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„Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:   

 Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”
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Drodzy Czytelnicy
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Œwiêta Niepodleg³oœci. 
Dopiero co rozpoczynaliœmy lato, a ju¿ W lipcu 2013 roku 

nadesz³a jesieñ. Kolejne trzy miesi¹ce za nami: odby³o wejdzie w ¿ycie nowa „ustawa 
siê ŒredniowieCzuj, podziêkowaliœmy rolnikom za œmieciowa”,  zapraszam do 
tegoroczne ¿niwa na Do¿ynkach Gminnych w zapoznania siê z planowanymi 
Ro¿nowie. So³ectwa gminy Maszewo zorganizowa³y zmianami.
swoje do¿ynki wiejskie.  Dzieci powróci³y do  Zachêcam Pañstwa do 
przedszkoli i szkó³. Trwaj¹  kolejne inwestycje m.in.: lektury Biuletynu Maszewskiego, 
rozpoczynamy budowê œwietlicy wiejskiej w w którym s¹ zawarte informacje 
Maciejewie, remont przychodni zdrowia w Dêbicach. o tym co wydarzy³o siê w naszej 
Przyst¹piliœmy do trzeciego etapu zadania  pn. „Ma³ej OjczyŸnie” w ostatnich 
„Usuwanie wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu trzech miesi¹cach.
Gminy Maszewo”. 

Zbli¿a siê listopad miesi¹c refleksji i zadumy,  
przed nami œwiêto Wszystkich Œwiêtych, obchody 

Gmina Maszewo informuje, ¿e zakoñczy³a operacjê maj¹c¹ na celu 
remonty œwietlic wiejskich wraz z zagosp-odarowaniem terenu w 
miejscowoœciach: Jaros³awki, Nastazin, Przemocze oraz Sokolniki 
w ramach dzia³ania „Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju” – 
operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w 
ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach operacji 
wyremontowano cztery œwietlice wiejskie w miejsco-woœciach: 
Jaros³awki, Nastazin, Przemocze i Sokolniki. W Jaros³awkach 
wykonano nastêpuj¹cy zakres prac: podbudowê, remont budynku 
œwietlicy, docieplenie stropu, instalacjê elektryczn¹ do zasilenia 
pieców elektrycznych i wentylacji wyci¹gowej.                 
W œwietlicy w Nastazinie wykonano: chodniki z polbruku, remont 
budynku œwietlicy i instalacjê C.O. W Przemoczu wykonano: 
elewacjê, roboty wewn¹trz œwietlicy, instalacjê wodno – 
kanalizacyjn¹ oraz instalacjê elektryczn¹.                 W 
Sokolnikach zakres prac obejmowa³: remont elewacji, wymianê 
stolarki okiennej, malowanie pomieszczeñ oraz wykonano 
instalacjê C.O.

Relacja z sesji Rady Miejskiej 
Wykaz podjêtych uchwa³ 

na XX sesji Rady w dniu 27.09.2012 r.

1. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr 
XX/116/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie 
nieodp³atnego przejêcia nieruchomoœci  od 
Agencji  Nieruchomoœci Rolnych.                 
2. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr 
XX/117/2012 z dnia 27.09.2012 r. zmian w 
bud¿ecie  na rok 2012.
3. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr 
XX/118/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie  
przyjêcia  Gminnego  Programu  Wspierania 
Rodziny w Gminie  Maszewo na lata 2012-2014.
4. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr 
XX/119/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
5. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr 
XX/120/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie 
podzia³u gminy Maszewo na okrêgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu.

Konferencja w Loitz
  W dniu 06.09.2012 Burmistrz Maszewa 
Jadwiga Ferensztajn wziê³a udzia³ w 
konferencji z okazji 770-lecia nadania 
praw miejskich miastu Loitz. W konfe-
rencji udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz 
samorz¹dowych, stowarzyszeñ, przedsiê-
biorców, sportowców dzia³aj¹cych na 
terenie Loitz. Podczas konferencji 
podsumowano rozwój miasta i regionu, 
powsta³e i planowane inwestycje oraz 
plany dalszego rozwoju. Konferencja by³a 
wstêpem do obchodów 770 urodzin miasta.
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Po¿ar domu w Jenikowie

3

Punkt konsultacyjny 
dla mieszkañców 
Gminy Maszewo

Na terenie gminy Maszewo dzia³a 
PUNKT KONSULTACYJNY, który znajduje 
siê przy ul. Wojska Polskiego 1 (dawny hotel), 
tel. 914187350.

Prowadzone s¹ tam :
- Konsultacje ds. uzale¿nieñ, 
- wspó³uzale¿nieñ oraz przeciwdzia³ania 
  przemocy w rodzinie w ka¿dy czwartek 
  w godzinach od 14.30 do 17.30.

Grupa samopomocowa A-A dla osób 
uzale¿nionych:
– w ka¿dy wtorek w godzinach 
   od 18.00 do 19.00.

Ka¿da osoba, która chce uzyskaæ pomocy, 
wsparcia, porady mo¿e zg³osiæ 

siê do Punktu Konsultacyjnego. 
Konsultacje s¹ bezp³atne i anonimowe.

Cmentarz Komunalny w Maszewie
   Zak³ad Komunalny w Maszewie w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê 
dniem Wszystkich Œwiêtych prowadzi szereg dzia³añ 
zmierzaj¹cych do poprawy estetyki  Cmentarza Komunalnego w 
Maszewie. Pomalowano ogrodzenie od strony ul.  
Nowogardzkiej, bramy, zamontowana zostanie nowa brama od 
strony ul. Nowogardzkiej. Wy³o¿ono dwie alejki  polbrukiem 
oraz poprawiono wygl¹d punktów czerpania wody. Poprawiono 
stan techniczny obelisku poprzez pomalowanie napisu oraz 
naprawê postumentów na flagi. Na terenie naszej gminy znajduj¹ 
siê jeszcze dwa cmentarze:  w Godowie i Jenikowie, na których 
przeprowadzono generalne porz¹dki poprzez wykoszenie i 
zabranie nieczystoœci oraz doprowadzono wodê na cmentarz w 
Godowie.

Badania Mammograficzne
Dnia 17 paŸdziernika 2012r. zorganizowane zosta³y przez 
Burmistrz Maszewa, przy wspó³udziale Zachodnio-
pomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, bezp³atne 
badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. 
Mammobus stacjonowa³ przed Urzêdem Miejskim, badaniom 
podda³o siê 29 pañ z terenu miasta i gminy Maszewo

Poprawiamy stan dróg
Gmina Maszewo na podstawie porozumienia z gmin¹ Stara 
D¹browa dokona³a mechanicznego wyrównania drogi o 
nawierzchni gruntowej Maszewo – Tolcz. Rol¹ gminy Stara 
Dabrowa jest dalsze wyrównanie nawierzchni drogi 
materia³em drogowym. Koszt inwestycji poniesiony przez 
gminê Maszewo to praca równiarki za kwotê 6642,00 z³ 
brutto.

  W dniu 31 lipca br. w miejscowoœci Jenikowo dosz³o do po¿aru 
budynku wielorodzinnego. W po¿arze spaleniu uleg³o  
poddasze, ca³y dach i pomieszczenia na piêtrze natomiast parter 
budynku zosta³ zalany wod¹. 
  Cztery mieszkania nadaj¹ siê do generalnego remontu, 
budynek potrzebuje nowego dachu. Zniszczeniu uleg³o prawie 
wszystko, co znajdowa³o siê w mieszkaniach. W pomoc dla 
poszkodowanych rodzin w³¹czy³y siê instytucje dzia³aj¹ce na 
terenie gminy Maszewo, podmioty gospodarcze, ludzie dobrej 

woli oraz tutejszy Urz¹d. Ze strony gminy Maszewo 
poszkodowani otrzymali wsparcie poprzez m.in.: w dniu po¿aru 
zapewniono niezbêdn¹ iloœæ plandek, bezp³atny wjazd na 
wysypisko oraz pomoc finansow¹. Odby³y siê równie¿ zbiórki 
pieniê¿ne podczas ŒredniowieCzuj oraz Do¿ynek Gminnych w 
Ro¿nowie. Uruchomiono konto bankowe w maszewskim 
oddziale Banku Spó³dzielczego: 42 9375 1054 6804 7861 2000 
0070, na które do koñca listopada br. mo¿na wp³acaæ pieni¹dze z 
dopiskiem „pomoc dla Pogorzelców z Jenikowa”.
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Nowa Przychodnia Zdrowia w Maszewie
  We wrzeœniu br.  w Maszewie, Samodzielny Szpital 
Rejonowy w Nowogardzie otworzy³ now¹ przychodniê 
lekarza rodzinnego. Kierownikiem przychodni jest lek. 
specjalista pediatrii Monika Kacperska. Pracuje tu równie¿ dr 
Wojciech W³odarczyk. Przychodnia sw¹ siedzibê ma w 
Maszewie przy ul. Nowogardzkiej 28/k, czynna jest od 
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 – 17.00. Telefon do 
rejestracji : 781 – 442 – 122. Bardzo cieszy nas fakt, ¿e w 
naszej miejscowoœci mamy drug¹ przychodniê, z której 
korzystaæ mog¹ nasi mieszkañcy.

Informacja o rozstrzygniêtych przetargach
  1. Przeprowadzono  postêpowanie przetargowe na zadanie 
„BUDOWA ŒWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU W MACIEJEWIE” zosta³o  z³o¿onych 
10 ofert. Umowê podpisano z  Zak³ad Us³ug Budowlanych  z 
Maszewa.
  2. Przeprowadzono  postêpowanie przetargowe na zadanie 
Wykonywanie us³ug Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu pn. : 
Us³ugi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkó³ 
Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz 
dowo¿enie uczniów niepe³nosprawnych z Gminy Maszewo, 
Goleniów i Przybiernów do Placówek Oœwiatowych w Goleniowie 

i Przybiernowie w roku szkolnym 2012/2013 zosta³y  z³o¿one 3 
oferty. 

Umowê podpisano:
 - Na czêœæ Nr 1 Transport Osobowy,  
   Kamiñski Zbigniew
- Na czêœæ Nr 2 Transport Osobowy, 
  Kamiñski Zbigniew
-Na czêœæ Nr 3 Przedsiêbiorstwo PKS Gryfice Sp. z.o.o
-Na czêœæ Nr 4 Przedsiêbiorstwo PKS Gryfice Sp. z.o.o

Remont OKiS

   Od niedawna zacz¹³ siê remont po³udniowej 
œciany budynku OKiS w Maszewie. Wykonano 
elewacjê oraz pomalowano, dziêki czemu 
poprawiono estetyzacjê obiektu. Dla u³atwienia 
przejœcia po chodniku tu¿ przy OKiS zosta³ 
usuniêty ¿ywop³ot, który zdecydowanie to 
utrudnia³.

