszyscy  rodacy. Martwiê 
siê np. tym, ¿e nie dla wszystkich 
wystarcza w Maszewie pracy i czêœæ 
m³odych wyje¿d¿a zagranicê. 
Gdy wyje¿d¿aj¹ osoby samotne lub 
nawet razem ma³¿eñstwa, to pó³ biedy. 
Gorze j  gdy wyje¿d¿a  jedno z  
ma³¿onków. Czêsto pojawiaj¹ siê wtedy 
problemy rodzinne i nie zawsze kap³an 
mo¿e w tym pomóc. Niepokoi te¿ 
narastaj¹ca w spo³eczeñstwie agresja. 
Dzisiaj (14.03. -red.)  by³em na 
cmentarzu na grobie ksiêdza Stanis³awa, 
który by³ tu wikariuszem. Ktoœ zniszczy³ 
nagrobek, ukrad³ mosiê¿ne ozdoby. 
Ufam, ¿e nie zrobili tego parafianie, bo 
wtedy martwi³ bym siê bardzo. Przecie¿ 
dewastacja grobu, to okropne barba-
rzyñstwo. 
Martwi¹ mnie te¿ ci, którzy popadli w 
ró¿ne na³ogi. Ka¿dy na³óg upokarza i 
czasami bardzo trudno takiego cz³o-
wieka dla spo³eczeñstwa i dla koœcio³a 
odzyskaæ.
A w maszewianach podoba mi siê ich 
otwartoœæ i ¿yczliwoœæ. Szczególnie do 
koœcio³a i duszpasterzy. Oczywiœcie nie 
ma takiej parafii ¿eby wszyscy, w 100%,   
sprawami parafii ¿yli, ale w Maszewie 
jest to spora grupa.
Red. - W Maszewie blisko  s¹siaduj¹ z 
sob¹ œwi¹tynia i ratusz. Czy taka 
bliskoœæ oznacza te¿ dobr¹ wspó³pracê?
ks. J. ¯y³a – Radnym i pani burmistrz 
muszê oddaæ to, ¿e s¹ g³êboko zatroskani 
maszewskimi zabytkami. A przecie¿ 
nasza œwi¹tynia to wspania³y, pocho-
dz¹cy z XII wieku zabytek a wiêc 
dziedzictwo narodowe. Maszewskie 
w³adze to rozumiej¹ i w miarê swoich 

mo¿liwoœci o ten zabytek dbaj¹. I za to 
wsparcie jesteœmy wdziêczni, bo 
przecie¿ w oparciu o finanse, które s¹ w 
dyspozycji parafii, wiêksze prace prze-
prowadziæ jest bardzo trudno. W tym 
roku, bêdziemy remontowaæ dach na 
koœciele pw. œw Brata Alberta i gmina nas 
w tym zadaniu wspiera, za co serdeczne 
Bóg zap³aæ.
Oczywiœcie w takiej klasy zabytku 
zawsze jest coœ do zrobienia ale s¹ 
zadania, które nawet mo¿liwoœci gminy 
przekraczaj¹. Marzy nam siê remont  
pochodz¹cych z 1896 roku organów. 
Piêkny, pochodz¹cy z pracowni Bruno 
Grünberga instrument, jest ju¿ tak 
uszkodzony, ¿e na nim nie gramy. 
Niestety, koszt renowacji to wed³ug 
wstêpnych wyliczeñ sporo ponad 100 
tys.  z³otych i nawet gmina takiego 
wydatku nie udŸwignie. 
Red. - Rozmawiamy w okresie 
Wielkiego Postu, a biuletyn trafi do 
czytelników tu¿ przed  œwiêtami. To 
okazja do sk³adania wielkanocnych 
¿yczeñ. Czego ksi¹dz dziekan mieszkañ-
com miasta i gminy ¿yczy?
ks. J. ¯y³a -  Czas postu to okazja do 
chwili zadumy. Nad sob¹, nad rodzin¹, 
nad ca³ym dotychczasowym ¿yciem. To 
okazja do uœwiadomienia sobie ¿e ka¿dy, 
jak Chrystus, musi swój krzy¿ dŸwigaæ 
sam. Bo nie ma ¿ycia bez krzy¿a, bez 
cierpienia. Warto przyjœæ do naszej 
œwi¹tyni i pomyœleæ o tym przy wspania-
³ym, szesnastowiecznym krucyfiksie 
Chrystusa cierpi¹cego. Chrystusa, który  
pokonuj¹c cierpienie i œmieræ, da³ 
ludziom nadziejê. I nadziei przede  wszy-
stkim czytelnikom ¿yczê.  Tradycyjnie 
¿yczê te¿ zdrowia, wszelkiej pomyœlno-
œci i pogodnych, rodzinnych œwi¹t. 
Red. - Dziêkujemy za rozmowê.
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EKOLOGIA I OCHRONA ŒRODOWISKA W GMINIE MASZEWO
Oczyszczalnia œcieków  w Maszewie
W marcu bie¿¹cego roku rozpoczê³a siê inwestycja pn. 
„Przebudowa oczyszczalni œcieków w Maszewie”. Po 
przebudowie i modernizacji oczyszczalnia bêdzie mog³a 
przyjmowaæ maksymalnie 1488 m3. Obiekt bêdzie w pe³ni 
zautomatyzowany oraz wyposa¿ony w system wizualizacji 
procesów pracy. Inwestycja wspó³finansowana jest ze 
œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania 321 
„Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
Przebudowa oczyszczalni œcieków wraz z systemem 
kanalizacji sanitarnej wchodzi  w sk³ad programu 
uporz¹dkowania gospodarki wodno – œciekowej w Gminie 
Maszewo. Realizacja inwestycji umo¿liwi przywrócenie i 
utrzymanie wysokich parametrów jakoœci wód Rzeki Stepnicy 
i spowolnienie intensywnoœci procesów eutrofizacji m.in. wód 
Jeziora Lechickiego. 

Kanalizacja Dar¿ i Dêbice
W 2011 roku Gmina Maszewo zakoñczy³a realizacjê 
inwestycjê pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – 
t³ocznej Dar¿ – Maszewo, 
D ê b i c e  –  M a s z e w o ”  
wspó³finansowan¹ przez Uniê 
E u r o p e j s k ¹  w  r a m a c h  
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na 
lata 2007 – 2013. Celem 
inwestycji jest uporz¹d-
kowanie gospodarki wodno – 
œciekowej w Gminie Masze-
wo. Dziêki realizacji projektu 
nast¹pi zmniejszenie iloœci 
nieczyszczonych œcieków 
odprowadzanych do wód oraz 
ziemi, zwiêkszy siê równie¿ 
powierzchnia terenów objê-
tych zbiorczym systemem 
odprowadzania i oczyszczania œcieków.

Dofinansowania do budowy przydomowych 
oczyszczalni œcieków
Dnia 11 maja 2011 r. wesz³a w ¿ycie Uchwa³a Nr VI/27/2011 
Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 
przyjêcia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na 
budowê przydomowych oczyszczalni œcieków" 
Osoby, które chc¹ uzyskaæ dofinansowanie do budowy 
przydomowych oczyszczalni œcieków mog¹ sk³adaæ w 
sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Maszewie wnioski o 
udzielenie dotacji celowej na budowê przydomowej 
oczyszczalni œcieków. 
Wnioski mo¿na pobraæ w Urzêdzie Miejskim w Maszewie 
(pokój Nr 24, II piêtro lub w sekretariacie) b¹dŸ na stronie 
internetowej: www.maszewo.pl, zak³adka: ochrona 
œrodowiska.

Wodoci¹g Dobros³awiec – Radzanek 
W 2011 r. wykonany zosta³ wodoci¹g Dobros³awiec – 
Radzanek, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w 
ramach dzia³ania 321 „Podstawowe us³ugi dla gospodarki i 
ludnoœci wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013. Celem wniosku by³a poprawa 

infrastruktury techni-
cznej zwi¹zanej z 
zaopa t rzen iem w 
wodê w miejscowoœci 

Radzanek poprzez budowê wodoci¹gu ø 110 o d³ugoœci 1372,10 
mb.

R-XXI w Nowogardzie ,  „nowy” sys tem 
gospodarowania odpadami
Gmina Maszewo jest cz³onkiem Celowego Zwi¹zku Gmin R-
XXI z siedzib¹ w Nowogardzie, który obecnie realizuje 
inwestycjê pn. „Budowa Regionalnego Zak³adu 
Gospodarowania Odpadami w S³ajsinie” wspó³finansowan¹ 
ze œrodków Unii Europejskiej. Ponadto na wniosek gmin 
cz³onkowskich zwi¹zku powo³any zosta³ zespó³ roboczy, w 
sk³ad którego wchodz¹ równie¿ przedstawiciele Gminy 
Maszewo, zadaniem tego zespo³u jest wspó³praca gmin w 
zakresie tworzenia oraz konsultacji dzia³añ zwi¹zanych z 
wprowadzeniem „nowego” systemu gospodarowania 
odpadami – opracowanie uchwa³, ustalenie stawek, 
przygotowanie przetargów. Nowy system gospodarki 
odpadami wchodzi w ¿ycie od dnia 01 lipca 2013 r.
Selektywna zbiórka odpadów + zbiórka odpadów 
elektrycznych i elektronicznych + zbiórka niepotrzebnych i 
przeterminowanych leków + zbiórka zu¿ytych baterii

Selektywna zbiórka odpadów
Z dniem 01.06.2009 roku 
wprowadzony zosta³ na terenie 
Gminy Maszewo bezp³atny dla 
mieszkañców system sele-
ktywnej zbiórki odpadów 
komunalnych typu workowego 
na posesjach indywidualnych. 
Jest to proces maj¹cy na celu 
zmniejszenie iloœci odpadów 
komunalnych kierowanych na 
wysypisko. 
Wszyscy w³aœciciele nierucho-
moœci wyposa¿eni zostali w 
ulotki z opisanymi w nich 
zasadami jak powinna przebie-
gaæ segregacja odpadów. 

Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych
Ju¿ od trzech lat dwa razy do roku organizowana jest na terenie 
Gminy Maszewo BEZP£ATNA zbiórka odpadów 
elektrycznych i elektronicznych. 
Akcja jest doskona³¹ okazj¹ aby w sposób zgodny z przepisami 
ochrony œrodowiska wyzbyæ siê uszkodzonych i 
niepotrzebnych sprzêtów. 
Co mo¿na oddaæ?
Lodówki, zamra¿arki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, 
odkurzacze, czajniki, miksery elektryczne, radia, suszarki do 
w³osów, telewizory i sprzêt wideo, monitory, komputery, 
drukarki, telefony, zu¿yte baterie i akumulatory, sprzêt 
oœwietleniowy, œwietlówki, lampy sodowe, ¿arówki 
energooszczêdne, wiertarki, kosiarki, pi³y, spawarki i wiele 
innych urz¹dzeñ elektrycznych.
Elektroœmieci wiêksze gabarytowo jak lodówki, pralki mo¿na 
równie¿ zostawiæ bezp³atnie w sklepie przy zakupie nowego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Sklep ma obowi¹zek 
przyj¹æ tê sam¹ iloœæ i ten sam rodzaj sprzêtu, co nowo 
zakupiony, bez wzglêdu na markê. 
Zbiórka niepotrzebnych i przeterminowanych leków 
Na terenie Gminy Maszewo prowadzona jest przez Urz¹d 
Miejski w Maszewie zbiórka leków niepotrzebnych i 
przeterminowanych, pojemniki do ich zbiórki znajduj¹ siê w 
dwóch aptekach w Maszewie: 
ul... Jednoœci Narodowej 46 i ul. Jednoœci Narodowej 43.
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Zbiórka zu¿ytych baterii
Na terenie miasta i gminy Maszewo 
prowadzona jest zbiórka zu¿ytych 
baterii. Pojemniki do gromadzenia 
baterii rozstawione s¹ w Szkole 
Podstawowej w Maszewie, Dêbicach, 
Ro¿nowie ,  w  Gimnaz jum i  w  
Przedszkolu Miejskim w Maszewie, w 
Urzêdzie Miejskim w Maszewie. 
Azbest
Urz¹d Miejski w Maszewie informuje 
mieszkañców wyra¿aj¹cych chêæ 
w y m i a n y  p o k r y æ  d a c h o w y c h  
azbestowych, ¿e przyjmuje w naborze 
ci¹g³ym od mieszkañców Gminy 
Maszewo wnioski - deklaracje 
przyst¹pienia do programu usuniêcie 
azbestu.  Dofinansowanie na ten cel 
udzielane jest dla poszczególnych gmin 
przeprowadzaj¹cych takie dzia³ania na 
swoich terenach przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Œrodowiska i 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
Akcja usuwania azbestu rozpoczynana 
zostaje po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku o udzielenie dofinansowania 
na usuwanie i utylizacjê azbestu przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie. 
Po usuniêciu eternitu z dachu budynku 
nowe pokrycie dachowe wykonuje 
w³aœciciel posesji na w³asny koszt. 
Dofinansowanie udzielane jest tylko i 
wy³¹cznie na usuniêcie i utylizacjê 
azbestu. 
Sokola – inwestycja 
W lutym bie¿¹cego roku rozpoczê³a siê 
inwestycja „Kszta³towanie przekroju 
pod³u¿nego i poprzecznego koryta rzeki 
Sokola – Sokolniki km 0+000 ÷ 8+200”, 
termin zakoñczenia prac przewiduje siê 
na listopad bie¿¹cego roku. W ramach tej 
inwestycji maj¹ byæ przeprowadzone 
nastêpuj¹ce prace:
Odmulenie dna rzeki,
Ponowne u³o¿enie murów kamiennych w 
miejscach gdzie uleg³y one osuniêciu do 
rzeki,
Faszynowanie brzegów rzeki na 
zakolach,
Przywrócenie w³aœciwej szerokoœci 
rzeki.
Generalnie inwestycja ma na celu 
poprawê warunków przep³ywu wody w 
rzece Sokoli, co ma szczególne 
znaczenie w okresie wystêpowania 
wysokich stanów wód w okresach 
wiosennych i jesiennych, kiedy to 
szczególnie wa¿ne jest aby nadmiar 
wody szybko i sprawnie odp³ywa³ nie 
powoduj¹c lokalnych podtopieñ i 
zalewañ gruntów rolnych i gospodarstw.

Przysz³a wiosna, nareszcie! Zrobi³o siê ciep³o, zazieleni³y siê drzewa.  Dzieci 
wychodz¹ na place zabaw. Na placu zabaw w Maszewie przy ul. H.Sawickiej wraz 
z nadejœciem wiosny, przeprowadzono konserwacjê urz¹dzeñ zabawowych, 
wykonano kosmetyczne usterki. Plac wyposa¿ony jest w profesjonalne i 
bezpieczne certyfikowane urz¹dzenia, s¹ to m.in.: huœtawki, karuzela, bujak, 
piaskownia oraz zestaw, na 
którym dzieci poæwiczyæ mog¹ 
swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹. Nie 
brakuje równie¿ ³awek i sto³u dla 
rodziców i opiekunów, którzy 
wraz z dzieæmi chêtnie przy-
chodz¹ zaczerpn¹æ œwie¿ego, 
wiosennego powietrza. Ogro-
dzenie ca³ego terenu placu zabaw 
oraz stabilne urz¹dzenia spra-
wiaj¹, ¿e rodzice i opiekunowie 
nie musz¹ siê martwiæ o 
bezpieczeñstwo swoich pociech 
podczas zabawy. Plac zabaw, 
który usytuowany jest w centrum 
naszego miasteczka powsta³ w maju 2008 roku i cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹ 
wœród najm³odszych mieszkañców. Na terenie miasta s¹ jeszcze trzy place zabaw 
na ul. 1 Maja, Leœnej i Moniuszki.

MAMY WIOSNÊ

I. Drogi gminne  publiczne
Zarz¹dc¹ dróg gminnych publicznych na terenie gminy Maszewo jest 

Burmistrz  Maszewa. Aktualnie gmina posiada 18,47 km dróg gminnych 
publicznych, w tym:
- o nawierzchni t³uczniowej –  1,2 km
- o nawierzchni bitumicznej  -  3,2 km
- o nawierzchni brukowej - 4,02 km
- o nawierzchni betonowej    -0,2 km
- o nawierzchni gruntowej    -9,85 km

W  ci¹gu w/ wym  dróg znajduje siê 20 szt. przepustów drogowych o 
³¹cznej d³ugoœci 153,5 mb.

Drogi gminne publiczne nie stanowi¹ wa¿nych dla ogólnego stanu 
komunikacyjnego po³¹czeñ sieci  drogowej lecz s¹ w wiêkszoœci drogami 
dojazdowymi do zabudowañ wewn¹trz poszczególnych miejscowoœci.

Jak wynika z rodzaju nawierzchni drogi te wymagaj¹ sta³ych nak³adów 
finansowych w celu doprowadzenia ich do nawierzchni twardych ulepszonych 
(np. bitumicznych).
Na dzieñ dzisiejszy szacunkowy koszt doprowadzenia tych dróg do kategorii 
nawierzchni twardych wynosi ok. 20 mln. z³otych.
II.  Pozosta³e drogi gminne nie zaliczone do kategorii dróg publicznych.

S¹ to drogi gminne wewnêtrzne o nawierzchni w ok. 95% nie 
utwardzonej, stanowi¹ce dojazdy do pól, zak³adów pracy lub ³¹cz¹ce ze sob¹ 
poszczególne miejscowoœci i nie maj¹ bezpoœrednio wp³ywu na uk³ad 
komunikacyjny gminy.

£¹czna d³ugoœæ tych dróg  to 151,98 km, w których znajduje siê 39 szt. 
przepustów drogowych o ³¹cznej d³ugoœci  143,5 mb, oraz 1 most o d³ugoœci 3,5 
mb.

Corocznie gmina  przeprowadza remonty cz¹stkowe dróg o 
nawierzchni bitumicznej oraz utrzymuje tzw.  przejezdnoœæ na pozosta³ych 
odcinkach dróg o nawierzchni nie ulepszonej poprzez uzupe³nianie ubytków 
takimi materia³ami jak t³uczeñ, ¿u¿el, frez bitumiczny, itp.

Na bie¿¹co usuwane s¹ awarie w postaci zapadniêæ nawierzchni, 
remontowane s¹ uszkodzone z ró¿nych 
przyczyn przepusty drogowe.

Informacja o gminnych drogach

Plac przy ul.H.Sawickiej 
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Nowy rok rozpocz¹³ siê dla maszewskich przedszkolaków bardzo 
pracowicie. Dzieci nie pominê³y ¿adnej okazji do tego, aby siê publicznie 
zaprezentowaæ a przy okazji zabawy równie¿  nowej wiedzy.

1. Koncert Kolêd i Pastora³ek
Dnia 15 stycznia 2012 przedszkolaki wraz z dzieæmi z „O” z SP w 
Maszewie koncertowa³y w Koœciele Parafialnym w Maszewie. Atmosfera 
by³a przejmuj¹ca, gdy z ust dzieci pop³ynê³y piêknie œpiewane kolêdy i 
pastora³ki. 
2. Bal karnawa³owy
Miesi¹c styczeñ to czas tañców i bali. Przedszkole zorganizowa³o w dniu 
11 stycznia 2012 r. bal karnawa³owy dla dzieci. Przez dwie godziny dzieci 
tañczy³y i uczestniczy³y w konkursach. Uwagê zwraca³y barwne i 
wymyœlne stroje dzieci, co niew¹tpliwie by³o ogromn¹ zas³ug¹ rodziców, 
którym serdecznie dziêkujemy.
3. Dzieñ Babci i Dziadka
Uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dziadka jest uroczystoœci¹ na sta³e 
wpisan¹ w harmonogram pracy przedszkola. Dnia 14 i 15 lutego 2012 do 
Oœrodka Kultury i Sportu w Maszewie zaprosiliœmy Babcie i Dziadków 
naszych przedszkolaków. Dzieci przygotowa³y monta¿ poetycko-
muzyczny oraz upominki dla goœci a rodzice przygotowali poczêstunek. 
By³y równie¿ tañce wnuków z babciami i dziadkami.
4. Rocznica Wyzwolenia Maszewa
Corocznie dnia 7 marca przedszkolaki sk³adaj¹ kwiaty i zapalaj¹ znicze 
pod „Pomnikiem Wyzwolicieli Maszewa”. Ten dzieñ pozwala na 
przybli¿enie dzieciom historii naszego regionu.
5. Dzieñ Kobiet
Uroczystoœci zwi¹zane z obchodami Dnia Kobiet 8 marca towarzysz¹ 
przedszkolakom od wielu ju¿ lat. S¹ piosenki, wiersze, upominki dla 
wszystkich Pañ pracuj¹cych w Przedszkolu. W tym roku 
w uroczystoœci uczestniczyli równie¿ przedstawiciele rodziców. Rodzice, 
bardzo aktywni w³¹czyli siê w obchody œwiêta poprzez upieczenie ciasta 
oraz zakup upominków dla naszych „najm³odszych pañ”.
6. Walentynki
Kim by³ Œw. Walenty wiedz¹ wszystkie przedszkolaki. W tym dniu 14 
lutego dzieci bawi³y siê w pocztê walentynkow¹ i przekazywa³y tym, 
których szczególnie lubi¹ lizaki, laurki a nawet kwiaty.
7. Zawody sportowe w Dêbicach
Nasze Przedszkole w dniu 12 stycznia 2012 r. zosta³o zaproszone do 
udzia³u w zawodach sportowych. Zawody organizowa³a Szko³a 
Podstawowa w Dêbicach. Zajêliœmy I i IV miejsce 
z czego jesteœmy ogromnie zadowoleni. ¯yczymy naszym podopiecznym 
podobnych sukcesów sportowych w przysz³oœci.
8. Zawody sportowe w przedszkolu.
Powiedzenie „Sport to zdrowie” znaj¹ wszystkie przedszkolaki. 

przyswoiæ 

Od 15 grudnia 2011r. w szko³ach podstawowych na terenie 
naszej Gminy rozpoczê³a siê realizacja zajêæ dla dzieci klas I-III 
w ramach  projektu pn. „Dajmy z siebie wiêcej dzieciom Gminie 
Maszewo”, który finansowany jest z Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki projekt systemowy indywidualizacja nauczania 
klas I-III w szko³ach podstawowych; kwota dofinansowania to 
133.434,60z³.
 Projekt zak³ada zorganizowanie  zajêæ dla dzieci ze 
specjalnymi trudnoœciami w czytaniu i pisaniu w tym tak¿e 
zagro¿onych ryzykiem dysleksji ( 270 godzin) oraz  zajêcia dla 

dzieci z trudnoœciami 
w zdobywaniu umie-
jêtnoœci matematy-
cznych (60 godzin) 
oraz zajêcia logope-

Przedszkole Miejskie w Maszewie

Uwielbiaj¹ æwiczenia ruchowe, co wymusza 
czêste organizowanie dla nich æwiczeñ, zawodów, 
ró¿norodnego wspó³za-wodnictwa. W dniu 24 
l u t e g o  2 0 1 2  r.  w  g r u p i e  5  l a - t k ó w  
zorganizowaliœmy zawody sportowe. Rywalizacja 
by³a ogromna, lecz jak w ka¿dych zawodach ktoœ 
jest pierwszy, a ktoœ inny drugi. Dzieci otrzyma³y 
pami¹tkowe dyplomy i medale z masy solnej. 
Podczas dekoracji dzieci s³ucha³y piosenki 
zespo³u Queen „We are the champions”. W 
zajêciach uczestniczy³a równie¿ studentka 
pedagogiki Uniwersytetu Szczeciñskiego, 
przebywaj¹ca na praktykach asystenckich.

