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Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn

Szanowni Państwo!
Oddaję na Państwa ręce kolejny, dziesiąty numer  naszego 
biuletynu informacyjnego. 
Mam nadzieję, że choć w części przybliży Państwu sprawy 
gminy, pracę Rady Miejskiej i naszego urzędu. Bo temu 
właśnie ma służyć nasz biuletyn.
Czas płynie bardzo szybko, zmienia się świat, zmienia się 
Polska, zmienia się miasto i gmina Maszewo. Efekty naszych 
działań widoczne są w wielu obszarach życia. Zrealizowane 
inwestycje wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców. 
Do ważniejszych inwestycji, które zrealizowaliśmy w 2013 
roku zaliczyć można przede wszystkim inwestycje drogowe. 
Wybudowaliśmy drogi: w Dąbrowicy, Jarosławkach, od 
firmy Welet do drogi wojewódzkiej nr 106 oraz doczekaliśmy 
się ronda w Maszewie. 
Wielu przedsięwzięć nie dostrzegamy, ale na co dzień z nich 
korzystamy. Do nich zaliczyć można przebudowę 
oczyszczalni ścieków w Maszewie. Odpowiadając na 

Złoci Jubilaci

potrzeby mieszkańców gminy wybudowa-
liśmy świetlicę wiejską w Maciejewie 
oraz wyremontowaliśmy świetlicę w 
Tarnowie. W tym roku powstanie kolejna, 
nowa świetlica w miejscowości Mokre 
oraz rozpoczniemy I etap remontu 
świetlicy w Godowie. Więcej na temat 
tego co było i co nasz czeka przeczytacie 
Państwo w bieżącym numerze. 
Zapraszam również do zapoznania się z 
naszymi stałymi pozycjami: Historia 
Sołectw, tym razem odwiedzimy 
Jarosławki.
Rozpoczęliśmy nowy 2014 rok. Mam 
nadzieje, że będzie to udany rok dla nas 
wszystkich. Niech cały rok obfituje w ludzką życzliwość oraz dobre  
i ciekawe wydarzenia ... 

W dniu 29 listopada 2013r. w Ośrodku Kultury i Sportu 4 z 5 
par małżeńskich z terenu gminy Maszewo świętowało jubileusz 50 – 
lecia pożycia małżeńskiego - Złote Gody. 
W tym uroczystym wydarzeniu małżonkom towarzyszyła rodzina 
oraz goście na czele z Burmistrzem Maszewa Jadwigą Ferensztajn , 
Przewodniczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem Głowackim.
Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowymi przemówieniami i 

życzeniami władz samo-
rządowych. 
W dalszej części obcho-
dów nastąpiła chwila de-
koracji medalami „ Za 

długoletnie pożycie małżeńskie „ nadanymi przez Prezydenta RP, 
której dokonała Burmistrz Maszewa.
Szanownym Jubilatom wręczono listy gratulacyjne od władz 
samorządowych oraz kwiaty. 

Po oficjalnej części uroczystości podniosłą chwilę 
uczczono symboliczną lampką szampana, wszyscy zebrani zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek, w tym weselny tort. 

 Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, które obchodzi się po 
50 latach pożycia małżeńskiego. Przeżycie wspólnie pół wieku to 
dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty małżeństwa i 
zbudowania trwałego gmachu, któremu na imię rodzina. To 
wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy 
decydują się związać węzłem małżeńskim.

Wszystkim Drogim Jubilatom życzymy długich i 
pogodnych lat życia w zdrowiu i szczęściu, uznaniu i poszanowaniu 
oraz wszystkim doczekania kolejnych jubileuszy.

Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile
lecz po czasie jej trwania”.
                                                Robert Paulet

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



Dnia 20.12.2013 r. podpisana została umowa 
na dofinansowanie zadania „Budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w 
Maszewie” ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Tzw. 
PSZOK powstanie przy oczyszczalni ścieków w 
Maszewie.
Obecnie trwają procedury przygotowawcze do 
ogłoszenia przetargu na realizację tego zadania, które 
ma zostać zakończone w trzecim kwartale 2014 r.