BEZDOMNI
Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej w Maszewie 
informuje, ¿e w okresie 
jesienno-zimowym na 
obszarze Gminy Ma-
szewo œwiadczy pomoc 
dla osób bezdomnych, 
ubogich, starszych i 
niepe³nosprawnych. W 
zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ 
wyst¹pienia zagro¿eñ, 
którymi w czasie zimy 
mog¹ byæ dotkniête 
ww. osoby, nale¿y do 
Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Maszewie 

zg³aszaæ takie przy-
padki z terenu Gminy 
Maszewo telefonicznie 
91 418-74-25 wew. 12, 
91 418-77-05 wew. 11, 
91 418-74-24 wew. 14, 
lub bezpoœrednio w 
siedzibie Oœrodka, Plac 
Wolnoœci 2, 72-130 
Maszewo.Ka¿da z osób 
dotkniêtych tragicz-
nymi skutkami zimy 
mo¿e uzyskaæ pomoc w 
formie schronienia, 
posi³ku, odzie¿y.

Podczas wakacji odby³y siê imprezy plenerowe, m. in. 
,,Rozpoczêcie lata'', ,,Lato na weso³o-sport to zdrowie'', 
a tak¿e ,,Zakoñczenie lata''. Wszystkie imprezy odby³y 
siê na Stadionie Miejskim w Maszewie.  Podczas imprez 
dzieciom oraz m³odzie¿y towarzyszy³y gry i zabawy, 
konkurencje i turnieje sportowe, a tak¿e wystêpy 
zespo³ów dzia³aj¹cych przy OKiS w Maszewie. Na 

zakoñczenie odby-
wa³a siê zabawa 
taneczna do bia³ego 
rana.

Lato na weso³o z OKiS w plenerze
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Kombatanci
  Warto i trzeba o Nich pamiêtaæ nie tylko przy okazji œwi¹t 
pañstwowych ale i na co dzieñ. Ich losy s¹ nierozerwalnie 
zwi¹zane z nasz¹ histori¹ - bolesn¹ ale i piêkn¹, wymagaj¹c¹ 
trudów i ofiar, ale zawsze dla Niej – dla Rzeczpospolitej.
  Do dzia³aj¹cego w Maszewie Ko³a Zwi¹zku Kombatantów 
RP i By³ych WiêŸniów Politycznych nale¿y aktualnie 43 
cz³onków. Od 1998 roku, prezesem ko³a jest Piotr Lewicki. 
Licz¹cy sobie 79 lat pan Piotr, w 1940 zosta³ wraz z ca³¹ 
rodzin¹ wywieziony z rodzinnych Suse³ na LubelszczyŸnie do 
Kazachstanu. Mia³ wtedy zaledwie 7 lat, ale ciê¿kie czasy 
zsy³ki pamiêta po dziœ dzieñ. Do Polski wrócili w 1946 roku. 
Pocz¹tkowo mieszka³ w Nowogardzie. Po ukoñczeniu 
technikum rolniczego rozpocz¹³ pracê w PGR. Przeszed³ tam 
praktycznie wszystkie szczeble kariery zawodowej od 
ksiêgowego poczynaj¹c, a na funkcji dyrektora koñcz¹c. W 
1998 roku wst¹pi³ do Zwi¹zku Kombatantów gdzie 
powierzono mu funkcjê sekretarza. Jeszcze w tym samym 
roku zostaje prezesem ko³a i funkcjê tê sprawuje do dziœ.
  Sekretarzem ko³a jest Benedykt Ryblewski. Jak o sobie 
powiada – dzia³acz od zawsze. Pochodzi z Ciechanowa. W 
wieku 14 lat, a dok³adnie 4 marca 1940 zostaje zatrzymany 
przez Niemców i skierowany na przymusowe roboty. Na 
szczêœcie, oby³o siê bez wywózki i po wyzwoleniu szybko 
powróci³ do domu. Nie na d³ugo jednak, bowiem otrzymuje 
powo³anie do wojska gdzie jako szofer, s³u¿y³ przez 3 lata w 
jednostkach nadwiœlañskich w Warszawie. Pomimo, ¿e 
proponowano mu kurs oficerski i karierê zawodowego 
¿o³nierza, w 1949 roku przechodzi do cywila i przyje¿d¿a do 
wujka, który ju¿ wczeœniej osiedli³ siê w Maszewie. Pracuj¹c, 
podejmuje siê te¿ ró¿norakich funkcji spo³ecznych. By³ 
wieloletnim dzia³aczem spó³dzielczym i samorz¹dowym. 
Przez  kilka lat by³ te¿ radnym. Pomimo swego wieku, bo 
przecie¿ ukoñczy³ ju¿ 87 lat, dalej z dzia³alnoœci nie rezygnuje 
i dzia³a jako sekretarz w maszewskim kole kombatantów. Obaj 

panowie mówi¹,  ¿e 
pomimo tego, i¿ sporo siê 
w ostatnich latach w 
zwi¹zku kombatanckim 
zmieni³o, to maszewskie 
ko³o wichry historii 
ominê³y. Jak twierdz¹,  
ominê³a ich polityka. 
„Naszym nadrzêdnym 
celem – mówi pan Bene-
dykt – by³a pomoc w tru-
dnych chwilach dla na-
szych cz³onków i wza-
jemne wsparcie”. A pan 
Piotr dodaje, ¿e chodzi 
nie tylko o pomoc socja-
ln¹ ale i czêsto te¿ urzê-
dow¹, zwi¹zan¹ np. z 
odzyskiwaniem doku-
mentów umo¿liwiaj¹-
cych ubieganie siê o 
przyznanie statusu kombatanta.
  „Ale pomoc socjalna jest najwa¿niejsza” – mówi pan Piotr. 
„Nasi cz³onkowie to ludzie starzy, czêsto schorowani. 
Pomagamy im w miarê naszych skromnych mo¿liwoœci. Czy 
to w formie zasi³ków, czy te¿ pomagaj¹c w uzyskaniu 
rekompensaty za koszty leczenia. S¹ to niewielkie kwoty ale 
dla wielu z nich znacz¹ce”.
   „My wiele ju¿ nie potrzebujemy” – dodaje pan Benedykt. 
„Mamy swoje biuro, doskonale uk³ada nam siê wspó³praca z 
w³adzami gminy, z miejscowym proboszczem”. Czuj¹ siê te¿ 
doceniani. „Bez nas i naszego sztandaru –  mówi prezes 
Lewicki – nie obejdzie siê ¿adna uroczystoœæ pañstwowa,        
a bywa ¿e i koœcielna. Chocia¿ – dodaje – w ostatnich latach 
nasz sztandar najczêœciej spotkaæ mo¿na na cmentarzu. W 
1998 roku kiedy zosta³em prezesem by³o nas  - kombatantów - 
161. Teraz pozosta³o ju¿ tylko 43”.

Dzieñ Edukacji Narodowej
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej 
upamiêtniaj¹ce powstanie Komisji Edukacji 
Narodowej zosta³y uczczone w szko³ach i 
przedszkolu z terenu gminy Maszewo  uroczystymi 
apelami .  Uczniowie szkó³ oraz dzieci z oddzia³ów 
przedszkolnych przygotowali program artystyczny, 
który uœwietni³ obchody œwiêta  wszystkich tych, 
którzy swoje zawodowe ¿ycie zwi¹zali z prac¹ w 
placówkach oœwiatowych.
  W uroczystoœciach udzia³ wziê³a Burmistrz 
Maszewa – Jadwiga Ferensztajn, która na rêce 
dyrektorów szkó³ i przedszkola wrêczy³a 
podziêkowania za trud i pracê w³o¿one w naukê i 
wychowanie dzieci, a tak¿e za zapewnianie im 
opieki i bezpieczeñstwa.  S³owami „To Wy m³odym 
ludziom wskazujecie, jak szanowaæ ojczyznê, jak 
funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie, w rodzinie, jak 
rozwi¹zywaæ problemy” wyrazi³a, jak wielka 
odpowiedzialnoœæ spoczywa na pracownikach 
oœwiaty, którzy kszta³tuj¹ m³odego cz³owieka  
poprzez naukê i wychowanie. Burmistrz s³owa 

podziêkowania skierowa³a równie¿ do pracowników 
administracji i obs³ugi, którzy maj¹ swój wielki 
wk³ad w sprawne funkcjonowanie szkó³ i 
przedszkola.

Benedykt Ryblewski i Piotr Lewicki
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REFORMA ÚMIECIOWA
Co siæ zmieni po wejúciu w ýycie nowej ustawy? 
  Od 1 lipca 2013 roku zaczn¹ obowi¹zywaæ nowe zasady 
odbioru odpadów. Obowi¹zek podpisania umowy z firm¹ 
wywozow¹ przejmie gmina. Gmina wy³oni w przetargu 
firmê, które bêd¹ odbieraæ odpady od wszystkich 
w³aœcicieli nieruchomoœci. Dziêki temu nie bêdzie 
„op³acaæ siê” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór 
odpadów wszyscy mieszkañcy gminy uiszczaæ bêd¹ 
op³atê opart¹ na okreœlonej przez gminê podstawowej 
stawce, a wyj¹tek stanowiæ bêd¹ osoby segreguj¹ce 
odpady – ekologiczni p³ac¹ mniej – obowi¹zkowo.
Co to oznacza dla statystycznego mieszkañca? 
Koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty 
wywozu odpadów. Mieszkañcy bêd¹ wnosili do gminy 
op³aty zgodnie z jedn¹, wyznaczon¹ w drodze uchwa³y 
stawk¹. W zamian za to gmina wybierze (w 
konkurencyjnym przetargu) przedsiêbiorcê b¹dŸ 
przedsiêbiorców, który opró¿ni œmietnik mieszkañca, a 
jego zawartoœæ wywiezie w odpowiednie miejsce. Co 
wiêcej, gmina bêdzie równie¿ musia³a sprawowaæ nadzór 
nad dalszym losem odpadów. 
  Jeœli mieszkaniec selekcjonuje odpady, to - z korzyœci¹ 
dla œrodowiska, ale i dla siebie – za selektywn¹ zbiórkê 
gmina bêdzie pobieraæ ni¿sze op³aty. Zniknie te¿ powód, 
¿eby odpadów pozbywaæ siê przez spalanie w domowych 
piecach – co, mimo ¿e jest niezgodne z prawem, nadal 
stanowi, niebezpieczny dla zdrowia ludzi, problem w 
wielu miejscach kraju.
Cel zmiany ustawy:
 objêcie wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci 
sprawnym systemem odbioru odpadów,

stworzenie lepszych warunków do segregacji 
odpadów,

³atwo dostêpne punkty zbiórki selektywnej takich 
odpadów jak zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, 
meble, odpady niebezpieczne,

informowanie mieszkañców gmin, co gdzie i jak 
nale¿y wyrzucaæ,

wyeliminowanie dzikich wysypisk,
likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.