                                                                                       Sporz¹dzi³a: M. Rojek

dyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.  Ponadto dla 
dzieci zosta³y zorganizowane zajêcia rozwijaj¹ce zainte-
resowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym 
uwzglêdnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych (30 
godzin) oraz zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych  (60 godzin).
W projekcie ³¹cznie udzia³ bierze 128 uczniów podstawówek; 
80 ze Szko³y Podstawowej im. A. Mickiewicza w Maszewie 
oraz po 24 ze Szko³y Podstawowej im. J. Kusociñskiego w 
Dêbicach i Szko³y Podstawowej w Ro¿nowie Nowogardzkim.
Zajêcia prowadzone s¹ przez wykwalifikowan¹ kadrê 
pedagogiczn¹ wy³onion¹ w drodze otwartego konkursu.   
Dziêki uzyskanemu dofinansowaniu szko³y podstawowe 
wzbogac¹ siê o nowoczesne pomoce dydaktyczne, które 
wykorzystane bêd¹ w trakcie trwania projektu oraz po jego 
zakoñczeniu. Pomoce nie tylko wzbogac¹ wyposa¿enie szkó³ , 
ale tak¿e wp³yn¹ na atrakcyjniejsz¹ formê organizowanych 
zajêæ.

„Dajmy z siebie wiêcej 
dzieciom w Gminie Maszewo”
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Ferie w tym roku przypad³y w naszym województwie w 
pierwszym  terminie. Ledwie skoñczy³a siê przerwa 
œwi¹teczna, dwa tygodnie w pracy i znów wolne. A 
poniewa¿ pogoda za oknem wrêcz wiosenna, szkoda by³o 
czasu na siedzenie w domu...  

Dlatego te¿ w Szkole Podstawowej w Ro¿nowie 
Nowogardzkim odby³y siê dwa rajdy piesze, a w jednym z 
nich (nadmorskim) do³¹czyli do 
nas tak¿e uczniowie masze-
wskiego gimnazjum.
17 stycznia wybraliœmy siê nad 
morze. Zdecydowana wiêkszoœæ 
zna nasz Ba³tyk z letnich wczasów, 
ale zim¹, nawet tak wiosenn¹, to 
raczej ma³o kto tu bywa³.  
Autokarem dojechaliœmy do 
Niechorza. Jak¿e tutaj by³o cicho i 
pusto, ca³kowicie inaczej ni¿ 
latem. Zwiedziliœmy Muzeum 
Rybo³ówstwa, gdzie zapoznaliœmy 
siê ze sprzêtem, jakiego u¿ywaj¹ 
rybacy oraz mogliœmy obejrzeæ 
gatunki ryb przez nich od³awia-
nych. Na ka¿dym z uczestników 
wyprawy jednak najwiêksze 
wra¿enie zrobi³a ekspozycja 
„skarbów”, jakie odnajdowane s¹ 
na ba³tyckich pla¿ach, jak i na dnie 
morza. A fantazja pseudo turystów  jest przeogromna. 
Oczywiœcie prym wiod³y butelki po najprzeró¿niejszych 
napojach i zu¿yte opakowania. Wyrzucaj¹c je do wody, 
ka¿dy mo¿e przyczyniæ siê do nara¿enia zdrowia innych 
uczestników letniego wypoczynku, ale tak¿e wielu 
gatunków morskich istnieñ. Pewnie by³oby dobrze, gdyby 
przybywaj¹cy z g³êbi kraju na wypoczynek  obejrzeli ten 
fragment wystawy Muzeum Rybo³ówstwa. Mo¿e wp³ynie to 
na ich zachowanie wobec przyrody i innych 

wypoczywaj¹cych...
Nastêpnie zwiedziliœmy tutejsz¹ latarniê morsk¹ (tylko 102 
schody!) oraz obejrzeliœmy z tarasu przepiêkny krajobraz 
nadba³tycki. Po tych, raczej spokojnych atrakcjach czeka³a 
nas piesza wêdrówka pla¿¹ z Niechorza do Trzêsacza. Id¹c, 
nie mogliœmy narzekaæ, gdy¿ w kilku miejscach fale 
Ba³tyku podmy³y brzeg i trzeba by³o pokonywaæ niez³e 
rozwaliska, pe³ne b³ota i kamieni. Ale mogliœmy siê 
przekonaæ czego potrafi dokonaæ rozszala³y ¿ywio³ ! Po 
prawie trzygodzinnej wêdrówce, smagani wiatrem i czuj¹c 
sól w powietrzu,  dotarliœmy do Trzêsacza. I tutaj znów 
kolejny dowód na niszcz¹ce dzia³anie fal, s³ynny na ca³¹ 
Europê malusieñki ju¿ tylko fragment koœcio³a, który przez 

wieki zabra³o morze. Teraz ju¿ tylko powrót do domu. 
Drugi z feryjnych rajdów odby³ siê 24 stycznia. Tym razem 
poszliœmy z Ro¿nowa, przepiêkn¹ dêbow¹ alej¹ do 
Danowa. Po drodze mogliœmy obserwowaæ leœne zwierzêta 
oraz urokliwe krajobrazy, szczególnie w chwilach, gdy 
przez chmury przebija³o s³oñce. Ostatecznie dotarliœmy do 
Danowa.  St¹d, po krótkim odpoczynku, udaliœmy siê do 
Dobros³awic dawn¹ tras¹ naszej lokalnej kolei. Po drodze 
mogliœmy ogl¹daæ betonowe i ceglane mostki zbudowane 

nad niewielkimi strumieniami. Jaka 
szkoda, ¿e ju¿ nigdy nie przejedzie 
têdy ¿aden poci¹g... Nastêpnie 
opuœciliœmy kolejowy szlak i 
skrêciliœmy w stronê Ro¿nowa. Na 
mi³ej leœnej polanie, z zachowaniem 
wszelkich œrodków bezpieczeñstwa 
rozpaliliœmy ognisko i upiekliœmy 
kie³baski. Smakowa³y super. 
Tym sposobem w dwa dni ferii 
przeszliœmy oko³o 20 kilometrów. I 
nie trzeba by³o wyje¿d¿aæ gdzieœ 
daleko, by poznaæ uroki obcowania z 
przyrod¹. Cieszmy siê piêknem 
naszej najbli¿szej okolicy. Tylko 
trzeba zadaæ sobie trochê trudu i 
poszukaæ takich miejsc. 

Rajdowe ferie 
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Oczywiœcie na igrzyska olimpijskie, bowiem 21 
marca przy Szkole Podstawowej im. Janusza 
Kusociñskiego oddano  do u¿ytku nowoczesny  
kompleks boisk sportowych, a wszyscy bior¹cy w tej 
uroczystoœci goœcie ¿yczyli korzystaj¹cej z nich 
m³odzie¿y, by wyrasta³y tam talenty na miarê 
przysz³ych  mistrzów olimpijskich.

Podczas uroczystoœci, goœci wita³a i szeroko o nowej 
inwestycji poinformowa³a burmistrz Jadwiga 
Ferensztajn.
W uroczystoœci uczestniczy³ Dariusz Nowak z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Damian Simiñski – 
z-ca burmistrza Nowogardu, Danuta Chablewska – 
sekretarz gminy Stara D¹browa,  Mariola Kwiryng – 
sekretarz Gminy Stepnica, dyrektorzy szkó³ z terenu 
miasta i gminy, radni powiatowi i gminni z 
przewodnicz¹cym Adamem Rojkiem, ksiê¿a 
dekanatu maszewskiego, dzia³acze sportowi i 
mieszkañcy Dêbic oraz goœcie specjalni - byli 
sportowcy olimpijczycy: Rajmund Zieliñski i 
W³adys³aw Wojtakajtis.
„Moje boisko ORLIK 2012”  w Dêbicach, „Z boiska 
na igrzyska”  - bo tak siê nowy kompleks nazywa, 
sk³ada siê z dwóch boisk.  Pierwsze z nich o 
wymiarach 19,1 m x 32,1 m ( pow. 613,11m2) 
pokryto nawierzchni¹ poliuretanow¹ i przeznaczone 
jest  do gry w pi³kê siatkow¹ i koszykow¹ a drugie – o 
wymiarach 30,0 m x 62,0 m pokryte jest sztuczn¹ 
traw¹ i s³u¿y do gry w pi³kê no¿n¹.
Oba boiska s¹ ogrodzone i oœwietlone, a przy 
mniejszym postawiono te¿ dwa socjalne kontenery 
s³u¿¹ce za szatnie i magazyn sprzêtu.
Ca³a inwestycja kosztowa³a 1 039 000 z³, z czego 488 
000 z³. gmina otrzyma³a z bud¿etu pañstwa, a 333 
000 z³. z bud¿etu wojewódzkiego.
Burmistrz Ferensztajn podkreœla³a, ¿e decyzja o 
budowie kompleksu boisk podjêta jeszcze w 
poprzedniej kadencji, zyska³a te¿ du¿e poparcie 
nowych w³adz co znacznie finalizacjê inwestycji 
u³atwi³o. Podkreœla³a te¿ determinacjê miejscowych 