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych funkcjonuje na terenie 
Zakładu Komunalnego w Maszewie, przy ul. 
Szkolnej 8, czynny jest w środy                    w 
godzinach od 9.00 do17.00., zbierane są nim 
następujące frakcje odpadów komunalnych:
- powstające w gospodarstwach domowych 
przeterminowane leki i chemikalia, w ilości 
nieograniczonej,
- zużyte baterie i akumulatory, w ilości 
nieograniczonej, 
- odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych 
napraw i remontów, w ilości nieograniczonej,
- zużyte opony, w ilości nieograniczonej,

- odzież, w ilości nieograniczonej,

- tekstylia, w ilości nieograniczonej,
- odpady wielkogabarytowe, w ilości nieograni-
czonej,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w ilości 
nieograniczonej.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Gośćmi uroczystości byli wicemarszałek Andrzej Jakubowski, Katarzyna 
Rogaczewska -  kierownik Biura kontroli projektów Wydziału PROW Urzędu 
Marszałkowskiego, Eugeniusz Głowacki przewodniczący Rady Miejskiej w 
Maszewie wraz z radnymi, ks. Artur Minierski – proboszcz Parafii Mosty, 
Wiktor Karwowski - wykonawca inwestycji, Bogusław Dąbrowny - 
projektant, Arkadiusz Domagała - inspektor nadzoru oraz mieszkańcy 
Sołectwa Maciejewo. Podczas otwarcia świetlicy nie zabrakło oczywiście 
przemówień i poczęstunku. Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie specjalnie 
na tę okazję przygotował program artystyczny. W swoim przemówieniu 
Jadwiga Ferensztajn – burmistrz Maszewa podkreśliła, że „dla małych 
sołectw, na terenie których nie ma nawet szkoły, posiadanie takiego obiektu 
ma ogromne znaczenie”.  Na co dzień placówka będzie służyć dzieciom i 
młodzieży, kołom zainteresowań   i wielu innym środowiskom. Z nowej 
świetlicy wiejskiej w Maciejewie cieszą się przede wszystkim mieszkańcy, 
którzy na taką inwestycję czekali od lat. W ramach inwestycji pn.: "Budowa 
świetlicy wiejskiej wraz  z zagospodarowaniem terenu w Maciejewie” 
wybudowano świetlicę  wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, parkingi, 
chodniki). Budynek, którego uroczystość poświęcenia i oddania do użytku ma 
dzisiaj miejsce jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, 
niepodpiwniczonym, bez poddasza użytkowego,  z dachem dwuspadowym. 
Wysokość budynku licząc od gruntu wynosi 7,24 m, powierzchnia zabudowy 
147,00 m2, powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń 124,44 m2, 
kubatura 540,00 m3. Pomieszczenia budynku świetlicy: sala świetlicy, hall, 
WC, WC dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne, magazyn, 
kuchnia, szatnia, zmywalnia. Na powyższe zadanie pozyskano środki 
finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy „Odnowa i rozwój wsi”, Oś 
4 Leader. Całkowita wartość projektu to kwota 395 225,87 zł, z czego wartość 
przyznanej pomocy wynosi 234 835,00 zł.

Świetlica w Maciejewie
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Inwestycja pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem w miejscowości Mokre” zostanie 
zrealizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju PROW na lata 2007 – 2013 dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”. W ramach operacji zostanie 
wybudowana świetlica, która będzie obiektem wolnostojącym, 
niepodpiwniczczonym, parterowym z poddaszem nieużytko-
wym. 
Zakres prac jakie zostaną przeprowadzone  w ramach operacji: 
- roboty stanu surowego zamkniętego
- roboty wykończeniowe zewnętrzne
- wykonanie instalacji elektrycznych – wewnętrzne
- wykonanie instalacji sanitarnych - instalacje wewnętrzne
- roboty wykończeniowe – wewnętrzne
- roboty przygotowawcze oraz ziemne
- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
- wykonanie przyłącza energetycznego
- budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej - dz. nr 383
- drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki
- wykonanie ogrodzenia działki
- uporządkowanie terenu wraz z obsianiem trawą
Głównym celem projektu jest  podniesienie standardu życia 
społeczności lokalnej poprzez wzbogacenie bazy kulturalnej w 
miejscowości Mokre. Społeczność miejscowości Mokre 
niejednokrotnie zgłaszała potrzebę wybudowania świetlicy. 
Świetlice wiejskie to  miejsca wspólnych spotkań służących 
integracji społecznej. Realizacja przedmiotowej operacji 