Jak bêd¹ wyliczane stawki op³at?
Do 1 stycznia 2013 r. Rada gminy zadecyduje jak czêsto i 
w jaki sposób bêdziemy p³aciæ za wywóz odpadów. 
Gminy:

uchwal¹ lokalne regulaminy utrzymania 
czystoœci porz¹dku na terenie gminy,

wyznacz¹ stawki op³at oraz zasady ich 
ponoszenia,

przeprowadz¹ kampanie informacyjne dla 
mieszkañców.
  W³aœciciele nieruchomoœci bêd¹ mieli obowi¹zek 
uiszczania na rzecz gminy op³aty za odbiór odpadów 
komunalnych. Za pieni¹dze z op³at gmina bêdzie op³acaæ 
przyjmowanie, wywóz i segregacjê odpadów, punkty 

zbiórki selektywnej 

oraz administracjê obs³uguj¹c¹ ca³y system. Wysokoœæ 
op³aty zostanie ustalona na podstawie stawki uchwalonej 
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ przez radê gminy:
            na mieszkañca albo

na podstawie iloœci zu¿ytej wody w danej 
nieruchomoœci albo

na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego 
do stawki op³aty.
W przypadku nieruchomoœci niezamieszka³ych (tj. 
szko³y, sklepy) op³ata bêdzie zale¿eæ od liczby 
pojemników z odpadami komunalnymi powsta³ymi na 
danej nieruchomoœci oraz stawki op³aty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ni¿sze op³aty
Na mocy ustawy op³ata za odpady posegregowane bêdzie 
ni¿sza ,  d la tego warto  segregowaæ odpady.
Umowy na odbieranie odpadów komunalnych
 Od lipca 2013 r. us³ugê odbioru od w³aœcicieli 
nieruchomoœci w zamian za op³atê zapewnia gmina. 
W³aœciciele nieruchomoœci do tego czasu powinni podj¹æ 
dzia³ania celem wypowiedzenia umów na odbieranie 
odpadów komunalnych zawartych indywidualnie. 
  Do 1 lipca 2013 r. w³aœciciel nieruchomoœci, który ma 
zawart¹ umowê na odbieranie odpadów komunalnych 
jest zwolniony z uiszczania op³aty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Kopiê takiej 
umowy nale¿y do³¹czyæ do pierwszej deklaracji o 
wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, któr¹ przeœlemy gminie.
 Obowi¹zki Gminy
Obowi¹zkiem gminy bêdzie redukcja masy odpadów 
trafiaj¹cych na sk³adowiska do poziomu obowi¹zuj¹cego 
w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwol¹ gminom 
przej¹æ ca³kowicie nadzór nad odpadami i zarz¹dzaæ nimi 
na swoim terenie.  
Firma b¹dŸ firmy, które bêd¹ odbiera³y i zagospodarowy-
wa³y odpady na terenie gminy zostan¹ wybrane w drodze 
przetargu. Wiele domów bêdzie obs³ugiwaæ jedna firma 
(sektory poni¿ej 10 tysiêcy mieszkañców) co bêdzie 
skutkowaæ oszczêdnoœci¹ dróg i œrodowiska.
  Od 1 lipca 2013 r. wy³onione w przetargu firmy 
zaczn¹ odbieraæ od mieszkañców odpady ka¿dej 
wielkoœci i ka¿dego rodzaju lub zorganizuj¹ wraz 
z gmin¹ punkty selektywnego zbierania odpadów.
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Szanowni Mieszkañcy
  Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawê z tego, jak 
wielkie zagro¿enie mog¹ stanowiæ ¿ywio³y, a jednak tylko 
nieliczni z nas ubezpieczaj¹ swoje mienie od zdarzeñ 
losowych.
  Prawie codziennie, chocia¿by w telewizji widzimy ludzi, 
którzy stracili wszystko, na co pracowali ca³e ¿ycie, a mimo to 
wierzymy, ¿e nas takie nieszczêœcie nie spotka. Wiara ta jest 
niezwykle z³udna, dlatego warto pomyœleæ o tym, jak dobrze 
ubezpieczyæ siê od nieprzewidzianych okolicznoœci. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e obowi¹zek ubezpieczenia ma równie¿ zarz¹dca 
nieruchomoœci.
  Czy warto ubezpieczyæ swoj¹ nieruchomoœæ?
  Wielu z nas myœla³o kiedyœ o tym aby swoj¹ nieruchomoœæ 
ubezpieczyæ. Ale po co? Czêsto siê zastanawiamy. I to jest nasz 
podstawowy b³¹d. Ubezpieczenie nieruchomoœci jest bardzo 
wa¿ne i potrzebne. Istnieje wiele firm ubezpieczeniowych i 
wiele wariantów dro¿szych i tañszych. Na pewno ka¿dy z nas 
znajdzie tam coœ dla siebie co zapewni mu spokój i pozwoli 
cieszyæ siê ¿yciem. Gdy staramy siê o kredyt hipoteczny na 
zakup nieruchomoœci najczêœciej sam bank wymaga od nas 
wykupienia ubezpieczenia. W razie potrzeby pomaga nam on 

równie¿ w uzyskaniu odszkodowania. W mieszkaniach w 
bloku warto ubezpieczyæ mieszkanie przed kradzie¿¹, które 
teraz zdarzaj¹ siê dosyæ czêsto. A zapewne drogich sprzêtów w 
naszym domu nie brakuje. W sk³ad ubezpieczenia wchodz¹ 
wszystkie elementy wykoñczeniowe. W razie gdyby s¹siad z 
góry zala³ nasze mieszkanie mo¿emy domagaæ siê 
odszkodowania i zadoœæuczynienia. Ubezpieczenia obejmuj¹ 
te¿ zdarzenia losowe jak powódŸ, po¿ar, grad, huragan i tym 
podobne. Firmy ubezpieczeniowe bij¹ siê o klientów dlatego 
przygotowuj¹ coraz to bardziej rozbudowane polisy 
ubezpieczeniowe. I coraz wiêcej osób chêtnie korzysta z ofert 
tych firm w obawie o dorobek swojego ¿ycia, który czêsto 
obci¹¿ony jest kredytem czy te¿ ratami. Dlatego warto zadbaæ 
o swoj¹ przysz³oœæ i móc spokojnie wyjechaæ na wakacje bez 
obawy o nasz dom.

Z ostatniej chwili.
21.10.2012r. w Sokolnikach mia³ miejsce po¿ar budynku 
mieszkalnego. Na szczêœcie i w tym po¿arze nie ucierpia³a 
¿adna osoba.

Maszewo w Barzkowicach
W dniach 7-9.09.2012 XXV BARZKOWICACH odbywa³y 

siê Targi Rolne  AGRO POMERANIA
  Jak zawsze barzkowickie targi cieszy³y siê du¿ym 
zainteresowaniem, tym bardziej, ¿e pogoda dopisa³a. G³ówne 
uroczystoœci do¿ynkowe odby³y siê w niedzielê, gdzie 
odprawiona zosta³a polowa Msza Œwiêta w intencji rolników 
oraz przeprowadzono konkursy, w tym konkurs na Wieniec 
Do¿ynkowy. Gmina Maszewo zaprezentowa³a siê na stoisku 
promocyjnym, które odwiedzi³o wielu goœci jak i równie¿ 
mieszkañców naszej gminy. Podczas trzydniowych targów 
Barzkowice odwiedzi³o oko³o 130 tys. osób. Rolnicy mogli 
obejrzeæ najnowszy sprzêt rolniczy nie tylko na placu, ale i 
podczas pokazów polowych, kupiæ nawozy, œrodki ochrony 
roœlin, œrodki do produkcji zwierzêcej, pasze. Gminê Maszewo 
reprezentowa³o równie¿ stoisko z miodami z Pasieki w 
Dêbicach.

Spotkanie integracyjne
  W dniu 28 wrzeœnia 2012 r. w Oœrodku Kultury i Sportu w 
Maszewie odby³o siê spotkanie integracyjne adresowane do osób 
niepe³nosprawnych z terenu Gminy Maszewo. Uczestnikami by³y 
osoby doros³e i dzieci. Organizatorem przedsiêwziêcia by³ Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej w Maszewie. Spoœród zaproszonych goœci 
przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Goleniowie –  Sylwia Nadolska, przybli¿y³a zakres pomocy 
oferowanej osobom niepe³nosprawnym i mo¿liwoœæ starania siê o 
œrodki finansowe na zakup sprzêtu rehabilitacyjnego z powiatowej 
jednostki samorz¹dowej.
  Spotkanie uœwietni³y wystêpy: Zespo³u Cavatina z Gimnazjum im. 
Jana Paw³a II w Maszewie, Zespo³ów dzia³aj¹cych przy Oœrodku 
Kultury i Sportu w Maszewie, mieszkañców Domu Pomocy 
Spo³ecznej w Nowogardzie oraz Kabaretu Ramol z Goleniowa. 
Podczas spotkania swoje prace przedstawiali uczestnicy 
Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie. 
Spotkanie by³o mo¿liwe dziêki sponsorom: 
a) Panu Grzegorzowi Wroñskiemu w³aœcicielowi Sklepu 
Wielobran¿owego w Maszewie,
b) Panu Szymonowi Nowakowskiemu w³aœcicielowi Agrosk³adu w 
Maszewie,

c) Pani Alicji Wójtowicz Dyrektorowi Oddzia³u Banku Spó³dziel-
czego w Maszewie,
d) Pani Ewie Stancel Dyrektorowi Oœrodka Kultury i Sportu w 
Maszewie, 
e) Pañstwu Annie i Janowi Wakieæ w³aœcicielom Firmy 
Wielobran¿owej w Maszewie,
f) firmie Energomiar Oddzia³ w Maszewie,
g) Piekarni Saturn w Nowogardzie.
  Wszystkim darczyñcom za wk³ad finansowy i bezinteresowne 
zaanga¿owanie w realizacjê niniejszego zadania, organizator wyra¿a 
wdziêcznoœæ i serdecznie podziêkowanie

Narada z so³tysami
W dniu 14 wrzeœnia 2012 r. w Oœrodku Kultury i Sportu w Maszewie 
odby³a siê kolejna Narada z So³tysami Gminy Maszewo, podczas 
której poruszono m.in. nastêpuj¹ce tematy:
- Informacja o KRUS oraz jak bezpiecznie wykonywaæ pracê
w gospodarstwie rolnym.
- Zasady funkcjonowania funduszu so³eckiego w gminie Maszewo w 
2013 r. 
- Komunikaty 
Urzêdu Miejskiego 
w Maszewie.
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11 wrzeœnia 2012r. odby³o siê w auli gimnazjum pierwsze z cyklu 
planowanych w tym roku szkolnym spotkañ z Nauk¹. Goœæmi byli 
cz³onkowie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika z sekcji 
Nauk o cz³owieku. Prelekcje prowadzili lekarz, doktorant z Kliniki Patologii 
Noworodka PUM Pan Micha³ Skoczylas , Pani Ewa Siwiec doktorantka PUM 
oraz licealiœci z II LO w Szczecinie. W trakcie 3 godzinnego spotkania 
uczniowie poznawali tajemnice funkcjonowania ludzkiego cia³a, tym razem 
prelekcje dotyczy³y cukrzycy, enzymów i hormonów  uk³adu pokarmowego 
oraz znaczenia jonów fosforanowych i wapniowych w organizmie cz³owieka.
Natomiast 24 wrzeœnia 2012r. grupa 46 uczniów gimnazjum w ramach 
Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, uczestniczy³a w   Szczecinie w 
zajêciach dydaktycznych  zorganizowanych przez Wy¿sze Uczelnie. 
M³odzie¿ bra³a udzia³ w zajêciach laboratoryjnych na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu Szczeciñskiego. 
Celem wyjazdu by³o przede wszystkim po³o¿enie akcentu na znaczenie nauki 
i jej praktyczne zastosowanie oraz zachêcanie uczniów do ci¹g³ego 

pog³êbiania wiedzy. 
Natomiast 29 wrzeœnia – 15 uczniów uczestniczy³o, 
równie¿ w ramach Festiwalu Nauki, w wyjazdowych 
zajêciach terenowych do Puszczy Goleniowskiej.