dzia³aczy sportowych, którzy od lat o budowê 
takiego kompleksu wnosili.
Gratulowa³a dyrekcji, kadrze nauczycielskiej a 
przede wszystkim dzieciom i m³odzie¿y 
wspania³ego obiektu, który z pewnoœci¹ przyczyni 
siê do podnoszenia poziomu sportowego 
mieszkañców  nie tylko Dêbic ale i okolicznych wsi 
deklaruj¹c przy tym, ¿e z pewnoœci¹ nie jest to  
ostatnia inwestycja s³u¿¹ca poprawie tê¿yzny 
fizycznej mieszkañców gminy.
Gratulacje i podarki sk³adali te¿ zaproszeni goœcie. 
Dariusz Nowak z Ministerstwa Sportu przekaza³ na 
rêce Pani Burmistrz symboliczn¹ ma³¹ pi³kê, a kilka 
prawdziwych, wrêczy³ Monice JóŸwik – dyrektorce 
szko³y w Dêbicach. Pani dyrektor nie ukrywa³a 
zreszt¹ zadowolenia i dumy z tak piêknego, 
usytuowanego tu¿ obok szko³y obiektu deklaruj¹c, 
¿e z pewnoœci¹ bêdzie on maksymalnie 
wykorzystywany i zadbany.
O sportowej tradycji Dêbic mówi³ ksi¹dz proboszcz 
Marek Maci¹¿ek, który oba boiska te¿ poœwiêci³.
Sportowej inauguracji boisk dokona³a burmistrz 
Jadwiga Ferensztajn, która zaskakuj¹c wszystkich 
doskona³¹ form¹, ju¿ w czwartym rzucie umieœci³a 
pi³kê w koszu otrzymuj¹c za to gromkie brawa.
A po uroczystym otwarciu, w górê poszybowa³y 
kolorowe balony, a na boiska wbieg³y dzieci, 
bowiem organizatorzy przewidzieli z okazji 
oficjalnego otwarcia szereg gier i zabaw 
sportowych. Na boisku wielofunkcyjnym bawili siê  
najm³odsi, a na boisku trawiastym zorganizowano 
rozgrywki w pi³kê no¿n¹, w której udzia³ bra³y 
dru¿yny ze szko³y w Ro¿nowie, Maszewie, 
Dêbicach i z Osiny.
Warto jeszcze przytoczyæ s³owa z wyst¹pienia 
Rajmunda Zieliñskiego, który podkreœlaj¹c serce, 
jakie w rozwój sportu wk³adaj¹ maszewskie w³adze 
z burmistrzem na czele obieca³, ¿e podejmie 
inicjatywê aby w Dêbicach za³o¿yæ sekcjê kolarsk¹.
A jeœli  pomys³ siê uda, to na otwarcie sekcji by³y 
olimpijczyk zawita do Dêbic z dwoma sportowymi 
rowerami.

Z Dêbic na igrzyska

Wstêga i no¿yczki w gotowoœci...

Delegacja uczniowska

Podziêkowania od przewodnicz¹cego

Boiska poœwiêci³ 
ks. proboszcz Marek Maci¹¿ek 

Kwiaty od uczniów

W powietrze poszybowa³y
 kolorowe balony

W kolejce do gratulacji

Trybuna honorowa

Podarki od przedstawiciela 
ministerstwa

Najm³odsi uczestnicy

Do hymnu.... Po kawa³ku wstêgi na pami¹tkê...

Pi³ka i gratulacje od komendanta
 Zdzis³awa Kulki

Celny rzut pani burmistrz
W imieniu spo³ecznoœci szkolnej 
dziêkuje dyrektor Monika JóŸwik

Rajmund Zieliñski deklaruje
 dwa rowery po za³o¿eniu 
sekcji kolarskiej

Zabawy najm³odszych

Pi³karskie rozgrywki
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Informacja Powiatowego Urzêdu Pracy

Rada Miejska w Maszewie
        Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e w kwietniu 2012r. 
rozpoczynamy realizacjê projektu „Promocja alternatywnych 
Ÿróde³ dochodu w oparciu o turystykê wiejsk¹ gminy 
Maszewo” wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Program 
Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 7.3 Inicjatywy lokalne 
na rzecz aktywnej integracji 
Pomys³odawc¹ i realizatorem projektu jest firma Folwark 
Stodólska Katarzyna Kamiñska. Celem projektu jest 
zwiêkszenie zainteresowañ tradycjami lokalnym i 
rêkodzielnictwem oraz podwy¿szenie wiedzy i œwiadomoœci 
historyczno-obywatelskiej wœród mieszkañców gminy 
Maszewo. 
W ramach projektu realizator zaplanowa³ warsztaty, które 
oferuj¹ nabycia przydatnych umiejêtnoœci z zakresu rêkodzie³a 
ludowego i dekoratorstwa, stolarki ludowej, pieczenia chleba i 
wikliniarstwa. Ponadto zaprezentowany zostanie zestaw 
wiedzy w postaci seminarium i wyjazdu studyjnego na Poj. 
Drawskie do ¯elis³awskiego Zapiecka, gdzie uczestnicy 
poznaj¹ alternatywne Ÿród³a dochodu na wsi. Zapraszamy do 
udzia³u w projekcie osoby z terenu gminy Maszewo w wieku 
15-64 lat nieaktywne zawodowo lub bezrobotne. Wszystkie 
osoby bior¹ce udzia³ w projekcie otrzymaj¹ bezp³atnie 
materia³y szkoleniowe. Zapewniony zostanie równie¿ 
poczêstunek.

Udzia³ w projekcie jest bezp³atny !  Wiêcej informacji na 
stronie www.mig.maszewo.com lub w biurze projektu.

Biuro Projektu:
Czynne w poniedzia³ki i czwartki  w godz. 13.00-16.00
Stowarzyszenie Maszewska Inicjatywa Gospodarcza
Ul. Jednoœci Narodowej 43/3
Kontakt: Koordynator Projektu
Katarzyna Kamiñska, tel. 500 356 697

Z pocz¹tkiem kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie 
Maszewska Inicjatywa Gospodarcza rozpoczyna na terenie 
naszej gminy projekt - inicjatywê lokaln¹ – pt.  Bêdê 
fotografem, który jest wspó³finansowany ze œrodków 

Z tradycj¹ w przysz³oœæ Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Szkolenie ma na celu 
podniesienie sprawnoœci zawodowej m³odych ludzi poprzez 
zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie 
fotografii, e-public relations oraz e-marketingu. Celem 
projektu jest stworzenie uczestnikom warunków do 
samorealizacji, propagowanie aktywnego rozwoju 
zainteresowañ oraz przygotowanie uczestników kursu do 
zdobycia umiejêtnoœci niezbêdnych w pracy fotografa. W 
dzisiejszej cyber rzeczywistoœci niemo¿liwe jest 
funkcjonowanie zawodowe bez poznania tajemnic internetu. 
Co wiêcej, praca w sieci dla m³odzie¿y z ma³ych miejscowoœci 
jest doskona³¹ szans¹ na start do kariery.
Projekt skierowany jest do 15 osób w wieku aktywnoœci 
zawodowej (15-24 lat). Pod okiem doœwiadczonych trenerów, 
absolwentów ASP w Poznaniu, animatorów ze  Stowa-
rzyszenia Oswajanie Sztuki ze Szczecina przeprowadzone 
zostan¹ twórcze i inspiruj¹ce zajêcia warsztatowe zakoñczone 
letnim obozem na Pojezierzu Drawskim oraz wystaw¹ 
plenerow¹. 
Uczestnictwo w projekcie jest bezp³atne.
Do dyspozycji uczestników zostan¹ udostêpnione 
zaawansowane aparaty fotograficzne ze zmienn¹ optyk¹, 
lampy b³yskowe i blendy zaœ zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w 
plenerze i nowo utworzonym studio. Uczestnicy przy u¿yciu 
darmowych aplikacji bêd¹ szlifowaæ techniki wywo³ywania 
cyfrowych negatywów, tworzenia animacji GIF. Dowiedz¹ siê 
równie¿ jak przygotowaæ zdjêcia do wymiarów wiêkszych 
odbitek, a tak¿e jak bezp³atnie za³o¿yæ bloga i umieœciæ swoje 
prace w internecie.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udzia³u w 
projekcie. Zg³oszenia uczestników przyjmowane bêd¹ do 14 
kwietnia 2012 r. na adres e-mail: mig@maszewo.com 
Wiêcej informacji na stronie www.mig.maszewo.com lub w 
biurze projektu.
Biuro Projektu:
Czynne w poniedzia³ki i czwartki  w godz. 1.003-16.00
Stowarzyszenie Maszewska Inicjatywa Gospodarcza
Ul. Jednoœci Narodowej 43/3
Kontakt: Koordynator Projektu
Katarzyna Kamiñska, tel. 500 356 697

Fotografowie i blogerzy nadchodz¹! 

W dniu 25 maja 2012 roku  w  Kompleksie Rekreacyjno - 
Sportowym „FALA”,  przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w 
Goleniowie, ul. Niepodleg³oœci 1 odbêd¹ siê Targi Pracy, których 
Organizatorem jest Powiatowy Urz¹d Pracy w Goleniowie.
Zapraszamy pracodawców, instytucje edukacyjne i szkoleniowe.
W programie targów m.in.:
- oferty pracy w kraju i za granic¹
- sta¿e zawodowe
- oferty szkoleniowe
- oferty edukacyjne
- zajêcia warsztatowe z zakresu sporz¹dzania CV
Celem targów jest pomoc osobom bezrobotnym, poszukuj¹cym 
pracy, w tym osobom niepe³nosprawnym w znalezieniu 
zatrudnienia na rynku pracy. Targi s¹  doskona³¹ okazj¹ dla 
zaproszonych pracodawców, by dotrzeæ z ofertami pracy do osób 
spe³niaj¹cych ich oczekiwania oraz zaprezentowania swoich firm.

tak¿e

POWIATOWY  URZ¥D  PRACY  W  GOLENIOWIE
      ul. Zak³adowa 3,  72-100 Goleniów

      Filia w Nowogardzie, Pl. Wolnoœci 9, 72-200 Nowogard

Tel./fax 91 418 34 95; 91 418 53 67  www.pupgoleniow.pl  e-mail: szgono@pupgoleniow.pl

Targi Pracy maj¹ charakter niekomercyjny, a zarówno wstêp dla 
odwiedzaj¹cych jak i udzia³ wystawców jest bezp³atny. Targi s¹ 
otwarte dla pracodawców z ka¿dej bran¿y, niezale¿nie czy 
reprezentuj¹ ma³e czy du¿e przedsiêbiorstwa, firmy 
o lokalnej dzia³alnoœci czy pracodawców spoza naszego regionu.
W zwi¹zku z tym serdecznie zapraszamy pracodawców, którzy 
posiadaj¹ wolne miejsca pracy do zaprezentowania swoich ofert na 
targach, a tak¿e instytucje edukacyjne i szkoleniowe do 
zaprezentowania swoich ofert.
W przypadku wyra¿enia chêci uczestnictwa prosimy 
zainteresowanych o kontakt z Powiatowym Urzêdem Pracy w 
Goleniowie lub Fili¹ w Nowogardzie do dnia 30 kwietnia 2012r.