W roku 2013 jednostki z naszej Gminy brały udział w 73 
zdarzeniach związanych z działaniami ratowniczo – 
gaśniczymi.
Uczestniczyły też w zabezpieczeniu imprez masowych, które 
były organizowane na terenie naszej gminy ( Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, wyścigi kolarskie itp.)
Dzięki wsparciu finansowemu z gminy udało się 
przeprowadzić termoizolację budynku strażnicy OSP Maszewo 
z jednoczesnym ociepleniem ścian i odmalowaniem elewacji 
budynku.
W roku ubiegłym doposażyliśmy jednostkę z Maszewa w 
ubrania bojowe typu NOMEX, buty specjalne skórzane, hełmy 
oraz rękawice specjalne.
W jednostkach OSP Nastazin i Rożnowo strażacy 
przeprowadzili adaptację i remont pomieszczeń socjalnych, a w 
Nastazinie dodatkowo został odnowiony garaż, w którym stoi 
wóz bojowy i pokryto dach papą na całym obiekcie.
W pozostałych jednostkach prowadzone są na bieżąco wszelkie 
prace remontowe mające na celu utrzymanie budynków OSP w 
dobrym stanie.
W miesiącu lutym odbyły się zebrania sprawozdawcze z 

działalności OSP za 
rok 2013.

Działalność gminnych 
jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Maszewie

Maszewscy strażacy podczas ubiegłorocznych dożynek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ogłoszono przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokre

stworzy dla mieszkańców Mokrego szansę na wzbogacenie bazy 
kulturalnej poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań oraz 
imprez okolicznościowych. Operacja wpłynie na pobudzenie 
aktywności lokalnego środowiska oraz będzie miała korzystny wpływ 
na współpracę na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z 
miejscową specyfiką społeczną oraz kulturową. 

Mieszkanie jest naszym głównym dobytkiem, na które pracujemy 
czasami niemal całe życie. Zdarzają się jednak nieszczęśliwe 
wypadki, które powodują ogrom zniszczeń np. powódź czy trąba 
powietrzna. Wówczas poszkodowani zostają bez „dachu na głową” i 
perspektyw na przyszłość. Tymczasem posiadanie ubezpieczenia 
majątkowego oszczędzi nam niepotrzebnych zmartwień i pomoże 
znów „stanąć na nogi”. Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie 
mieszkania? Warto, bo ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy 
zniszczeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych, do których należą 
min. pożar, uderzenie pioruna, zalanie, huragan, powódź, grad, 
wybuch, osuwanie się ziemi. Podstawą do wypłacenia 
odszkodowania są również rozmaitego rodzaju włamania, rabunki 
itp., w wyniku których tracimy część naszego majątku. Podstawowe 
ubezpieczenie majątkowe obejmuje również swoim zakresem 
różnego rodzaju akty wandalizmu spowodowane przez osoby trzecie. 
Ponadto w ramach tego ubezpieczenia, możemy jeszcze dokupić OC, 
które obejmuje swoim zakresem szkody wyrządzone osobom 
trzecim, np. gdy nasza wadliwa pralka zaleje mieszkanie sąsiada. 