Naukowe spotkania

 W dniu 3 wrzeœnia 2012 roku odby³y siê w szko³ach 
podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy 
Maszewo uroczystoœci rozpoczêcia nowego roku 
szkolnego.

Nowy rok szkolny 2012/2013
Kolejny rok szkolny uczniowie i dzieci z oddzia³ów przedszkolnych wraz z 
nauczycielami i dyrektorami szkó³  przywitali w podnios³ej, a zarazem mi³ej i 
ciep³ej atmosferze.
W uroczystoœciach rozpoczêcia nowego roku szkolnego udzia³ brali Burmistrz 
Maszewa – Jadwiga Ferensztajn ,  Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w 
Maszewie – Adam Rojek, cz³onkowie Rady Miejskiej w Maszewie i 
pracownicy Urzêdu Miejskiego w Maszewie.
Szczególnie mi³o witani byli uczniowie rozpoczynaj¹cy  naukê w szkole 
podstawowej i gimnazjum,  zaœ do wszystkich uczniów kierowano ¿yczenia 
osi¹gania jak najlepszych wyników w nauce, aby szko³a do której uczêszczaj¹ 
by³a miejscem, w którym zrealizuj¹ swoje marzenia i osi¹gn¹ wyznaczone cele, 
by po dziesiêciu miesi¹cach wytê¿onej pracy powitaæ letnie wakacje.
 W dniu 31 sierpnia 2012 roku w Przedszkolu Miejskim w Maszewie odby³o siê  
rozpoczêcie roku przedszkolnego 2012/2013. Tego dnia swoj¹ uroczyst¹ 
inauguracjê roku przedszkolnego  mia³y równie¿  dzieci 6-letnie uczêszczaj¹ce 
do zerówek w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Maszewie.

Przedszkole Miejskie w Maszewie nie pró¿nowa³o nawet w czasie 
wakacji. W ostatnich dniach sierpnia zorganizowany zosta³ w 
przedszkolu „Dzieñ adaptacyjny” dla dzieci, które pierwszy raz 
bêd¹ uczêszcza³y do przedszkola. By³y zajêcia z dzieæmi i 
rodzicami, wspólne zabawy i rozmowy. Wszystko po to, by dzieci 
nabra³y pewnoœci, ¿e w przedszkolu mile i bezpiecznie spêdza siê 
czas, ¿e przedszkole to ich „drugi dom”.
Po uroczystym rozpoczêciu roku szkolnego, które odby³o siê 31 
sierpnia, ju¿ dwa tygodnie póŸniej przedszkolaki „sprz¹ta³y œwiat”. 
W akcji tej, dzieci z maszewskiej placówki uczestnicz¹ ju¿ od wielu 
lat. W tym roku porz¹dkowa³y teren wokó³ przedszkola oraz ulicê 
Leœn¹. Przedszkolaki zebra³y 5 worków œmieci, a za swoj¹ 
aktywnoœæ otrzyma³y s³odki upominek.
Równie¿ we wrzeœniu zorganizowano w Przedszkolu Miejskim 
Dzieñ Ch³opaka. Jak ka¿e tradycja, wszyscy ch³opcy otrzymali tego 
dnia upominki, które wrêczy³y im ich przedszkolne kole¿anki. By³y 
zabawy i ¿yczenia, by³o te¿ pyszne ciasto ufundowane przez 
rodziców. 
11 paŸdziernika z inicjatywy dyrekcji zorganizowano w 
przedszkolu spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie. Oprócz pogadanki o bezpiecznym 
zachowaniu siê w drodze do przedszkola, na placu zabaw, w 
kontaktach z nieznajomymi i ze zwierzêtami, by³ równie¿ pokaz 
policyjnego radiowozu i motocykli, a tak¿e prezenty w postaci 
opasek odblaskowych. W prezencie od dzieci oprócz kwiatów 

policjanci otrzymali 
„owocowe granaty”.
W paŸdzierniku dzieci z 

Maszewskie przedszkolaki
najstarszych grup odwiedzi³y piekarniê Urszuli i Roberta 
Bojarczyków przy ulicy Stargardzkiej. Dzieci  podgl¹da³y jak 
wypieka siê chleb i bu³eczki ,a tak¿e jak powstaj¹ smakowite ciasta. 
Zosta³y zaproszone ponownie za rok, za co za poœrednictwem 
„Biuletynu Maszewskiego” serdecznie dziêkuj¹.  
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Pracowity start
1 wrzeœnia to dla Szko³y Podstawowej w Maszewie nie tylko 
rozpoczêcie kolejnego roku szkolnego, ale pocz¹tek jak zawsze 
wytê¿onej pracy.
  Samorz¹d Uczniowski oraz uczniowie z klasy IV a wraz z pani¹ 
King¹ Gryczkowsk¹ przygotowali dwie szkolne uroczystoœci – apel 
z okazji rozpoczêcia roku szkolnego 2012/2013 oraz Œwiêta 
Edukacji Narodowej. Dzieci mia³y te¿ okazjê dwukrotnie wyjechaæ 
na basen „Laguna” w Gryfinie, gdzie wodnemu szaleñstwu nie by³o 
koñca. Wrzesieñ i paŸdziernik to by³ równie¿ czas licznych imprez 
sportowych, w których uczniowie maszewskiej podstawówki godnie 
reprezentowali swoj¹ szko³ê. By³y to m.in. Gminne Mistrzostwa w 
Pi³ce No¿nej, w których ch³opcy zajêli I, a dziewczêta II miejsce, 
pó³fina³ Mistrzostw Powiatu w Pi³ce No¿nej, gdzie ch³opcy zajêli II, 
a dziewczêta III miejsce oraz Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych 
Biegach Prze³ajowych, w których dziewczêta zajê³y IV miejsce, a 
ch³opcy V. Gratulujemy!
  Najm³odsi uczniowie SP Maszewo z klas 0 – III wziêli udzia³ w 
przedstawieniu teatralnym, w Domu Kultury, przygotowanym przez 
aktorów „Pogotowia Teatralnego” ze Szczecina pt. „Zielono i 
czysto”. Klasa II a dodatkowo wyjecha³a, 15 wrzeœnia,na Folwark 
Stodólska, by z bliska poznaæ co tak naprawdê znaczy EKOLOGIA. 
  W paŸdzierniku odby³y siê równie¿ szkolne etapy konkursów: 
Konkursu Jêzyka Polskiego z Elementami Historii oraz Konkursu 
Matematycznego z Elementami Przyrody. Do etapu rejonowego 
zakwalifikowali siê: Igor WoŸniak z kl. IV a, Maria Woszczy³o z kl. V 
c, Anna Belka z kl. VI c oraz Mi³osz Postó³ z kl. VI c i Maciej 
Zalewski równie¿ z kl. VI c. Z kolei uczniowie klas I, 16 
paŸdziernika, wziêli udzia³ w spotkaniu profilaktycznym z 
policjantami dotycz¹cym bezpieczeñstwa zorganizowanym przez 
Referat Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w 
Goleniowie. Uczniowie klas VI natomiast wziêli udzia³ w niezwykle 
wa¿nym przedsiêwziêciu: na terenie szko³y wszyscy uczniowie 
zostali poddani przesiewowemu badaniu s³uchu. Wrzesieñ i 
paŸdziernik to równie¿ okres wytê¿onej pracy Szkolnego Ko³a 
Caritas, które zorganizowa³o zbiórkê odzie¿y, zabawek oraz 
œrodków czystoœci dla dzieci z Domu Dziecka w Stargardzie 
Szczeciñskim. 
  We wrzeœniu ukaza³ siê równie¿ pierwszy numer szkolnej gazetki 
„Byle do dzwonka”, której opiekunami s¹ panie: Joanna 

Szlachtewicz, Kamila Urbañska, Ewa ̄ och oraz pan Leszek £uka. 
Uczniowie mog¹ poczuæ siê prawdziwymi dziennikarzami 
Kolejny numer ju¿ pod koniec paŸdziernika!
Intensywne dwa miesi¹ce dla SP Maszewo to dopiero pocz¹tek 
nowego roku szkolnego 2012/2013. Uczniowie przygotowuj¹ siê 
do obchodów rocznicy Œwiêta Niepodleg³oœci, rejonowego etapu 
konkursów przedmiotowych oraz wielu innych dzia³añ na rzecz 
szko³y i œrodowiska.
 Œwiêto Edukacji Naukowej w naszej szkole uczczono apelem 
przygotowanym przez uczniów klasy IVA  i dzieci  oddzia³ów 
zerowych. Dyrektor szko³y podziêkowa³a pracownikom za 
zaanga¿owanie i ¿yczy³a sukcesów w kolejnym roku szkolnym. 
Pani Burmistrz Jadwiga Ferensztajn wrêczy³a kwiaty na rêce 
dyrekcji szko³y w uznaniu trudu wk³adanego w opiekê
 i wychowanie dzieci.
  W godzinach popo³udniowych czynni pracownicy wraz z 
emerytowanymi spotkali siê, by uczciæ swoje œwiêto.

Projekt jest wspó³finansowany z zakresu 
ma³ych projektów w ramach dzia³ania 413
,,Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju'' 

PROW na lata 2007-2013
Oœrodek Kultury i Sportu w Maszewie informuje, i¿ 
otrzyma³ dofinansowanie i realizuje projekt pn. 
,,Gliniany œwiat- warsztaty ceramiczne'' ze œrodków 
w ramach Programu, osi 4 ,,Leader'', dzia³ania 413, 
,,Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju'' z zakresu 
ma³ych projektów.  