Osoby do kontaktu: 
Ma³gorzata Bujalska Tel. 91-39-21-813; 91-418-34-95

                                Zbigniew Florkowski  Tel. 91-39-21-813; 91-418-34-95

Radna Anna Wojciechowska
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Projekt ten to dwuletni program zajêæ 
pozalekcyjnych z przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych, w 
którym udzia³ wziê³o 4000 uczniów ze 
100 gimnazjów z 67 gmin wojewó-
dztwa zachodniopomorskiego. W  roku 
szkolnym 2010/2011 w  projekcie 
udzia³ wziê³o 70 uczniów z klas II 
naszego gimnazjum, którzy w klasie III 
kontynuowali udzia³ w 
projekcie w liczbie 69. 
Zajêcia dydaktyczne, 
które by³y realizowane 
w szkole zakoñczy³y siê 
w dniu 15 marca 2012r., 
testem podsumowu-
j¹cym projekt. Celem 
projektu by³o  urozma-
icenie zajêæ i  zmotywo-
wanie uczniów do pracy 
co powinno skutkowaæ 
lepszymi  wynikami  w 
nauce i na egzaminach 
gimnazjalnych z czêœci 
matematyczno – przyro-
dniczej. ̄ yczymy powo-
dzenia!
W ramach projektu uczniowie mieli 
okazjê skorzystaæ z dodatkowych zajêæ, 
nauczyciele ze szkoleñ, zakupiono 
pomoce wspomagaj¹ce przeprowa-
dzenie zajêæ ponadto  uczniowie i 
nauczyciele mogli korzystaæ  z 
platformy e-learningowej  zbudowanej 
na potrzeby projektu, a tak¿e wziêli 

Szko³a Podstawowa w Maszewie 
przyst¹pi³a do ogólnopolskiego 
konkursu „Warto byæ dobrym”, 
zorganizowanym przez Stowarzy-
szenie „Przyjazna Szko³a”. 

Akcja ta jest najwiêksz¹ interdyscy-
plinarn¹ kampani¹ edukacyjn¹ w 
Polsce, kreuj¹c¹ u dzieci dobre postawy, 
ucz¹c¹ poszanowania dla innych ludzi, 
ich uczuæ i praw, a tak¿e premiuj¹c¹ 
zachowania spo³eczne i wolontariat.  
G³ówn¹ nagrod¹ dla uczestników 
ka¿dej szko³y jest rower o wartoœci 1000 
z³otych. 
Jednoczeœnie zwracamy siê z apelem do 
rodziców o przkazanie 1%  podatku  na 
rzecz organizacji po¿ytku publicznego: 
Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz 
Pomocy Szko³om „Przyjazna Szko³a” 
Numer KRS 0000031762 
Szko³a Podstawowa w Maszewie  
52-132000220112-500000055934.
Szko³a bierze te¿ udzia³ w projekcie 
„Dajmy z siebie wiêcej dzieciom w 
gminie Maszewo”
 finansowanym przez Uniê Europejsk¹.
  Projekt obejmuje:
-zajêcia dla dzieci ze specjalnymi 
trudnoœciami w czytaniu i pisaniu
-zajêcia logopedyczne
-zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania 
matematyczno-przyrodnicze
-zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania 
artystyczne
 Inne wa¿ne uroczystoœci, które w tym 
roku zorganizowane zosta³y w naszej 
szkole to m.in.:
-Bal karnawa³owy  klas I-III
-Dzieñ Babci i Dziadka
-Wieczornica dla Babci i Dziadka
-Poczta walentynkowa
-Bal walentynkowy dla klas IV-VI
-Miêdzynarodowy konkurs „Kangur 
Matematyczny”
-Ogólnopolski konkurs jezyka angie-
lskiego  FOX
-Szkolny konkurs  „Maszewiada”
-Warsztaty teatralne
-Szkolny  konkurs  h i s to ryczny  
„Staro¿ytna Grecja i Rzym”
-Konkurs wiedzy o Maszewie
-Ogólnopolski Konkurs Historyczny
-Wyjazd do Goleniowa na warsztaty 
filmowe  „Lekcja edukacyjna  na temat 
powstawania filmów animowanych” 
dla klas I-III i projekcja filmu „Artur i 
Muminki”
-Spektakl teatralny „Weso³a ortografia” 
dla klas I-III

Przyjazna Szko³a„Moje gimnazjum – moja przysz³oœæ”

udzia³ w Turnieju Wiedzy Matema-
tyczno–Przyrodniczej. Uczestnicy 
fina³owego etapu Turnieju rozwi¹zywali 
zadania „online”, z wykorzystaniem 
platformy e-learningowej znajduj¹cej 
siê na stronie internetowej projektu. 
Projekt zakoñczy³a Konferencja 
podsumowuj¹ca,  zorganizowana przez 
Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie, która 

odby³a siê w dniu 22 marca br. w  
Zachodniopomorskim Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli  przy licznym 
udziale uczestników projektu oraz 
zwyciêzców Fina³u Turnieju Wiedzy 
Matematyczno – Przyrodniczej w tym 
dwoje uczniów naszego gimnazjum. 
uczennicy kl III d Pauliny Sobota i  
ucznia kl III e – Rados³awa Zagórskiego.

W Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Maszewie w okresie dwóch  lat 
szkolnych (2010/2011 i  2011/2012) realizowany by³ projekt pn. „Moje 
gimnazjum – moja przysz³oœæ”, który finansowany by³ ze œrodków 
unijnych w ramach  Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

1. Przebudowa  odcinka  drogi gminnej 
Dar¿ – Radzanek do drogi woj. Nr 141 w 
m. Dar¿, w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– projekt kontynuacji programu 
wieloletniego na okres 2012 – 2015 pn; 
Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – 
Rozwój. Planowany termin realizacji 
inwestycji kwiecieñ – czerwiec br.
2 .  Wykonanie  ¿u¿lem remontu 
nawierzchni dróg gminnych nieutwar-
dzonych prowadz¹cy do posesji 
oddalonych od dróg publicznych.
3. Przeprowadzenie remontu cz¹stko-
wego dróg i ulic o nawierzchniach 
bitumicznych.
4. Uzupe³nienie brakuj¹cego i wymiana 
zniszczonego oznakowania pionowego 
przy ulicach gminnych i powiatowych w 

Maszewie.
5. W porozumieniu z ZZDW w Kosza-
linie dalsza realizacja budowy chodnika 
w m. Korytowo ETAP III. (wspó³fi-
nansowanie po 50%)
6. Odmalowanie istniej¹cych progów 
zwalniaj¹ce w ulicach: ¯eromskiego, 
Polna, Œwierczewskiego, Szkolna.
7. W porozumieniu z ZZDW w 
Koszalinie dalsza realizacja budowy 
chodnika w m. Pogrzymie ETAP IV. 
(wspó³finansowanie po 50%)
8. W porozumieniu z Zarz¹dem Dróg 
Powiatowych, wyrównanie   czêœæ ulicy 
powiatowej  8-ego Marca na odcinku od 
ul. Polnej w prawo w kierunku nowej 
zabudowy.
9. Opracowanie projektu sta³ej orga-
nizacji ruchu dla miasta Maszewo.

Planowane na 2012 r. inwestycje drogowe
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Sukcesy m³odych wokalistek

Show Dance

W okresie Bo¿ego Narodzenia wokalistki z pracowni muzycznej 
oœrodka kultury odnios³y godne odnotowania sukcesy. 6 grudnia 
ubieg³ego roku zespó³ Grazioso w sk³adzie Weronika Kluczewska, 
Paulina Kluczewska, Daria Spanel i Martyna Kochan, wraz z chórami 
z Niemiec,  wzi¹³ udzia³ w koncercie, który odby³ siê koœciele w 
mieœcie Loitz.  Dwa tygodnie póŸniej zespó³ zaj¹³ III miejsce w XIII 
Szczeciñskim Festiwalu Piosenki Bo¿onarodzeniowej i 8 stycznia w 
koncercie laureatów na scenie szczeciñskiej opery przy komplecie 
publicznoœci zaœpiewa³ a capella na 4 g³osy kolêdê „Jezus malusieñki”.  
Po zasmakowaniu profesjonalnej sceny operowej, dziewczêta 
niedawno mia³y okazjê doœwiadczyæ atmosfery profesjonalnego 
studia. Nagra³y piosenkê „Niedokoñczone rozmowy” z 
przeznaczeniem na eliminacje do miêdzynarodowego festiwalu w 
Koninie i festiwalu w Zielonej Górze. W Zachodniopomorskim 
Festiwalu Kolêd i Pastora³ek w Iñsku, pierwsze miejsce w kategorii 
10-12 lat zajê³a Zuzanna Zaremska, a trzecie miejsce w kategorii 13-15 
lat  Paulina Kluczewska. Bardzo dobr¹ passê podtrzymuje 11 - letnia 
Zuzanna Zaremska, która 16 marca  przesz³a eliminacje wstêpne 

konkursu „Wygraj sukces” w Goleniowie, prezentuj¹c 
w³asn¹ piosenkê. Oprócz Zuzi, na eliminacje strefowe 
w Poznaniu nominacjê otrzyma³a Hanna Sobura i 
Adrianna Baryga. W konkursie tym corocznie bierze 
udzia³ ponad 2000 m³odych solistów z ca³ej Polski. 
Fina³ z udzia³em osiemdziesi¹tki odbywa siê w 
Tarnobrzegu.

24 lutego na Hali Sportowej w Maszewie 
odby³a siê prezentacja dorobku artystycznego 
instruktorów tañca z Oœrodka Kultury i Sportu 
w Maszewie pod nazw¹ „ SHOW DANCE”. 
Tegoroczna prezentacja ró¿ni³a siê trochê od 
poprzednich gdy¿ swój dorobek oprócz 
instruktora tañca p. Ludmi³y Mastalerz, 
przedstawi³ równie¿ p. Grzegorz Sokulski, 
instruktor tañca bboying, od roku zatrudniony 
w OKiS. Emocji i wra¿eñ nie brakowa³o. Poza 
zespo³ami jakie prowadzi p. Ludmi³a, 
p o c z ¹ w s z y  o d  n a j m ³ o d s z e j  g r u p y  
„dzwoneczki”, „urwisy”, „extremo dance”, 
„trio akrobatyczne” do najstarszej „impuls”  i 
„szarm” - mo¿na by³o obejrzeæ pokaz grupy 
aerobiku a tak¿e wspania³y, weso³y i bardzo 
ciekawy wystêp cyrkowy w postaci dwóch 
klaunów. Fascynuj¹cy pokaz tañca i uk³adu 
choreograficznego mo¿na by³o obejrzeæ tak¿e 
podczas wystêpu zespo³ów najm³odszej grupy 
„made to battle junior”, œredniej grupy „made 
to battle family” oraz najstarszej grupy „made 

to battle” prowadzonych przez p. Grzegorza Sokulskiego. Dziêkujê 
instruktorom za przygotowanie tak wspania³ej oprawy muzycznej jak i 
artystycznej, pracownikom OKiS za przygotowanie dekoracji i 
oœwietlenia,  a mieszkañcom za liczne przybycie. 