Aby szybko uzyskać odszkodowanie
Uzyskanie odszkodowania w wyniku zajścia zdarzeń opisanych w 
OWU, to cel każdego ubezpieczenia. Kiedy tracimy cały dobytek, 
chcemy jak najszybciej o tym zapomnieć i przy pomocy 
odszkodowania szybko wrócić do stanu przed zajściem. Otrzymanie 
odszkodowania uzależnione jest od przestrzegania określonych 
zasad. Po pierwsze musimy regularnie opłacać składkę, w innym 
wypadku ubezpieczyciel wypowie nam umowę i nie będziemy już 
ubezpieczeni. Po drugie należy dbać o swój dobytek , zamykać drzwi i 
okna wychodząc, założyć drzwi antywłamaniowe, a gdy zgubimy 
klucze, szybko wymienić zamki. Następnie należy zbierać rachunki i 
faktury zakupionych rzeczy, co stanowić będzie podstawę do 
obliczenia odszkodowania. I ostatnią istotną rzeczą jest jak 
najszybsze zawiadomienie o zajściu policji, a w następnej kolejności 
swojego ubezpieczyciela. 
Warto posiadać ubezpieczenie mieszkania na wypadek kradzieży, 
zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej względem 
swoich sąsiadów. Dzięki niemu oszczędzimy sobie zmartwień, a  w 
przypadku zniszczenia otrzymamy odszkodowanie, które pozwoli 
nam szybko wrócić do wcześniejszego życia. 

Źródło: www.kalkulator-ubezpieczen.pl

Warto się ubezpieczać?



24 stycznia uroczyście  przekazano do użytku nowo wybudowane 
w Maszewie rondo.
W uroczystości  uczestniczyli przedstawiciele inwestora i 
wykonawcy, a także wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
władz samorządowych. Nie zabrakło też sporej grupy 
mieszkańców Maszewa.
Z-ca dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie - Waldemar Wejnerowski w swoim 
wystąpieniu podkreślał, że realizacja inwestycji możliwa była 
dzięki finansowemu wsparciu z urzędu marszałkowskiego i dużej 
determinacji władz gminy, w szczególności burmistrz Maszewa. 
Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 106 i 113 
rozpoczęła się w maju, a zakończyła w listopadzie 2013 roku. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 346 124 zł brutto. 
Wykonawcą  prac budowlanych  było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych w Nowogardzie. Jak podkreślała burmistrz Maszewa 
Jadwiga Ferensztajn, nowe rondo wspaniale spełnia założony cel, 
czyli poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa poruszania się 
pojazdów oraz pieszych.
Rondo poświęcili księża Paweł Płaczek i Marcin Rolnicki. 
Poświęcony też został nowy, ufundowany przez maszewskiego 

Otwarcie ronda przedsiębiorcę – Zdzisława Woźnicę – krzyż.
Symboliczne przecięcie biało – czerwonej wstęgi sprawiło, że na 
rondzie na chwilę wstrzymano ruch. Ale dla czekającej na jego 
wznowienie kierowcy, przygotowano niespodziankę w postaci 
maskotki, pluszowego słonia. Z życzeniami szczęśliwej jazdy  po 
maszewskich drogach otrzymała go kierująca samochodem 
mieszkanka Maszewa – Aleksandra Chejmanowska.
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Przy ulicy Polnej w Maszewie, naprzeciwko firmy Welet, powstał kolejny zakład.
To firma produkcyjno – handlowa, której właścicielem jest Dariusz Zuzga.
W zakładzie produkowany będzie pellet, czyli granulat z trocin. 
Dariusz Zuzga – mieszkaniec Goleniowa -  o uruchomieniu takiego profilu produkcji myślał już od 
2007 roku. Początkowo zamierzał zbudować zakład w okolicy Goleniowa ale – jak mówi – w 
goleniowskim magistracie odmówiono mu wydania warunków zabudowy. Wskazywano inne 
miejsce, a konkretnie tereny parku przemysłowego, co znacznie zwiększyło by koszty realizacji 
projektu. Mimo, że od niekorzystnej decyzji się odwoływał, pozwolenia nie otrzymał i zdecydował 
się na budowę zakładu w Maszewie. „Zmarnowałem dwa lata -mówi – ale decyzji nie żałuję. Tutaj 
warunki otrzymałem praktycznie od ręki, współpraca z urzędem układa się doskonale i już za kilka 
dni, rozpocznie się produkcja”.
W firmie zatrudnienie znajdzie początkowo 6, a docelowo 12 osób. Miesięcznie będzie tu 
produkowane 500 – 700 ton pelletu.
Pan Zuzga twierdzi, że zapotrzebowanie na to ekologiczne paliwo jest coraz większe. Jeszcze przed 
uruchomieniem produkcji o jego ofertę dopytują się odbiorcy z Czech, Niemiec a nawet z Włoch.
Nie ma też problemów z surowcem, czyli z  trocinami, które zwożone do firmy będą w zamkniętych 
kontenerach z tartaków w promieniu ok. 200 km. „Działka ma świetną lokalizację  więc kłopotów z 
dostawą surowca i wywozem produktu  - mówi Dariusz Zuzga - nie będzie. Pellet to paliwo 
przyszłości i mam nadzieję, że przez kolejne lata będziemy go produkować i nie wykluczając też 
możliwości rozwoju firmy, bo miejsca na działce jest jeszcze sporo”.