Ok³adka pierwszego nr szkolnej gazetki
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Do¿ynki – rolnicze œwiêto, to nie tylko element tradycji ale te¿ okazja 
do podsumowania ca³orocznego rolniczego trudu i zbiorów dziêki 
niemu uzyskanych. W naszej gminie to œwiêto niezwykle wa¿ne, bo 
przecie¿ Maszewo to gmina typowo rolnicza. Tegoroczne do¿ynki 
odby³y siê 1 wrzeœnia w Ro¿nowie.
Wieœ do tego dnia przygotowywa³a siê od d³u¿szego czasu. Czyste 
ulice, wystrojone domostwa i przygotowany do obchodów wiejski 
plac – wszystko to za spraw¹ wyj¹tkowej mobilizacji mieszkañców, 
którymi kierowa³a so³tyska – Marta Popielarska.
Starostami do¿ynek byli w tym roku mieszkañcy Ro¿nowa – Anna 
Weso³owska i Bogus³aw Socha. Pani Anna wraz z mê¿em prowadzi 
gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 26 ha, które specjalizuje siê 
w hodowli byd³a; natomiast pan Bogus³aw z ¿on¹ prowadzi 
gospodarstwo o powierzchni 18 ha o kierunku roœlinnym. G³ównie 
zbo¿a, rzepak, ziemniaki jadalne i chrzan.
Do¿ynki rozpoczê³a Msza Œw. odprawiana w koœciele pw. œw. 
Antoniego w Ro¿nowie. Po niej i poœwiêceniu chlebów oraz wieñców, 
korowód do¿ynkowy przeszed³ na plac wiejski gdzie nast¹pi³a czêœæ 
wieñcowa. Jej symbolicznym elementem jest przekazanie 
gospodarzowi chleba wraz z proœb¹, by dzieli³ go sprawiedliwie.
Burmistrz Jadwiga Ferensztajn dziêkuj¹c za bochen chleba i rolniczy 
trud podkreœla³a, jak wa¿na i odpowiedzialna praca z jego 
wytwarzaniem siê wi¹¿e.  W imieniu Rady Miejskiej dziêkowa³ 
rolnikom jej przewodnicz¹cy Adam Rojek.

Elementem tradycji jest  konkurs na najpiêkniejszy wieniec 
do¿ynkowy. W tym roku, jednog³oœnie miano to zdoby³ wieniec z 
so³ectwa Bagna. Przyznaæ trzeba, ¿e wyj¹tkowo pomys³owy. 
Przedstawia³ on m³od¹ parê w kombajnie zbo¿owym, który mimo ¿e 
powsta³ ze s³omy, mia³ nawet ruchome czêœci. Zwyciêzcy odebrali 
bon o wartoœci 500 z³. Nagrod¹ by³o te¿ wspólne, pami¹tkowe zdjêcie 
z w³odarzami gminy.
Podczas festynu zorganizowano te¿ konkurs na naj³adniej 
przystrojon¹ zagrodê. Jak zapewnia³ przewodnicz¹cy komisji – Adam 
Rojek, wybór ³atwy nie by³ ale jednog³oœnie wygra³a zagroda nale¿¹ca 
do Marty Popielarskiej – so³tyski Ro¿nowa.
Zorganizowano te¿ turniej so³ectw. W tym roku bra³y w nim udzia³: 
Bagna, Godowo, Jenikowo, Ro¿nowo, Przemocze, Tarnowo. 
Ostatecznie, wygra³o so³ectwo Ro¿nowo, a kolejne miejsca zajê³y 
Tarnowo i Przemocze.
O oprawê artystyczn¹ festynu zadba³ OKiS. Wyst¹pili soliœci i solistki, 
a tak¿e grupy i zespo³y przy nim dzia³aj¹ce oraz  zespo³y 
Przemoczanie i Maszewianki. Wiele emocji dostarczy³ pokaz walk 
rycerskich w wykonaniu cz³onków bractwa rycerskiego Piesza Rota 
Von Massow.
Na do¿ynkach nie mog³o zabrakn¹æ dobrego jad³a. Przyznaæ trzeba, ¿e 
smakowa³o wybornie. Wyœmienita grochówka, pajda chleba ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem, domowe wêdliny – trudno im by³o siê 
oprzeæ.
Po czêœci artystycznej, rozpoczê³a siê zabawa taneczna, do której 
przygrywa³ zespó³ „Belweder Band”.

Nagroda dla Marty Popielarskiej

Zwyciêska zagroda

Uroczyste otwarcie festynu

Stoisko z rêkodzie³ami

Bukieciki kwiatów dla goœci

Do¿ynkowe wieñce

Bochen chleba dla gospodarzy do¿ynek

Starostowie do¿ynek Nauka strzelania ³uku
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Bitwa o Maszewo
  Tegoroczne, pi¹te ju¿ z kolei ŒredniowieCzuj w Maszewie, 
odbywa³o siê w dniach 10- 11 sierpnia.

  W pierwszym dniu, co jest ju¿ prawie tradycj¹, niebo pokry³y 
szare chmury i otwarciu imprezy towarzyszy³ rzêsisty deszcz. 
Nie przeszkodzi³o to jednak ani organizatorom, ani 
mieszkañcom i przyjezdnym goœciom w udziale w licznych 
atrakcjach, które przygotowali organizatorzy.
Po uroczystym otwarciu, rozpoczê³y siê gry i zabawy dla 
dzieci i m³odzie¿y, a o 20.00. koncertowa³ zespó³ „Majestic”. 
Ju¿ w nocnej scenerii, burmistrz Maszewa w towarzystwie 
przewodnicz¹cego RM – Adama Rojka, przekaza³a na rêce 
rotmajstra z „Bractwa Rycerskiego Roty Pieszej von Massow” 
- Marka Zasiecznego symboliczny klucz do miejskich bram i 
od tej chwili Maszewo przesz³o we w³adanie rycerskiej braci.
G³ównym wydarzeniem dnia by³a inscenizacja zajêcia 
Maszewa przez ksiêcia Eryka II.
Niedziela rozpoczê³a siê turniejem ³uczniczym, w którym 
maszewscy rycerze nie dali ¿adnych szans rywalom zajmuj¹c 
wszystkie miejsca na podium. Dodaæ trzeba, ¿e wielk¹ radoœæ 
sprawi³a pogoda, bowiem od samego rana nad maszewskim, 
przybranym w œredniowieczne szaty grodem, zaœwieci³o 
s³oñce.
  Piêkna pogoda trwa³a do koñca imprezy ale zanim obchody 
siê skoñczy³y, sporo jeszcze siê dzia³o. 
Szranki rycerskie odbywa³y siê na miejskim rynku, który 
zmieni³ siê tego dnia w turniejow¹ arenê. Zreszt¹ nie tylko 
rycerskie, bowiem zmaga³y siê te¿ bia³og³owy, dla których 

przygotowano wcale nie³atwe konkurencje. Np. przepo³o-
wienie jab³ka siekier¹ czy te¿ nawleczenie ig³y nitk¹ trzyman¹ 
w rycerskiej rêkawicy. Chocia¿ najwiêcej trudnoœci 
przysparza³o damom szukanie jajek w kupie s³omy...
  Turnieje, w których dzielnie spisywali siê rycerze maszewscy 
trwa³y z przerwami do wieczora. Kiedy zmê-

czeni rycerze odpo-
czywal i ,  obejrzeæ  
mo¿na by³o uliczne 

pokazy aktorów z teatru „Krzyk”, imprezie towarzyszy³y te¿ 
liczne stragany (m.in. z replikami broni rycerskiej) i stoiska 
garma¿eryjne. Podczas imprezy zbierano pieniê¿ne datki na 
pomoc dla pogorzelców z Jenikowa.
  Wieczorem, po zakoñczonych turniejach, ich zwyciêzcy 
otrzymali zas³u¿one nagrody. Z maszewskiej Roty Pieszej 
najlepiej spisali siê: Piotr "Bestia" Pitura, S³awomir Smolar-
czyk, £ukasz Kotwicki,  Kamil Wêglarz, Mateusz Oleœ, 
Marek Karpiñski i Tomasz Garncarek – wszyscy von Massow.
  Obchody Dni Maszewa zakoñczy³y sie o godz. 23.00. 
Kolejny raz okaza³o siê, ¿e taka ich forma zdaje egzamin i staje 
siê wizytówk¹ Maszewa. O rycerskiej imprezie mówi siê w 
kraju, znana jest te¿ poza jego granicami. Co prawda w tym 
roku goœci zza granicy nie by³o, ale na turniej przybyli za to 
rycerze z kilku miast Polski:
O.H von Borcke ze Z³ocieñca,  Bractwo Rycerskie Komturii 
Nidzickiej Nidzica , Bractwo Rycerskie Chor¹gwi Brwino-
wskiej Brwinów i Najemnicy ze Stargardu.
  Warto te¿ podkreœliæ nie tylko promocyjny ale i edukacyjny 
charakter imprezy, która dziêki barwnym komentarzom Marka 
Zasiecznego, przybli¿a widzom i uczestnikom wiedzê o cza-
sach, z których inscenizacje by³y prezentowane.

Otwarcie odby³o siê w strugach deszczu
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W dniu 03 wrzeœnia 2012r. o godz. 10,00 - rozpocz¹³ siê rok szkolny 
2012/2013 w Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Maszewie dla 308 
uczniów. 
Na uroczystym apelu powita³a m³odzie¿ Pani Burmistrz Jadwiga 
Ferensztajn i ¿yczy³a uczniom zapa³u do nauki i samych sukcesów 
oraz Pani Dyrektor Anna Tokarzewska,, która szczególnie przywita³a 
uczniów klas pierwszych rozpoczynaj¹cych naukê w gimnazjum, 
¿ycz¹c im by w nowej szkole znaleŸli serdecznych przyjació³ oraz 
troskliwych, m¹drych i cierpliwych nauczycieli. W gronie 
pedagogicznym przywita³a nowego nauczyciela religii ks. Marka 
Kokoszyñskiego, nauczycielkê historii mgr Annê Józefiak i 
nauczycielkê jêzyka niemieckiego mgr Kamilê G³adysz. Po apelu 
delegacja m³odzie¿y gimnazjalnej z³o¿y³a na cmentarzu wi¹zankê 
kwiatów dla uczczenia pamiêci ofiar II wojny  œwiatowej.