Od lewej: Julia WoŸniak, Zuzanna Zaremska
                i Hanna Sobura
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W tym roku, warsztaty teatralne rozpoczê³y siê dzieñ 
wczeœniej, 8 marca. Stowarzyszenie Teatr Krzyk 
zorganizowa³o w tym dniu  na Placu Wolnoœci w Maszewie 
spo³eczn¹ akcjê - Kobiety na Wolnoœæ.
Ka¿da niewiasta, która siê podczas akcji tam pojawi³a, 
otrzyma³a od organizatorów w symbolicznym prezencie 
tulipana. Panie, podpisywa³y siê te¿ pod petycj¹ wzywaj¹c¹ 
do uwolnienia osadzonej w wiêzieniu, ciê¿ko chorej, Julii 
Tymoszenko.
Na zakoñczenie wykonano wspóln¹, pami¹tkow¹ 
fotografiê, na której uwiecznione zosta³y wszystkie panie 
uczestnicz¹ce   w akcji „Kobiety na Wolnoœæ”. 
W pi¹tek, rozpoczê³o siê Krzykowisko. 
Goœciem specjalnym w tym dniu, by³a Joanna 
Szczepkowska. Ta sama, która przed 
kamerami telewizyjnymi og³osi³a przed laty 
koniec systemu komunistycznego w Polsce.
W Krzykowisku bra³o udzia³ ponad 270 
uczestników, w tym goœcie z Niemiec i 
Francji.
Obejrzeæ mo¿na by³o 15 spektakli konku-
rsowych, dwa pozakonkursowe, odbywa³y siê 
te¿ koncerty, wystawy i oczywiœcie warsztaty.
Osobne spotkania zorganizowane zosta³y dla 
instruktorów teatralnych. Jak nam powiedzia³ 
Marek Koœció³ek – prezes Stowarzyszenia 
Krzyk i re¿yser teatru, najwa¿niejszym 
przes³aniem Krzykowiska by³a integracja 
m³odych grup teatralnych, wymiana poko-
leniowa i warsztaty. Oraz to, co wyró¿nia 

Krzykowisko na tle innych podobnych przedsiêwziêæ, czyli 
d³ugie dyskusje o spektaklach.
O tym, ¿e zamierzenia organizatorów powiod³y siê 
znakomicie najlepiej œwiadcz¹ opinie uczestnicz¹cych w 
Krzykowisku liderów grup którzy twierdz¹, ¿e jest to jeden z 
najlepszych festiwali m³odego teatru w Polsce.
W organizacjê Krzykowiska zaanga¿owanych by³o wiele 
podmiotów z gminy co – wed³ug Marka Koœció³ka – jest dla 
teatru wa¿nym aspektem spo³ecznym.
Ca³¹ pulê nagród ( 5 tys. z³)  uda³o siê organizatorom zebraæ 
od prywatnych osób i firm. Nagrodê g³ówn¹ w wysokoœci 3 
tys. z³ przyzna³a firma Welet Europa.
G³ównym organizatorem tego g³oœnego w œrodowiskach 
teatralnych kraju wydarzenia, by³o oczywiœcie Stowa-
rzyszenie Teatr Krzyk.
Warto przypomnieæ, ¿e w tym roku Teatr Krzyk obchodziæ 
bêdzie swoje 10-lecie.

„Kobiety na Wolnoœæ”
W dniach od 9 do 11 marca 

odbywa³o siê w Maszewie 
kolejne KRZYKOWISKO.

Aktywnoœæ fizyczna, zw³aszcza w miejscu do tego 
przystosowanym, na œwie¿ym powietrzu i w gronie 
rówieœników, nale¿y do ulubionych zajêæ dzieci. 
W³aœnie z tego powodu, w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich bêdzie realizowane zadanie pn. 
„Urz¹dzanie placów zabaw w miejscowoœciach Pogrzymie, 
Radzanek i Przemocze”. 
Place zabaw stworzone zostan¹ specjalnie dla dzieci, bezpieczne 
oraz dostosowane do oczekiwañ oraz potrzeb maluchów w 
ró¿nym wieku aby s³u¿y³y rozwojowi zarówno fizycznemu jak i 
psychicznemu dziecka.
Pamiêtajmy, ¿e wspólna zabawa z rówieœnikami jest niezwykle 
istotna dla naszych pociech, uczy wspó³¿ycia w grupie. 
Zachêcanie dziecka do aktywnoœci fizycznej od najm³odszych 
lat przeradza siê  w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu 
¿ycia w póŸniejszym wieku. 
Ka¿dy plac zabaw zostanie wyposa¿ony w zestaw zabawowy 
wielofunkcyjny, który przeznaczony jest dla wiêkszej grupy 
dzieci w ró¿nym przedziale wiekowym i jest jednym z 
atrakcyjniejszych urz¹dzeñ zabawowych, z których dzieci 
bardzo chêtnie korzystaj¹. Z myœl¹ o najm³odszych dzieciach 
place zabaw zostan¹ wyposa¿one w bujaki sprê¿ynowe oraz 
piaskownice. Nie mo¿e zabrakn¹æ huœtawki równowa¿ni, na 
której dwoje dzieci mo¿e jednoczeœnie siê bujaæ. Na ka¿dy z 

w.w. placów zabaw z myœl¹ o rodzicach zaplanowano zakup 
dwóch ³aweczek z oparciem, na których bêd¹ mogli spocz¹æ 
pilnuj¹c swoich pociech, co stworzy równie¿ szansê na 
integracjê i wspólne spotkania doros³ych.
Plac zabaw w Przemoczu w celu zapewnienia bezpieczeñstwa 
dzieciom zostanie ogrodzony.
Urz¹dzenie placów zabaw wp³ynie równie¿ na poprawê 
wizerunku miejscowoœci Pogrzymie, Radzanek i Przemocze.
Kolejnym wa¿nym przedsiêwziêciem jest zadanie z IV osi 
Leadera Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich pn.„Remonty 
œwietlic wiejskich w miejscowoœciach Jaros³awki, Nastazin, 
Przemocze oraz Sokolniki”. Na terenie so³ectw Gminy 
Maszewo funkcjonuje 15 œwietlic wiejskich. 
Aktualnie trwa przetarg na remont œwietlic wiejskich w 
miejscowoœciach: Przemocze, Sokolniki, Jaros³awki i Nastazin. 
Zakres  prac obejmuje docieplenie œcian, wymianê stolarki 
okiennej, remonty pomieszczeñ oraz prace malarskie. 
Wymagany termin zakoñczenia robót to 31.08.2012 r.
Natomiast œwietlica w Maciejewie jest na etapie oczekiwania na 
pozwolenie na budowê. Wniosek o wydanie pozwolenia na 
budowê wraz z kompletem dokumentów z³o¿ono w Starostwie 
Powiatowym w Goleniowie 13.03.2012 r.

Place zabaw dla dzieci
fot. Ola Lis
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WSPOMÓC BUD¯ET
Informacja o pozyskiwaniu przez gminê Maszewo 
œrodków pozabud¿etowych w obecnej kadencji

Ca³kowita wartoœæ inwestycji zrealizowanych b¹dŸ 
bêd¹cych w trakcie realizacji przy udziale œrodków 
zewnêtrznych to kwota: 8 620 691,45 z³,  z czego wartoœæ 
œrodków pozabud¿etowych to wartoœæ 5 142 054,49 z³ co 
stanowi 59,65%.
Inwestycje realizowane przy wsparciu œrodków 
zewnêtrznych to: 
„Usuwanie wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu Gminy 
Maszewo – etap I i II” – zadanie w 100% sfinansowane przez 
Wojewódzki Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie.
Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych 
„Œpiewaj¹ca Polska” organizowany przez Narodowe 
Centrum Kultury w Warszawie. Do udzia³u w programie 
zakwalifikowa³ siê chór GAMA ze Szko³y Podstawowej  im. 
J. Kusociñskiego w Dêbicach.
„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu 
„Moje boisko –Orlik 2012” (boisko pi³karskie oraz boisko 
wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)  w 
Dêbicach. Inwestycja zrealizowana przy wsparciu Urzêdu 
Marsza³kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Maszewo – œredniowieczne mury obronne: wykonanie 
inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej oraz za³o¿eñ do 
projektu” Dotacja z  Urzêdu Marsza³kowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego.
„Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szko³y 
Podstawowej w Ro¿nowie Nowogardzkim” -  subwencja z 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
„Utworzenie placu zabaw w miejscowoœci Przemocze” 
zadanie realizowane w ramach ma³ych projektów – osi IV 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
„Utworzenie placów zabaw w miejscowoœciach Pogrzymie i 
Radzanek” zadanie realizowane w ramach ma³ych projektów 
– osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.
„Remonty œwietlic wiejskich w miejscowoœciach: Jaros³awki, 
Nastazin, Przemocze oraz Sokolniki”          inwestycja 
realizowana w ramach Odnowy wsi – osi IV LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

„Dajmy z siebie wiêcej dzieciom w Gminie Maszewo”, 
realizacja zajêæ dydaktycznych dla uczniów klas I-III w roku 
szkolnym 2011/2012, zadanie w 100% sfinansowane przez 
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Szczecinie w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet IX, Poddzia³anie 9.1.
„Przebudowa odcinka drogi gminnej Dar¿ –Radzanek do 
drogi wojewódzkiej nr 141” inwestycja realizowana w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II 
Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ - Rozwój, na rok 2012.
„Budowa sieci wodoci¹gowej od miejscowoœci Dobros³awiec 
do miejscowoœci Radzanek” inwestycja zrealizowana w 
ramach dzia³ania „Podstawowe us³ugi dla gospodarki i 
ludnoœci wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.
„Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z 
zagospodarowaniem terenu i wyposa¿eniem” inwestycja 
zrealizowana w ramach Dzia³ania 313,322,323 Odnowa i 
rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.
„Przebudowa oczyszczalni œcieków w Maszewie” inwestycja 
realizowana w ramach dzia³ania „Podstawowe us³ugi dla 
gospodarki i ludnoœci wiejskiej” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
„Budowa œwietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 
terenu w Maciejewie” inwestycja realizowana w ramach 
dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi”– osi IV LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2077-2013.

Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej 
skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. 
Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% 
pewnoœci na wyleczenie choroby, dlatego warto siê badaæ. Co wiêcej, 
mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy 
u¿yciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.
W dniach 13 i 14 marca 2012 r. przed siedzib¹ Urzêdu Miejskiego w 
Maszewie badania mammograficzne wykonywa³a firma FADO 
Centrum Us³ug Medycznych z Gdyni. Jest to najwiêkszy w Polsce 
œwiadczeniodawca, który do wykonywania badañ wykorzystuje 
mammobusy. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 
roku ¿ycia, gdy¿ w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost 
zachorowañ na nowotwór z³oœliwy, jakim jest rak piersi. Badanie, w 

ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi, 
finansowane jest przez 

Mammobus przed ratuszem

NFZ. W Maszewie przez dwa dni prowadzonych 
przeœwietleñ, badaniom podda³o siê 127 kobiet z 
terenu gminy Maszewo. 
Paniom, które siê na badanie zdecydowa³y, 
gratulujemy odwa¿nej decyzji.