Pellet z Maszewa

Dariusz Zuzga. W tle: urządzenie 
do produkcji pelletu.

Dnia 04 i 05 grudnia odbyły się w miejscowościach: Mokre, 
Bagna, Dębice, Bielice i Nastazin rozprawy administracyjne 
otwarte dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji do 
kompostowania odpadów, na działce ewid. Nr 350/13, obręb 
Dębice, gmina Maszewo”. W związku ze zgłoszonymi na 
przedmiotowych rozprawach uwagami i wnioskami oraz 
nowymi dowodami w sprawie w dniu 12.12.2013 r. powołano 
eksperta w celu przeprowadzenia ponownej analizy 
przedłożonego wniosku wraz z raportem o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. Obecnie po uzyskaniu opinii 
eksperta prowadzone jest dalsze postępowanie administracyjne 

w tej sprawie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w 

obszary wiejskie”.
Gmina Maszewo złożyła wniosek na realizację operacji pn.: „Remont 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Godowo”. Jest to operacja z 
zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Zakres prac jakie zostaną przeprowadzone  w ramach operacji: 
- roboty stanu surowego zamkniętego
- roboty wykończeniowe zewnętrzne
- wykonanie instalacji elektrycznych – wewnętrzne
- wykonanie instalacji sanitarnych - instalacje wewnętrzne
- roboty wykończeniowe – wewnętrzne
- roboty przygotowawcze oraz ziemne
- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
- wykonanie przyłącza energetycznego
- budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej - dz. nr 383
- drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki
- wykonanie ogrodzenia działki
- uporządkowanie terenu wraz z obsianiem trawą
Głównym celem projektu jest  podniesienie standardu życia 
społeczności lokalnej poprzez wzbogacenie bazy kulturalnej w 
miejscowości Godowo.

Urząd Miejski w Maszewie informuje, że właściciele/zarządcy 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Maszewo od dnia 1.07.2013r. 
są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Maszewie nr 
81937510546800023130000020.
Opłaty według nowego systemu powinny być wnoszone bez wezwania, 
ponieważ podstawą opłaty za dany miesiąc jest złożona deklaracja lub jej 
ostatnia korekta, z której wynika wysokość opłaty.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą miesięczną, 
którą właściciele/zarządcy nieruchomości mają obowiązek wnieść do 10 
dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym istnieje obowiązek 
ponoszenia opłaty.
Wysokość opłaty:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 
Stawka opłaty zgodnie z uchwałą nr XXVII/169/2013 Rady Miejskiej w 
Maszewie wynosi:
- 10zł/osobę/miesiąc w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny
- 15zł/osobę/miesiąc w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów 
komunalnych
Forma opłaty:
Opłaty mogą być dokonywane w formie:
- Przy zapłacie gotówką - za pośrednictwem banku lub Poczty Polskiej 
Informujemy, że aby ułatwić Państwu wnoszenie opłat za odbiór odpadów 
komunalnych z nieruchomości, opracowane zostały książeczki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłaty za pomocą 
zamieszczonych w książeczce blankietów dokonywane za pośrednictwem 
Banku Spółdzielczego w Maszewie są zwolnione z jakichkolwiek opłat 
bankowych. Wpłat można dokonywać za więcej niż jeden miesiąc podając 
w tytule przelewu za jakie miesiące opłata jest wnoszona.
Należy pamiętać, aby wpłat dokonywała osoba, która złożyła deklarację.
- Przy zapłacie przelewem internetowym– na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Maszewie
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie przelewu 
powinna zostać dokonana wyłącznie z rachunku osoby, która złożyła 
deklarację. Zapłata przez inną osobę zgodnie z przepisami Ordynacji 
Podatkowej, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania, tym samym 
właściciel może otrzymać wezwanie do uiszczenia opłaty. To znaczy, że 
przelew musi być wykonany z konta właściciela nieruchomości lub 
zarządcy (w przypadku nieruchomości wielorodzinnych). Nie możemy 
poprosić o zrobienie przelewu sąsiada, kolegę czy nawet brata. Wyjątkiem 
jest sytuacja, gdy małżonkowie mają wspólność majątkową. 
Urząd Miejski w Maszewie przypomina osobom  zalegającym z opłatą za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2013 rok o konieczności 
zapłaty. W przypadku braku uiszczenia wyżej wymienionej opłaty zostaną 
wysłane upomnienia do osób zalegających (koszt upomnienia 11,60 zł 
pokrywa zalegający z opłatą). 
W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, 
zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego 
ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.
Właściciele nieruchomości zawsze mogą uzyskać dodatkowe informacje na 
temat płatności pod numerem telefonu: 91 402 33 83 lub osobiście w 
Urzędzie Miejskim w Maszewie pokój nr 7.