Ani siê spostrzegliœmy jak minê³y wakacje i 
znów pocz¹tek kolejnego roku szkolnego. 
Dopiero co uroczyœcie po¿egnaliœmy szóst¹ 
klasê, której uczniowie przeszli do gimnazjum, a 
ju¿ nastêpni szykuj¹ siê, by po dziesiêciu 
miesi¹cach nauki opuœciæ nasz¹ placówkê. I tu 
ma³y jubileusz, bêd¹ oni 65 grup¹ absolwentów 
Szko³y Podstawowej w Ro¿nowie Nowo-
gardzkim. 
Równoczeœnie, jak co roku, kolejna ju¿ grupa 
przera¿onych uczniów oddzia³u przedszkolnego 
rozpoczê³a mozolne wspinanie siê po drabinie 
edukacyjnej. Czyli jak od wielu ju¿ dziesiêcio-
leci toczy siê rytm pracy szkolnej. 
Poniewa¿ w minionym roku przez nasz¹ 
placówkê przetoczy³ siê istny „tajfun” wymiany 
instalacji elektrycznej pracownicy obs³ugi 
wspierani pomocn¹ prac¹ cz³onków rodzin 
postanowili choæ trochê zamaskowaæ œlady tego 
jak¿e istotnego remontu. Id¹c za ich przyk³adem, 
rodzice dzieci uczêszczaj¹cych do „zerówki” 
wmalowali klasê dla swoich pociech, a z 
w³asnych œrodków zakupili now¹ wyk³adzinê. 
Równie¿ rodzice uczniów klasy drugiej 
wymalowali salê, gdzie ucz¹ siê ich dzieci. I 
dziêki tej pracy, izby lekcyjne nabra³y nowego 
blasku. 
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Ro¿nowie 
Nowogardzkim z wielk¹ ochot¹ wziêli udzia³ w 
miêdzynarodowej akcji Sprz¹tania Œwiata. Jak 
by³o do przewidzenia doszukali siê wielu 
„skarbów” na poboczach dróg czy skrajach 
lasów. Musia³y one chyba spaœæ z nieba, bo 
przecie¿ nikt nie wyrzuca œmieci w takich 
miejscach! Albo czyni¹ to jakieœ wredne trolle 
czy inne gnomy. S¹ one bardzo aktywne, gdy¿ 
ju¿ w kilka dni po tej akcji znów w przydro¿nych 
rowach pojawi³y siê budowlane odpady. I dalej 
¿yjemy na œmietnisku… A uczniowie na w³asne 
oczy przekonali siê jak doroœli szanuj¹ ich pracê i 
dbaj¹ o swoje œrodowisko. Pozostaje mieæ 
nadziejê, i¿ w przypadku tych dzieci, nie bêd¹ 
one czyniæ szkody naszej planecie. 
Wykorzystuj¹c ostanie ju¿ chyba dni z³otej 

Inauguracja w gimnazjum

Z ¿ycia szko³y w Ro¿nowie
polskiej jesieni, ka¿da z klas zorganizowa³a Œwiêto Pieczonego 
Ziemniaka. W ten sposób uhonorowano tê jak¿e istotn¹ dla 
Europejczyków roœlinê. To przecie¿ dziêki niej nasz kontynent 
przesta³y wyniszczaæ klêski g³odu. Choæ ziemniak sta³ siê pospolitym 
goœciem na naszych sto³ach i spo¿ywamy go pod ró¿nymi postaciami 
najlepiej smakuje upieczony w popiele ogniska. To nic, ¿e ma siê 
póŸniej umorusane rêce i twarz! Ale ten aromat pozostanie na d³ugo w 
pamiêci. Pieczmy wiêc ziemniaki  w trakcie jesiennych porz¹dków w 
ogrodzie czy sadzie! Uczniowie SP w Ro¿nowie na pewno tak 
uczyni¹!

Jak co roku, w ramach dzia³añ prewencyjnych do naszej szko³y 
przyjechali policjanci z maszewskiego posterunku. Odwiedzili  
pierwsz¹ klasê, by przypomnieæ i pouczyæ najm³odszych uczniów 
odnoœnie zachowania w ruchu drogowym. Dzieci otrzyma³y tak¿e 
elementy odblaskowe, by by³y bardziej widocznie po coraz szybciej 
zapadaj¹cym zmroku. 
Nieco wczeœniej ni¿ zwykle, gdy¿ 12 paŸdziernika odby³y siê obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie zaprezentowali widowisko, 
którym podziêkowali nauczycielom, pracownikom administracji i 
obs³ugi za ich codzienny trud. Na akademie przyjechali 
przedstawiciele instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹ na czele z 
Burmistrz Maszewa pani¹ 
Jadwig¹ Ferensztajn. By³y 
¿yczenia, kwiaty i gratulacje.



14 Zakoñczenie roku szkolnego 
w Przedszkolu Miejskim w Maszewie

USUWANIE AZBESTU
 Urz¹d Miejski w Maszewie informuje mieszkañców 
wyra¿aj¹cych chêæ wymiany pokryæ dachowych azbestowych 
lub usuniêcia z posesji wyrobów azbestowych ju¿ 
zdemontowanych z dachów, ¿e przyjmuje w naborze ci¹g³ym 
od mieszkañców Gminy Maszewo wnioski - deklaracje 
przyst¹pienia do programu usuniêcie azbestu. 

Nieprzekraczalny termin sk³adania wniosków na rok 
2013 - do 30 kwietnia 2012. 

  Dofinansowanie do 100 % 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. 
 Druk "Deklaracji przyst¹pienia do programu usuniêcie 
azbestu" do pobrania w Urzêdzie Miejskim w Maszewie 
(pokój Nr 24, II piêtro lub w sekretariacie) b¹dŸ na stronie 
internetowej: www.maszewo.pl 

 Informujê, ¿e w 2013 r. dofinansowanie WFOŒiGW w 
Szczecinie na w/w cel wynosi do 100 %, w latach nastêpnych 
wysokoœæ tego dofinansowania mo¿e ulec zmniejszeniu, w 
zwi¹zku z tym prosi siê mieszkañców Gminy Maszewo 
wyra¿aj¹cych wolê wymiany pokryæ dachowych eternitowych 
o zaplanowanie tej operacji na 2013 r. z uwagi na realn¹ 
mo¿liwoœæ zmniejszenia dofinansowania na ten cel przez 
WFOŒiGW w Szczecinie.
  W bie¿¹cym roku przez Gminê Maszewo realizowane jest 
zadanie „Usuwanie wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu 
gminy Maszewo – etap III”. Wysokoœæ dofinansowania 
udzielonego na ten cel przez WFOŒiGW w Szczecinie to 
168.930,00 z³.

SZKODLIWOŒÆ AZBESTU 

Szkodliwoœæ w³ókien azbestowych zale¿y od œrednicy i 
d³ugoœci w³ókien. Wiêksze w³ókna nie s¹ szkodliwe, gdy¿ 
zatrzymuj¹ siê w górnych drogach oddechowych, sk¹d 
usuwane s¹ przez rzêski. Najbardziej niebezpieczne s¹ w³ókna 
d³ugie (>5_m), ale cienkie (3_m) , które wci¹gane s¹ wraz z 
powietrzem do p³uc i powoduj¹ groŸne choroby takie jak: 
pylicê azbestow¹ (azbestozê), miêdzyb³oniak, nowotwór p³uc 
i oskrzeli. Na choroby te nara¿one s¹ osoby, które zawodowo 
maj¹ stycznoœæ z du¿¹ dawk¹ py³u azbestowego, jak równie¿ 
osoby przebywaj¹ce okresowo w miejscu, gdzie powietrze jest 
silnie zanieczyszczone py³ami azbestu.

Apel zarz¹dcy cmentarzy
 Zak³ad Komunalny w Maszewie wystêpuje jako 
zarz¹dca cmentarzy w Maszewie, Godowie i Jenikowie. 
Zbli¿a siê uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. Jak zawsze 
starannie porz¹dkujemy groby naszych bliskich. 
Sprz¹taj¹c mogi³y pamiêtajmy o zachowaniu czystoœci 
na ca³ym cmentarzu. Nagromadzone liœcie, wypalone 
znicze itp. nieczystoœci zgromadzone wokó³ grobów 
wyrzucajmy do pojemników rozstawionych na 
cmentarzach. Dla naszego wspólnego dobra dbajmy 
wszyscy o ³ad i porz¹dek.
 Tradycyjnie chcemy przypomnieæ o op³acie za miejsce 
pod grób jak¹ uiszczamy co 20 lat, grób pojedynczy 74 z³, 
grób podwójny tzw. rodzinny 148 z³, wp³at mo¿na 
dokonywaæ w kasie naszego Zak³adu Komunalnego w 
godzinach 7:30 – 15:00.
 Dziêkujê za zrozumia³oœæ i zadbanie o nasze wspólne 

d o b r o .  P a m i ê -
tajmy, i¿ nasze oto-
czenie œwiadczy o 
nas.

Staramy siê o pieni¹dze 
na inwestycje drogowe
  Gmina Maszewo z³o¿y³a dwa wnioski: 
- wniosek o przyznanie dotacji ze œrodków 
bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego, 
pochodz¹cych z tytu³u wy³¹czenia gruntów z 
produkcji rolniczej na zadanie pod nazw¹ 
„Przebudowa drogi gminnej – dojazd do gruntów 
rolnych dz. nr 271 obrêb Wis³awie” oraz 
- wniosek o dofinansowanie zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej przez miejscowoœæ 
D¹browica” w ramach:

PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZW¥
 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG 
LOKALNYCH – ETAP II BEZPIE-CZEÑSTWO – 

DOSTÊPNOŒÆ – ROZWÓJ.
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Narada z so³tysami

Odkrywanie przesz³oœci

  Z regu³y niewiele wiemy o poprzednich mieszkañcach 
naszych obecnych domów, o twórcach naszych miej-
scowoœci, tak jak i ich dziejach. Skuteczne niszczenie 
œladów niemczyzny, niewa¿ne, ¿e by³a to w tym rejonie 
pomorskoœæ, doprowadzi³y do kompletnego oderwania 
historii od ci¹g³oœci historycznej i kulturowej. I nie 
wszystko da siê wyt³umaczyæ niewyobra¿alnymi cier-
pieniami w okresie II wojny œwiatowej. Dobrze, ¿e 
choæ dzisiaj maj¹ miejsce sytuacje przecz¹ce tamtemu 
podejœciu. 
 Jednymi z takich œladów s¹ Pomniki Pamiêci. W 
okresie lat dwudziestych XX wieku powsta³y w ka¿dej 
miejscowoœci, a ich celem by³o zachowanie w pamiêci 
¿o³nierzy, którzy zginêli w Wielkiej Wojnie Œwiatowej, 
póŸniej nazwanej Pierwsz¹,  w odró¿nieniu od kolejnej 
jeszcze dramatyczniejszej Drugiej. Przyk³adem takie-
go pomnika jest Maszewskie Mauzoleum. Niektóre z 

nich zniszczono ca³kowicie np. w Sokolnikach, innym 
zmieniono przeznaczenie –pomnik w Przemoczu lub 
te¿ jak w Ro¿nowie Nowogardzkim postarano siê za-
trzeæ cel ich znaczenia. I w takiej postaci sta³y siê one 
elementem wspó³czesnego krajobrazu.
  Jednak jeden z tych pomników odzyska³ dawny blask. 
W okresie wakacji, pan Bronis³aw Kochañski, czasowo 
zamieszkuj¹cy w Ro¿nowie Nowogardzkim, oczyœci³ 
stoj¹cy obok tutejszego koœcio³a. ¯mudnie centymetr 
po centymetrze zdejmowa³ betonow¹ zaprawê, spod 
której stopniowo zaczê³y siê wy³aniaæ nazwiska poleg-
³ych ¿o³nierzy, którzy ze swej miejscowoœci Rosenow, 
byæ mo¿e po raz pierwszy wyruszyli w wielki œwiat i 
ju¿ nie wrócili w swe rodzinne strony. Dziêki wytrwa³ej 
pracy pana Bronis³awa przesz³oœæ Ro¿nowa nareszcie 
uzyska³a wymiar ludzki. To ju¿ nie jacyœ anonimowi 
„Niemcy”, ale konkretne nazwiska, choæ ju¿ ich nie 
przypiszemy do poszczególnych domów, ale 
pozwalaj¹ uzyskaæ wiele informacji o mieszkañcach 
naszej wioski. 
 