Historia so³ectw (c.d.)
mniejsze. Budynki uleg³y wymianie na prze³omie XIX w. i Bielice: Wieœ powsta³a zapewne w œredniowieczu, 
w 1 æw. XX w. Dominuj¹ zagrody œredniej wielkoœci; 

choæ w Ÿród³ach historycznych wzmiankowana jest starsze (np. nr 12, 31, 33, 35) maj¹ formê podkowy 
dopiero w koñcu XVII w. W 1692 r. znajdowa³ siê tu otwartej w kierunku drogi, z cha³up¹ usytuowan¹ 
koœció³ (filia parafii w Bagnach), gospodarstwo so³tysie kalenicowo w g³êbi podwórza a w m³odszych cha³upach 
oraz 13 gospodarstw ch³opskich, z których 10 nale¿a³o do ustawione s¹ kalenicowo na froncie dzia³ek 
domeny, 3 stanowi³y w³asnoœæ rycersk¹. Niewielka czêœæ siedliskowych, w g³êbi zaœ budynki gospodarcze. 
rycerska by³a dodatkowo podzielona pomiêdzy rody Zabudowa murowana, ryglówka wystêpuje œladowo. Nie 
Wedlów i Petersdorfów. W 1696 r. wybudowano istniej¹ ju¿ dwie wzmiankowane wy¿ej du¿e zagrody przy 
cegielniê, pracuj¹c¹ na rzecz domeny. koœciele oraz skupisko budynków w pó³nocnym krañcu 
W 1715 r. w czêœci domenalnej nadal by³o gospodarstwo wsi. Po³udniowy odcinek drogi wiejskiej zachowa³ 
so³tysa (dziedziczne                     i niepodzielne), 10 dawn¹, brukow¹ nawierzchniê. 
gospodarstw pe³norolnych, 10 zagrodniczych (w tym Istniej¹cy obecnie neogotycki koœció³ pochodzi  z 2 po³. 
kowala), zagroda karczmarza oraz ziemie nale¿¹ce do XIX w. Brak danych dotycz¹cych istniej¹cej tu wczeœnie 
koœcio³a. Na czêœæ rycersk¹ sk³ada³o siê 5 gospodarstw – œwi¹tyni. Teren przykoœcielny, nieczynny i pozbawiony 
w³asnoœæ Petersdorfów. Jeszcze w XVIII w. zosta³y one nagrobków cmentarz, ogrodzony jest murem kamiennym; 
wydzier¿awione b¹dŸ sprzedane; wynika z tego, ¿e w w ostatnich latach wybudowano piêtrow¹ plebaniê. 
Bielicach nigdy nie by³o folwarku rycerskiego. W 1804 r. Czêœciowo zachowany starodrzew.
ch³opi wydzier¿awili swoje gospodarstwa a nieco póŸniej 
wykupili je na w³asnoœæ.
Wg danych z 1865 r. we wsi zamieszkiwa³o 355 osób a 
area³ gruntów podzielony by³ pomiêdzy 34 w³aœcicieli. 
Budynków mieszkalnych by³o 44, rzemieœlniczych 2 
(kuŸnia i wiatrak), innych 57. Mieszkañcy opodatkowani 
byli na rzecz koœcio³a i zakrystiana – nauczyciela.
W pocz¹tku XX w. pojawia siê du¿e 100 – hektarowe 
gospodarstwo – w³asnoœæ rodziny Heller. Dane z lat 30 – 
tych XX w. potwierdzaj¹ ch³opski charakter wsi. Liczba 
budynków mieszkalnych 46  zbli¿ona do wielkoœci z po³. 
XIX w. zmniejsza siê jednak liczba mieszkañców – do 
268. Po 1945 r. wieœ rolników indywidualnych.

Wieœ po³o¿ona 4 km na wschód od Maszewa, przy 
lokalnej drodze. Pierwotnego uk³adu wsi – na podstawie 
dostêpnych Ÿróde³ nie da siê odtworzyæ. Mapa 1898 r. 
przedstawia nieregularn¹ wieœ ulicow¹ za³o¿on¹ na osi N 
– S. Centralnie usytuowany koœció³ z cmentarzem na 
niewielkim placu (mo¿e relikt starej, niewielkiej wsi 
placowej). W czêœciach p³n. i p³d. Dwa oczka wodne, przy 
drogach zabudowa typu zagrodowego. Ok. 500 m w 
kierunku S – E licz¹c od centrum wsi sta³ wiatrak koz³owy 
oraz pojedyncza zagroda – zapewne m³ynarza. W czêœci 
pó³nocnej wsi, na zamkniêciu osi drogi, trudne do 
zinterpretowania skupisko 6 ma³ych zagród. 
Kompozycyjnie wyodrêbnione od reszty osady, bardzo 
zwarte i chaotycznie zabudowane. �ród³a nie wskazuj¹, 
dla kogo i kiedy to zabudowanie powsta³o. 
Zagrody ch³opskie, o zró¿nicowanej formie i wielkoœci (w 
tym zagrody czworoboczne i zamkniête), rozlokowane 
wokó³ placu przykoœcielnego i obustronnie wzd³u¿ drogi. 
Skal¹ za³o¿enia wyró¿niaj¹ siê dwa s¹siednie 
gospodarstwa, usytuowane bezpoœrednio na zachód od 
koœcio³a. Byæ mo¿e jedno z nich to dawna zagroda so³tysa, 
drugie zaœ nale¿¹ce do koœcio³a. Wspó³czeœnie 
zasadnicza, historyczna forma wsi jest zachowana. Istotn¹ 
zmian¹ jest likwidacja drogi okalaj¹cej plac koœcielny od 
strony wschodniej, przez co uk³ad nabra³ zdecydowanego 
ulicowego charakteru (œladem po placu jest tylko g³êbokie 
usytuowanie w tym miejscu zagród). Oczka wodne s¹ 17
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Siatkarski fina³ Nowe w³adze
 Masovii

prezes: Zbigniew Sa³ata

15 marca 2012 w œwietlicy TPD (budynek 
klubowy) odby³o siê Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Cz³onków 
LKS Masovia Maszewo, na którym 
podsumowano dzia³alnoœæ Zarz¹du 
Klubu w 2011 roku. Zgodnie ze statutem 
zakoñczona zosta³a dwuletnia kadencja i 
po udzieleniu absolutorium ustêpu-
j¹cemu kierownictwu wybrano nowe 
w³adze na kolejne 2 lata. 

Oto pe³ny sk³ad piêcioosobowego 
Zarz¹du Klubu:
Zbigniew Sa³ata - prezes
Roman Jagodziñski - viceprezes
Krzysztof Czaus - viceprezes
Marek Osesik - skarbnik
Ryszard Wino - cz³onek
Komisja rewizyjna:
Henryk Kozakowski - przewodnicz¹cy
Marek Równiejko - cz³onek
Piotr Wino - cz³onek

W sobotê, 31 marca, w  maszewskiej 
hali sportowej rozegrano fina³ VIII 
edycji Maszewskiej Amatorskiej Ligi 
Pi³ki Siatkowej.
Rozgrywki tegorocznej edycji rozpo-
czê³y siê 4 grudnia 2011 roku. 
Poprzedzi³o je zebranie organizacyjne, 
na którym uczestnicy VIII edycji  
przeg³osowali regulamin rozgrywek. 
Podczas ca³ego turnieju rozegrano 51 
spotkañ, w których uczestniczy³o 10 
zespo³ów,  w tym 7 z gminy Maszewo i 
3 z gminy Goleniów. W sumie, w 
rozgrywkach uczestniczy³o 107 siat-
karzy i 7 siatkarek. Organizator – 
Eugeniusz G³owacki uwa¿a, ¿e najle-
psz¹ siatkark¹ turnieju by³a zawo-
dniczka z dru¿yny Instal System – 
Marcelina Stasiuk, która rozegra³a 
wszystkie mecze na pozycji libero.
Jak twierdzi Eugeniusz G³owacki, VIII 

edycja odbywa³a siê w komfortowych 
warunkach, które zapewnia nowa hala 
sportowa.
Docenili to równie¿ kibice, chocia¿ ich 
frekwencja uzale¿niona by³a od rangi 
rozgrywanego meczu.
Po zakoñczonej rundzie zasadniczej i 
po rozgrywkach play-off wy³oniono 
finalistów turnieju. I tak, o miejsce 7 
gra³y zespo³y Bolechowo – Korsarz 
Dar¿, o miejsce 5 Arkadia Imno – Enea 
Maszewo, o miejsce 3 Rybex – Instal 
System, o miejsce 1 Firma Szymczak – 
Szko³a.
Po emocjonuj¹cych meczach fina-
³owych wyniki koñcowe ligi s¹ 
nastêpuj¹ce
1. Firma Szymczak
2. Szko³a
3. Instal System
4. Rybex
5. Arkadia Imno
6. Enea Maszewo
7. Korsarz Dar¿

8. Bolechowo
9. Radzanek
10. ZSP Maszewo.
Tak wiêc Puchar Burmistrza Maszewa 
za zajêcie I miejsca zdoby³a dru¿yna 
„Firma Szymczak.
Puchar Dyrektora Szko³y podstawowej 
za II miejsce – dru¿yna „Szko³a”.
Puchar Dyrektora Przedszkola w 
Maszewie za III miejsce – dru¿yna 
„Instal System”
Puchar dyrektora Oœrodka Kultury i 
Sportu w Maszewie za IV miejsce – 
dru¿yna „Rybex”.
Pozosta³e dru¿yny otrzyma³y dyplomy.
Wyró¿nienia otrzymali te¿ zawodnicy z 
poszczególnych dru¿yn: Rafa³ Krzê-
towski, Maciej Kamrat, Mateusz 
Szczepanik,  Norbert  Kosadka,   
Damian  Augus tyn iak ,  Adr i an  
Ryczkowski, Daniel Kazmierczak, 

Jacek Wawrzyniak, Pawe³ 
Andruszewski, Dariusz Gralak.
Najlepszym juniorem VIII 
edycji zosta³ Kornel Macie-
jewski z dru¿yny „Radzanek”, a 
na j l ep szym sen io r em –  
Kazimierz G³owacki z dru¿yny 
„Rybex”.
Tytu³ najwierniejszego kibica 
VIII edycji przyznano pani 
Teofili Orzechowskiej.

Organizator rozgrywek – 
Eugeniusz G³owacki powie-
dzia³ nam, ¿e w przypadku 

organizacji kolejnej edycji ligi bêdzie 
ona mia³a inn¹ formu³ê. Przede 
wszys tk im uœc iœ lony zos tanie  
regulamin rozgrywek, a spoœród 
bior¹cych w nich udzia³  dru¿yn, 
powo³any zostanie komitet organiza-
cyjny, który bêdzie rozstrzyga³ 
wszelkie spory.

Eugeniusz G³owacki sk³ada te¿ serdeczne 
podziêkowania  firmom i rodzinom za 
wsparcie i pomoc w organizacji VIII 
edycji MALPS:
Irenie i Henrykowi Szymczakom, 
Miros³awie i Piotrowi Paszkowskim, 
Teresie i Edwardowi  Pa³kom oraz Ani i 
Janowi Wakieæ.