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Postępowanie 
w sprawie kompostowni
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ADOPTUJ PSA

Rada Miejska w Maszewie w dniu 18 grudnia 2013 
roku uchwaliła budżet Gminy Maszewo na rok 
2014. Budżet po stronie dochodów wynosi 
26.103.981,00 zł, po stronie wydatków 
24.991.051,00 zł. W tym: wydatki majątkowe  
2.451.793,00 zł.
Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 
1.112.930,00 zł przeznaczona jest na spłatę 
kredytów. W budżecie utworzono rezerwę ogólną 
w kwocie 69.272,00 zł oraz celową w kwocie 
60.900,00 zł. Ustalono wydatki realizowane w 
ramach funduszu sołeckiego w kwocie 263.575,75 
zł. Szacuje się, że wskaźnik zadłużenia budżetu na 
koniec 2014 roku  wyniesie  59,05 %.
W roku budżetowym w zakresie inwestycji planuje 
się :
- przebudowę chodników w mieście,
- wymianę pokrycia dachu na budynku Szkoły 
Podstawowej w Rożnowie Now.,
- pogłębienie studni w Rożnowie Now. i Jenikowie,
- dalszy etap budowy oświetlenia ulicznego w ulicy 
Polnej,

- budowa świetlicy wiejskiej w Mokrem wraz z 
zagospodarowaniem terenu
- remont budynku Ośrodka Kultury i Sportu w 
Maszewie,
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

-  częściowy remont Ratusza Miejskiego, 

Budżet 2014
0,17%

1,49%

0,66%

0,53%

13,78%

1,25%

3,15%

0,58%

42,98%

0,7%

19,33%

1,45%

7,82%

4,44%

2,07%

0,09%

Komunalnych w Maszewie,
- dofinansowanie remontów obiektów sakralnych .
Należy podkreślić, iż w budżecie naszej gminy zostały ujęte zadania, które wynikają z 
przepisów zawartych w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. Budżet jest 
rocznym planem finansowym jednostki samorządu terytorialnego. Struktura dochodów 
i wydatków przedstawiona jest w powyższym wykresie.

Urząd Miejski zwraca się z PROŚBĄ do wszystkich 
właścicieli prywatnych posesji, właścicieli sklepów, firm, 
instytucji oraz do pozostałych mieszkańców Maszewa o 
zadbanie o swoje otoczenie tj.
- odnowienie elewacji,
-uporządkowanie obejścia ( szczególnie od strony ulicy),
- uporządkowanie ogrodzenia,
- zadbanie o schludny i estetyczny wygląd swojej lub wynajętej 
nieruchomości. 
Zależy nam, aby NASZE MIASTO i GMINA były 
najładniejsze pod względem czystości i porządku .
Kto inny, jak nie my sami potrafimy zadbać o czystość naszego 
miasta i gminy? Myślimy, że wspólnymi siłami możemy 
stworzyć swoje otoczenie, o którym będzie się mówić nie tylko 
z podziwem, zazdrością ale także z uznaniem dla trudu 
i zaangażowania 
jaki podjęliśmy.