 Pomnik zosta³ wykonany z piêknej bry³y piaskowca, 
zapewne odnalezionego wœród ro¿nowskich pól i 
wspólnym wysi³kiem przeniesionego na plac przykoœ-
cielny. Niestety jest w 
kilku miejscach uszko-
dzony w wyniku trafieñ 
pociskami karabino-
wymi. Pewnie ju¿ siê nie 
dowiemy, czy s¹ to œlady 
walk o wioskê, czy te¿ 
zdobywcy wziêli go 
sobie za cel, by spraw-
dziæ swoje zdolnoœci 
strzeleckie. Mo¿e to te¿ 
byæ pozosta³oœæ po 
jakiejœ rozpaczliwej 
obronie… 
I paradoksalnie nazwi-
ska tych, którzy zginêli, 
œwiadcz¹ o tych, 
którzy tu ¿yli… 
Marek Zasieczny

11 LISTOPADA 2012

94 ROCZNICA ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKÊ NIEPODLEG£OŒCI

11:00 -  Msza Œwiêta w Koœciele p.w. Matki Boskiej 
Czêstochowskiej w Maszewie
- z³o¿enie kwiatów pod Obeliskiem na Cmentarzu 
  Miejskim w Maszewie,
- przemarsz do Hali Sportowej w Maszewie w asyœcie
  orkiestry dêtej Krzysztofa Sypienia, 
12:30 - Akademia z okazji Odzyskania Niepodleg³oœci
przez Polskê
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Sprawdzajmy stan techniczny 
urz¹dzeñ grzewczych

  W okresach zimowych, kiedy temperatura na 
zewn¹trz spada poni¿ej zera, aby utrzymaæ ciep³o w 
domach, urz¹dzenia ogrzewcze pracuj¹ na wiêkszych 
obrotach, nawet wtedy, gdy nikt tych urz¹dzeñ nie 
dozoruje. W tym w³aœnie czasie dochodzi do po¿arów 
sadzy w kominie oraz zadymieñ, które stanowi¹ 
zagro¿enie dla ca³ego budynku, a przede wszystkim 
jego mieszkañców.
  NajgroŸniejsze po¿ary s¹ wtedy, gdy nikogo nie ma w 
domu. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom w³aœciciele 
budynków mieszkalnych lub ich zarz¹dcy powinni 
zadbaæ o systematyczne czyszczenie przewodów 
dymowych.
 Zapalenie siê sadzy w kominie jest to zapalenie siê 
cz¹stek nagromadzonych wewn¹trz przewodów 
kominowych (spalinowych), które zbiera³y siê w czasie 
pracy urz¹dzeñ ogrzewczych, a nie by³y wyczyszczone 
przez kominiarzy. Sadza powstaje w wyniku niepe³nego 
spalania sta³ego materia³u palnego. W piecach 
grzewczych nie wolno spalaæ tzw. resztek, œmieci i 
odpadów komunalnych, które powinny byæ oddawane na 
wysypisko œmieci. Jako materia³y chemicznie bardzo 
z³o¿one, w piecu spal¹ siê tylko czêœciowo i wytworz¹ 
du¿e iloœci cz¹stek sadzy, która od³o¿y siê w przewodach 
kominowych. Zapaleniu siê sadzy w kominie towarzyszy 
bardzo g³oœny szum spowodowany trwaj¹c¹ gwa³town¹ 
reakcj¹ spalania w przewodzie. Pal¹ca siê w wysokich 
temperaturach sadza mo¿e spowodowaæ nieszczelnoœci 
w przewodzie kominowym, którymi ogieñ lub wysoka 
temperatura wyjdzie na zewn¹trz, dokonuj¹c zapalenia 
materia³ów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na 
ni¿szych kondygnacjach, przylegaj¹cych bezpoœrednio 
lub poœrednio do komina.
 W przypadku zaistnienia po¿aru w kominie nale¿y:
— zadzwoniæ na numer alarmowy 998 lub 112, wezwaæ 
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹, podaj¹c szczegó³owo co siê 
dzieje i jak dojechaæ do danego budynku,
— wygasiæ ogieñ w piecu, kominku,
— zamkn¹æ dop³yw powietrza do pieca od do³u i od góry 
(z braku powietrza ogieñ z czasem wygaœnie),
— przez ca³y czas dozorowaæ ca³¹ d³ugoœæ przewodu
kominowego od strony pomieszczeñ,
— zabezpieczyæ do ewentualnego u¿ycia œrodki 
gaœnicze, np. gaœnice, koc gaœniczy, podpiêty w¹¿ do 
instalacji wodnej, wodê w pojemniku,
— udostêpniæ pomieszczenia i udzieliæ niezbêdnych 
informacji przyby³ym stra¿akom.

WA¯NE!
— NIE WOLNO wlewaæ wody do pal¹cego siê komina, 
gdy¿ grozi to jego rozerwaniem lub pêkniêciem.
  Po po¿arze sadzy w kominie nale¿y wezwaæ 

kominiarza, aby 
wyczyœci³ przewo-
dy i zwróci³ uwagê 

na ich stan techniczny. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ przez 
nieszczelne przewody wêdruj¹ pal¹ce siê cz¹stki 
materia³u palnego lub bardzo gor¹ce gazy spalinowe, w 
tym groŸny, niewyczuwalny tlenek wêgla (czad).
 Prawo budowlane zobowi¹zuje zarz¹dców oraz 
w³aœcicieli obiektów budowlanych, w tym budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, 
do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co 
najmniej raz w roku oraz co najmniej dwa razy w roku, w 
terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku 
budynków o powierzchni zabudowy przekraczaj¹cej 2 
tys. m kw. oraz innych obiektów budowlanych o 
powierzchni dachu przekraczaj¹cej 1 tys. m kw.
 Dodatkowo w myœl przepisów przeciwpo¿arowych w 
obiektach, w których odbywa siê proces spalania paliwa 
sta³ego, ciek³ego lub gazowego, usuwa siê zanieczysz-
czenia z przewodów dymowych i spalinowych:
1) od palenisk opalanych paliwem sta³ym — co najmniej 
raz na 3 miesi¹ce;
2) od palenisk opalanych paliwem p³ynnym i gazowym 
— co najmniej raz na 6 miesiêcy;
3) od palenisk zak³adów zbiorowego ¿ywienia i us³ug 
gastronomicznych — co najmniej raz w miesi¹cu, je¿eli 
przepisy miejscowe nie stanowi¹ inaczej.
  W wymienionych obiektach usuwa siê zanieczysz-
czenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w 
roku, je¿eli wiêksza czêstotliwoœæ nie wynika z 
warunków u¿ytkowych.
  Zwracamy siê z apelem o sprawdzenie stanu 
technicznego przewodów kominowych i instalacji tak, 
aby zbli¿aj¹cy siê okres grzewczy nie by³ tragiczny w 
skutkach. To ostatnia chwila aby rzetelnie dokonaæ 
kontroli pieców CO oraz instalacji kominowej, 
pamiêtaj¹c o fakcie, ¿e spo³eczeñstwo bardzo czêsto 
u¿ywa ró¿nych materia³ów do palenia w piecach CO.

Zakaz palenia w piecu
 Innym wa¿nym elementem jest fakt, ¿e w przypadku 
pojawienia siê pêkniêæ przewodów kominowych, 
nieszczelnoœci przez które mog¹ wydobywaæ siê 
niebezpieczne dymy po¿arowe w tym tlenek wêgla 
stra¿acy mog¹ i czêsto korzystaj¹ z tego prawa 
wystawiaj¹c zakaz palenia w piecu CO. Zakaz to nic 
innego jak polecenie aby mieszkañcy, zarz¹dca obiektu 
spe³ni³ wymagania dotycz¹ce przewodów kominowych, 
sprawdzi³ ich stan techniczny, szczelnoœæ co wi¹¿e siê z 
pozytywnym wystawieniem ekspertyzy przez 
kominiarza. Tego typu dzia³ania to nic innego jak troska 
o bezpieczeñstwo lokatorów i mieszkañców. Pêkniêcia 
w przewodach kominowych pozostawione bez 
zabezpieczenia mog¹ doprowadziæ do tragedii, o 
których g³oœno w okresie jesienno-zimowym.
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  DAR¯
Wieœ Dar¿ z folwarkiem i koœcio³em od okresu œredniowiecza 
by³a lennem rycerskim rodu von Stetin. Pierwsza wzmianka w 
dokumentach pochodzi z 1493 r., ale archaiczna forma wsi 
wskazuje na jej znacznie wczeœniejsz¹ metrykê. W 1580 r. by³a w 
wykazie dóbr hr V. Eberstein. W danych z 1628 r. czêœæ maj¹tku 
by³a w posiadaniu cz³onków rodów v. Stettin i v. Flemming. Po 
wygaœniêciu rodu Eberstein, Dar¿ przejêty zosta³ przez domenê. 
Mia³ wówczas wielkoœæ 1433 mg. W 1749 r. w spisach 
wymienione by³y: wieœ, folwark i m³yn w Darzu.
  FOLWARK – w 1825 r. m³ynarz J.Ch. Pinno zakupi³ folwark i 
na jego ziemiach w 1840 r. m³ynarz za³o¿y³ dodatkowo folwark o 
areale 540 mg nazwany Nowym Dar¿em. W 1844 r. oba folwarki 
zosta³y sprzedane. W 1851 r. zakupi³ je w³aœciciel Parlina, W.F. 
Schumann. W ich posiadaniu Dar¿ by³ do roku 1945.

Oko³o roku 1862 przebudowano czêœæ budynków maj¹tku i 
wzniesiono nowe. Area³ maj¹tku w wielkoœci 563 ha nie uleg³ 
zmianie d o 1945 r.
  WIEŒ Dar¿ by³a wsi¹ rycersk¹, potem domenaln¹. W XVII w. 
liczy³a 18 gospodarstw ch³opskich i 2 zagrodników. W 1815 r. 
gospodarstwa staj¹ siê w³asnoœci¹ dziedziczn¹. W 1872 r. istnia³o 
ju¿ 32 w³aœcicieli ziemi. W 1932 r. w Dar¿u znajdowa³o siê 61 
budynków mieszkalnych i 91 gospodarczych oraz zamieszkiwa³y 
454 osoby. Area³ gruntów wynosi³ 1144 ha. Wœród zagród 
ch³opskich wyró¿nia³ siê ch³opski folwark wielkoœci 143 ha. 
Œredniowieczny koœció³, wzmiankowy w 1493 roku zosta³ 
rozebrany, a w 1885 wybudowano nowy. Po 1945 r. wieœ PGR-
owska i czêœciowo rolników indywidualnych.
  Dar¿ po³o¿ony jest w odleg³oœci 4 km w kierunku od Maszewa, 
przy drodze Maszewo-Ro¿nowo.