Radoœæ ze zwyciêstwa

Fina³owy mecz dostarczy³ sporo emocji



WA¯NE NUMERY TELEFONÓW' '
URZÊDY:

PLACÓWKI WYCHOWAWCZO - 
OŒWIATOWE:

Urz¹d Miejski w Maszewie,
Pl. Wolnoœci 2, 72-130 Maszewo,
tel. 91 402 33 80, 91 418 78 43,
fax 91 418 75 06

Oœrodek 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

Zak³ad Komunalny, ul. Szkolna 8,
72-130  Maszewo, tel. 91 418 75 04

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,
Plac Wolnoœci 2, 72-130 Maszewo,
tel.  91 418 77 05

Urz¹d Pocztowy w Maszewie,
ul. Wojska Polskiego 9,
tel.  91 418 75 50

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

Bank Spó³dzielczy w Goleniowie,
Oddzia³ 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. Jednoœci Narodowej 25,
72-130 Maszewo,
tel./fax 91 418 76 08

Szko³a Podstawowa w Ro¿nowie,
72-130 Maszewo, 
tel./fax 91 407 11 25

Szko³a Podstawowa w Dêbicach
im. Janusza Kusociñskiego,
72-130 Maszewo
tel./fax 91 419 11 95

Szko³a Podstawowa w Maszewie
im. Adama Mickiewicza,
ul. Jednoœci Narodowej 7,
72-130 Maszewo, tel. 91 418 76 10

Gimnazjum w Maszewie
im. Jana Paw³a II, ul. Szkolna 14,
72-130 Maszewo,
tel./fax 91 418 73 25

Ognisko Przedszkolne Towarzystwa 
Przyjació³ Dzieci w Dêbicach
 Dêbice 29, 72-130 Maszewo,
 tel. 91 43 45 128

Przedszkole Niezapominajka
ul. Okrzei 10a, 72-130 Maszewo,
tel. 662 027 472

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

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

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

Praktyka Stomatologiczna, Szko³a 
Podstawowa w Dêbicach, 
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 Pa³ac 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

£owisko w Jaros³awkach,
pole namiotowe, camping,
REZERWACJE Krzysztof G³owacki
tel. 604 370 565, Kazimierz G³owacki 
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 
M³yñskie" w Maszewie,
ul. Jednoœci Narodowej,
tel. +48 509 553 194

Pizzeria "Pod Baszt¹",

ul. Wojska Polskiego 54/2 
tel. 508 245 475

"Cafe 3 i pó³", 
ul. Jednoœci Narodowej
tel. 509 250 937

EDI – ma³a gastronomia
Edyta Maœlak, Maszewo
tel. 608 055 404

BAZA GASTRONOMICZNA
I NOCLEGOWA:

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

72-130 Maszewo,

72-130 Maszewo

Ognisko Przedszkolne Towarzystwa 
Przyjació³ Dzieci w Dar¿u
Dar¿ 9b, 72-130 Maszewo,
tel. 91 43 45 128

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych,
ul. Jednoœci Narodowej 6,
72-130 Maszewo, tel./fax 91 418 76 54

Apteka œw. Brata Alberta,
72-130 Maszewo,
ul. Jednoœci 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 œwiêta pe³ni dy¿ur 
pod nr tel. 91 418 79 74

Apteka p. A. Kurzaj,
72-130 Maszewo,
ul. Jednoœci 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 œwiêta pe³ni dy¿ur 
pod nr tel. 608 662 345

Niepubliczny Zak³ad Opieki 
Zdrowotnej, 72-130 Maszewo,
ul. Kiliñskiego 5, tel. 91 418 75 99

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

Dr Adrianna Stenka,
tel. 91 431 73 54, Godziny przyjêæ: pon, 
œr, 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 œwiêta i dni wolne 
od pracy dy¿ur pe³ni szpital
w Goleniowie (dawna poradnia 
chirurgiczna), tel. 91 466 43 61, 
91 466 43 64

Indywidualna Specjalistyczna 
Praktyka Lekarska Edward ¯ytka, 
Dêbice 58, tel. 91 419 11 19,
 kom. 606 250 960,
Godziny przyjêæ:
pon - pt: 8:00 - 18:00,
wizyty domowe: 13:00 - 15:00.
Poza godzinami przyjêæ oraz w dni wolne 
od pracy nale¿y zg³aszaæ siê
w ambulatorium szpitala w Nowogar-
dzie, tel. 91 392 13 56 
oraz 91 392 18 00 wew. 164

Œrodowiskowe ogniska wychowawcze 
TPD:
Czynne od pn.-pt. w godz.:13:00-18:00:
w Maszewie, Dar u i Bielicach.

Œwietlice Œrodowiskowe:
Czynne wt. i czw. w godz. 16:00-18:00:
- w Dêbicach, Korytowie, Nastazinie, 
Radzanku, Bagnach. W Sokolnikach 
czynne we wt. i œr. godz.16:00-18:00.
W Jenikowie czynne w  pon. w godz. 
15:00-17:00 i czw. 15:30-17:30.

¿

APTEKI:

PLACÓWKI OPIEKI 
MEDYCZNEJ



LWY ROZDANE
Ju¿ po raz dziewi¹ty wrêczone zosta³y nagrody specjalne burmistrza 
Maszewa - „Z³oty Lew”.

Uroczysta gala, podczas której dokonano wrêczenia nagród, Rota Piesza von Massow na co dzieñ zatrudnionych w ró¿nych 
odby³a siê 17 lutego w sali maszewskiego Oœrodka Kultury zawodach ³¹czy oprócz  kole¿eñstwa, wspólna wielka pasja, 
i Sportu. pasja do historii.  Prezesem Stowarzyszenia jest Marek 
W uroczystoœci udzia³ wziêli goœcie specjalni, m.in. pos³anka Zasieczny, historyk, który sw¹ wiedz¹ i mi³oœci¹ do historii 
Magdalena Kochan, przedstawiciele w³adz powiatowych ze zarazi³ pozosta³ych cz³onków. To cz³onkowie Bractwa Rota 
starost¹ Tomaszem Stanis³awskim i przewodnicz¹cym rady Piesza von Massow byli m. in. pomys³odawcami oraz 
powiatu Witoldem Kaleczycem, przedstawiciele gmin z terenu inicjatorami zorganizowania imprezy pn.: „ŒredniowieCzuj” 
powiatu oraz burmistrz miasta partnerskiego Loitz, komendanci propaguj¹cej lokaln¹ historiê, pozwalaj¹cej poznaæ czasy 
powiatowych i gminnych s³u¿b mundurowych, przedstawiciele przesz³e, odkryæ ich urok i piêkno oraz przybli¿yæ panuj¹ce 
duchowieñstwa, radni powiatowi i gminni oraz zaproszeni na wówczas obyczaje.
uroczystoœæ mieszkañcy Maszewa. Szczególnie serdecznie Od 2008 r. do dziœ Rycerze z Maszewskiego Bractwa aktywnie 
burmistrz Jadwiga Ferensztajn wita³a laureatów poprzednich w³¹czaj¹ siê  w pomoc  i organizacjê ww. imprezy, która na sta³e 
edycji „Z³otych Lwów” oraz tegorocznych nominowanych. wpisa³a siê w kalendarz imprez Gminy Maszewo. Uczestnictwo 
A nominowani do nagrody specjalnej w kategorii spo³ecznej Rycerzy w imprezie podnosi jej presti¿ i rangê. Nale¿y 
i gospodarczej  byli: podkreœliæ wa¿n¹ rolê Maszewskiego Bractwa Rycerskiego 
Grzegorz Sokulski – wieloletni trener tañca break dance na wspaniale promuj¹cego Gminê Maszewo poprzez uczestnictwo
terenie gminy Maszewo. Uczniowski Klub Sportowy w turniejach rycerskich odbywaj¹cych siê w  ca³ym kraju.
"Ratusz".  W sk³ad zarz¹du Uczniowskiego Klubu Sportowego Decyzj¹ kapitu³y, tegoroczn¹ nagrodê w kategorii spo³ecznej 
Ratusz w Maszewie wchodz¹: Agnieszka Korolczuk – prezes, otrzymali Stanis³aw i Roman Jagodziñscy, a w kategorii 
Leszek Jarmowski – wiceprezes, Ewa Pawlik – sekretarz. gospodarka – Firma Agrofirma Wandy i Tomasza Wroñskich.
Konwent So³tysów -  który jest organem dzia³aj¹cym w imieniu Honorowego „Z³otego Lwa”, burmistrz Maszewa Jadwiga 
oraz na rzecz so³tysów gminy Maszewo. Ferensztajn przyzna³a Stowarzyszeniu Bractwo Rycerskie Rota 
Henryk Szymczak – w³aœciciel Firmy Szymczak Restauracja Piesza von Massow. 
Rezydencja w Maszewie. Uroczystoœæ prowadzi³a dyrektor OKiS – Ewa Stancel, a oprawê 
Stanis³aw i Roman Jagodziñscy - ojciec i syn, ale nie tylko artystyczn¹ zapewni³ duet fortepianowy ze Szczecina – panie 
wiêzy krwi ich ³¹cz¹, ³¹czy ich przede wszystkim wspólna wielka  Miros³awa Bia³as i Teresa Skwierczyñska, oraz gromko 
pasja - zami³owanie do sportu. Zarówno ojciec jak i syn  odk¹d oklaskiwane solistki z dzia³aj¹cej przy OKiS pracowni 
siêgn¹æ pamiêci¹ zawsze pasjonowali siê sportem. muzycznej prowadzonej przez Andrzeja Kwaœniewskiego. Solo
Szczególnie blisk¹ ich sercu dyscyplin¹ sportu jest pi³ka no¿na. i w kwartecie œpiewa³y: Paulina Kluczewska, Daria Spanel, 
Ich  zapa³ do sportu udziela siê wszystkim dooko³a, a co Weronika Kluczewska, Martyna Kochan, Paulina Kurpiel
najwa¿niejsze potrafi¹ zaraziæ swoim entuzjazmem innych. i Paulina Mieczkowska.
Du¿¹ rolê w ich ¿yciu odegra³ Klub Sportowy Masovia. Tradycyjnie, dla laureatów i zaproszonych goœci nie zabrak³o te¿ 
Stanis³aw w 2004 roku by³ prezesem LKS Masovii, natomiast s³odkiego poczêstunku w postaci piêknie zdobionego, 
Roman Jagodziñski, obecnie wiceprezes Masovii, to wieloletni olbrzymiego tortu.
zawodnik tego klubu. Ich zas³ugi s¹ niepodwa¿alne, mieli i nadal 
maj¹ du¿y wp³yw na to jak dzia³a obecnie Klub Masovia.
AGROFIRMA  - Kompleksowe zaopatrzenie rolnictwa Tomasz 
Wroñski. Firma dzia³a w Maszewie od kilkunastu lat, zajmuje siê 
sprzeda¿¹ nawozów, pasz, œrodków ochrony roœlin, opa³u.  Jest 
to firma rodzinna prowadzona przez p. Wandê Wroñsk¹ i jej 
syna Tomasza. Firma zatrudnia mieszkañców gminy Maszewo. 
W³aœciciele firmy to osoby bardzo otwarte , pomocne
i wspomagaj¹ce potrzebuj¹cych z gminy Maszewo.
Bractwo Rycerskie z Maszewa. Stowarzyszenie skupia
w swoich szeregach ludzi pasjonuj¹cych siê rycerstwem, 
mi³oœników historii, nie tylko ksi¹¿kowej, ale takiej, któr¹ mo¿na 
siê po prostu dobrze bawiæ.  Cz³onków bractwa rycerskiego 
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