Teatr w Stodole – Nastazin 2012
Tak to by³o!
PóŸnym wieczorem 15 lipca 2012 roku, przy aplauzie wspania³ej 
publiki i pe³nych wzruszeñ podziêkowaniach, zakoñczy³ siê 
dziesi¹ty festiwal teatralny – „Teatr w Stodole”. Pozostan¹ 
wspomnienia, wzmocnione nowymi doœwiadczeniami i 
znajomoœciami. W tym miejscu pragniemy serdecznie 
podziêkowaæ wszystkim, którzy sprawili, ¿e teatr móg³, przez ten 
lipcowy tydzieñ, zagoœciæ w krajobrazie mieszkañców Nastazina.
Dzia³o siê
Siedem dni obfitowa³o w wiele ró¿nych wydarzeñ. W planach by³y 
warsztaty teatralne, ruchowe, rozgrzewki i zajêcia relaksacyjne. 
Ka¿dy kto mia³ ochotê (i si³ê) móg³ w nich uczestniczyæ. Dziêki 
porannym treningom, byliœmy rozgrzani do pracy nad spektaklem 
powarsztatowym. Przygotowanie widowiska polega³o na 
codziennym budowaniu rozdzielonych ról i kszta³towaniu 
przestrzeni, by w pe³ni oddaæ charakter przedstawianej historii. 
Sztuk¹, jak¹ wystawiliœmy by³ „Œpi¹cy ch³opiec” ¿ydowskiego 
dramaturga Hanocha Levina. Za scenê s³u¿y³a stodo³a. Jej 
w³aœcicielami s¹ Pañstwo Mironiowie – gospodarze festiwalu. 
Dziêki ich pomocy, stodo³a zmieni³a siê na tydzieñ w miejsce gdzie, 

ka¿dego wieczora, teatry Krzywa Scena i ‚nie ma' wystawia³y 
swoje spektakle. Zagraliœmy „Najsmutniejsz¹ komediê…”, „Co na 
górze, to na dole”, „Z kury syny”, „Pieœñ Leœn¹”, „Sny” i „Smoka”.
Goœcie
Bez nich festiwal nie by³by by tym czym by³. Pan Anatol 
Wierzchowski i jego podopieczni, czyli teatr KOD dali koncert 
„Pieœni Œwiata” oraz wystawili piêkny spektakl „Nikt nie widzi, 
nikt nie s³yszy, nikt nie wo³a”. Dziêkujemy im serdecznie za 
przyjazd i mamy nadziejê, ¿e zobaczymy siê nied³ugo na 
nastêpnych festiwalach.
Poza grup¹ z Dêbna, zagoœci³ tak¿e teatr A z Kamienia 
Pomorskiego (spektakl „bez tytu³u”), który wraz z nami pracowa³ 
nad spektaklem koñcowym. W poniedzia³ek przyjecha³a 
stargardzka EMIGATIS z M³odzie¿owego Domu Kultury by 
wystawiæ bajki Jana Brzechwy i „Fryderyka”.
Scenografiê w postaci masek i rekwizytów w „Œpi¹cym ch³opcu” 
przygotowali absolwenci Liceum Plastycznego w Szczecinie i 
studenci szczeciñskiej 
Akademii Sztuki.
Do zobaczenia za rok
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 W  sobotê 15 wrzeœnia 2012r  odby³o 
siê  ju¿ VI Kryterium Kolarskie o 
Puchar Burmistrza Maszewa oraz 
Wojewódzka Olimpiada M³odzie¿y w 
Kolarstwie Szosowym. W imprezie 
wziê³o udzia³ oko³o stu kolarzy i 
kolarek ale przede wszystkim 
startowa³o oko³o trzydziestu dzieci w 
trzech kategoriach wiekowych: do 6 
lat, do 8 lat, oraz do 10 lat, którzy 
zostali uhonorowani przez organiza-
torów pami¹tkowymi medalami oraz 
ka¿dy uczestnik otrzyma³ nagrodê 
rzeczow¹. Podczas trwaj¹cej prawie 4 
godzin imprezy zawodnicy œcigali siê 
po 900 metrowym okrêgu wyznaczo-
nym w ci¹gu ulic starego miasta w 
Maszewie. Ostatecznie kolarze rywa-
lizowali w 8 kategoriach wiekowych  
oraz dwóch kategoriach Olimpiady 
M³odzie¿y. Nagrody wrêczyli organi-
zatorzy oraz Burmistrz Maszewa. 
Organizatorem turnieju by³ klub Ra-
tusz Maszewo, OKiS Maszewo przy 
pomocy miasta Maszewo.
 Kolejnymi uczestnikami byli zawod-
nicy z licencjami UCI .
Wyniki poszczególnych kategorii do 
6 miejsca:
  Kat. ¿ak:
1 £akomy Szymon - Ratusz Maszewo,
2 Ubych  Damian – Panorama Chra-
b¹szcze Nowogard,
3 Stankiewicz Nikola – Piast Szczecin
4 Garncarek Jakub – Ratusz Maszewo
5 Fidos Weronika – Ratusz Maszewo

6 Fecak Jacek – Panorama Chrab¹sz-
cze Nowogard, 
Klasyfikacja Zachodniopomors-
kiej Olimpiady m³odzie¿y:
1  £akomy Szymon – Ratusz Maszewo
2 Ubych Damian-Panorama Chrab¹-
szcze Nowogard,
3 Garncarek Jakub- Ratusz Maszewo,
  kat.m³odzik:
1  Margula Adrian – Piast Szczecin,
2  Castaldo Alex – BOGO Szczecin,
3   Kasprzyk Szymon-Baszta Golczewo,
4  Zadarnowski Karol-Piast Szczecin,
5 Brzeziñski Karol- Baszta Golcze-
wo,
6 Wróblewski Bart³omiej–Ratusz Ma-
szewo,
 Klasyfikacja Zachodniopomors-
kiej Olimpiady M³odzie¿y:
1  Margula Adrian- Piast Szcecin
2  Castaldo Alex-BOGO Szczecin
3        Kasprzyk Szymon-Baszta Golczewo
  kat. junior m³odszy:
1Bednarczyk Pawe³-Baszta Golczewo
2 Wypych Karol-Baszta Golczewo
3 Gañski Krzysztof- BOGO Szczecin
4 Caban Krzysztof- BOGO Szczecin
5 Kolasiñski Rafa³- Baszta Golczewo
6 Banek Piotr-Baszta Golczewo
  kat.junior:
1 Wypych Dawid-J.F. Duet Goleniów
2 Tokarczyk Kamil- J.F.Duet Gole-
niów,
3 Sadowy Rafa³-J.F.Duet Goleniów,
4 Gugulski £ukasz-J.F Duet Gole-
niów,
5 Jarmowski Tomasz- J.F Duet Gole-
niów,
6 Simiñski Szymon- BOGO Szczecin,
Dla zawodników UKS ,,RATUSZ ” 
Maszewo to by³ ostatni start w tym 
sezonie którzy równie¿ w czwartek 
13.wrzeœnia  2012r  na  Torze  
kolarskim w Szczecinie zakoñczyli 
Torow¹ Ligê Kolarsk¹ zdobywaj¹c 
najlepsze miejsca w historii klubu, 
zwyciê¿aj¹c:
kat ¿ak m³odszy:

Kolejne œwiêto kolarskie w Maszewie

Turniej 
w 

Dêbicach

Dnia 26.09.2012r. na boisku 
"Orlik" przy Szkole Podsta-
wowej w Dêbicach odby³y siê 
Mistrzostwa Gminy w Mini 
Pi³ce No¿nej dziewcz¹t i ch³op-
ców. W rywalizacji dziewcz¹t 
najlepsza okaza³a siê Szko³a 
Podstawowa w Ro¿nowie, a w 
kategorii ch³opców wygra³a 
Szko³a Podstawowa z Maszewa. 
Zwyciêskie dru¿yny bêd¹ repre-
zentowaæ nasz¹ gminê na 
Mistrzostwach Powiatu.

1 miejsce Weronika Fidos,
w kat ¿ak starszy- 
1 miejsce Szymon £akomy,
w kat m³odzik- 
2 miejsce Bart³omiej Wróblewski,
w kat m³odziczka- 
1 miejsce Paulina £akoma,

  Zawodnicy UKS Ratusz Maszewo 
startowali w 18 wyœcigach w Polsce i 
Niemczech staj¹c 20 razy na podium 
odnosz¹c 10 zwyciêstw, w Lidze 
Torowej startowali  118 razy  z czego 
61 razy stali na podium odnosz¹c 38 
zwy-ciêstw.



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,

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

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

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

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 

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



   W dniu 20 paŸdziernika 2012r. w Oœrodku Kultury i 
Sportu w Maszewie odby³a siê tradycyjnie 
uroczystoœæ 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego - Z³ote 
Gody. Na uroczystoœæ przyby³o 6 z 12 par jubilatów z 
rocznika 1962.

   Medale przyznane przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej za wspólnie prze¿yte lata 
odebrali  : 

Marianna i Józef Beœka
Teresa i Czes³aw Nowiccy
Miros³awa i Stanis³aw Okoniewscy
Krystyna i Marian Per³owscy
Janina i Micha³ Stachniccy
Genowefa i Jan Szczypkowscy
  
  Z okazji donios³ego jubileuszu Burmistrz Maszewa 
Jadwiga Ferensztajn, Przewodnicz¹cy Rady 
Miejskiej w Maszewie Adam Rojek oraz Kierownicy 
Urzêdu Stanu Cywilnego w Maszewie z³o¿yli 
jubilatom gratulacje.
Burmistrz Maszewa w okol icznoœciowym 
przemówieniu podkreœli³a donios³oœæ jubileuszu 
s³owami (…) ” Z³ote Gody to jubileusz, obchodzony w 
naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyœcie. 

Jubileusz, za spraw¹ którego patrzymy na Was z 
podziwem i chylimy przed Wami z szacunkiem i 
pokor¹ g³owy. Pañstwa obecnoœæ tu dowodzi, ¿e 
dochowaliœcie, wbrew wszystkim przeciwieñstwom, 
przysiêgi ma³¿eñskiej, bo mi³oœæ jest dawaniem, nie 
braniem, budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem, 
nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i 
wiernym dzieleniem ka¿dego sukcesu i ka¿dego 
smutku „ ,
(…) „ Mo¿ecie z dum¹ stwierdziæ, ¿e dobrze 
wywi¹zaliœcie siê ze swoich obowi¹zków wobec 
siebie, dochowuj¹c sobie przez tyle lat wiernoœci 
ma³¿eñskiej. Z Waszego ¿ycia wynika niejedna 
nauka dla tych, którzy wybrali lub wybior¹ wspólnotê 
ma³¿eñsk¹ „ ,
(…) „Za Wasz trud i poœwiêcenie s¹ Wam wdziêczne 
dzieci, a samorz¹d w dowód spo³ecznego uznania 
wyst¹pi³ do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o 
wyró¿nienie i odznaczenie medalem za d³ugoletnie 
po¿ycie ma³¿eñskie ” ,
(…) ” Moje skromne s³owa nie by³yby pe³ne, gdybym 
w tak wa¿nym dniu nie z³o¿y³a ¿yczeñ na przysz³oœæ. 
¯yczê z ca³ego serca Wam, Drodzy Jubilaci d³ugich i 
pogodnych lat ¿ycia w zdrowiu i szczêœciu, uznaniu i 
poszanowaniu oraz wszystkim doczekania kolejnych 
jubileuszy ”. 
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