Apel do mieszkańców gminy
 i miasta MASZEWO

Od 01 stycznia 2013 r. odpady komunalne z terenu Gminy Maszewo 
kierowane są do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w 
Słajsinie, jednocześnie Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych k. 
Godowa zostało zamknięte.
Zgodnie z obowiązującym prawem zamknięte składowiska podlegają 
rekultywacji, więc Celowy Związki Gmin R-XXI, którego członkiem jest 
m.in. Gmina Maszewo, złożył wniosek o środki z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, dla którego Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest instytucją wdrażającą na 
projekt dot. rekultywacji m.in. zamkniętego składowiska odpadów k. 
Godowa pn.  „Szumiące trawy na  składowiskach Celowego Związku Gmin 
R-XXI” . 
Związek Gmin R-XXI chce zrekultywować 13 składowisk w obrębie 12 
gmin związku. Cały projekt opiewa na kwotę 44 mln zł przy 
przewidywanym dofinansowaniu z programu Infrastruktura i Środowisko 37 
mln zł. Po pozytywnej ocenie WFOŚiGW w Szczecinie projekt przesłany 
został do oceny w Ministerstwie Środowiska. 
Obecnie po pozytywnej ocenie merytorycznej I stopnia projekt znajduje się 
na 3 miejscu listy rankingowej, oczekujemy na pozytywne wyniki oceny 
merytorycznej II stopnia i udzielenie dofinansowania projektu. 

REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW
 KOMUNALNYCH W GODOWIE

W DNIU 5 KWIETNIA (SOBOTA) W MASZEWIE OD GODZ. 
9:00 DO 12:00 PRZY OŚRODKU KULTURY I SPORTU W 
MASZEWIE BĘDZIE AUTOBUS KRWIODAWSTWA, W 
KTÓRYM BĘDZIE MOŻNA ODDAĆ KREW DLA 
POTRZEBUJĄCYCH! BYĆ MOŻE, ŻE KIEDYŚ TOBIE LUB 
TWOIM BLISKIM BĘDZIE POTRZEBNA. PRZYJDŹ, TO NIC 
NIE BOLI :) BĘDZIESZ DUMNY, ŻE KOMUŚ POMOGŁEŚ, 
URATOWAŁEŚ ŻYCIE!

MUSIMY UZBIERAĆ MIN. 30 OSÓB-DAWCÓW
OD LAT 18-tu ZAPISY W DOMU KULTURY: TEL. 91/4187753 
ORAZ PIOTR JARZYNA: TEL. 882-071-770

ORAGANIZATOR:
KLUB HDK PCK STRAŻAK – RYSZARD SIKORA, OSP 
MASZEWO, PIOTR JARZYNA

DO WSZYSTKICH CHĘTNYCH,  KTÓRZY CHCĄ RATOWAĆ ŻYCIE!!!
WSPÓŁORGANIZATORZY:
BURMISTRZ MASZEWA, URZĄD MIEJSKI MASZEWO, OKIS 
MASZEWO
ZAPEWNIAMY HERBATĘ, KAWĘ, COŚ SŁODKIEGO, MIŁĄ 
ATMOSFERĘ, BĘDZIE TAKŻE COŚ DLA UCHA - DOBRA 
MUZYKA .
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Na XXXI sesji 30.10.2013 r. podjęte zostały następujące uchwały:
- w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2013, Uchwała Nr 
XXXI/198/2013 Rady Miejskiej  w Maszewie z dnia 30.10.13 r. 
- w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie 
Maszewo na rok 2014, Uchwała Nr XXXI/199/2013 Rady Miejskiej w 
Maszewie z dnia 30.10.13 r.
- w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Maszewo z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014, 
Uchwała Nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.10.13 r.
Na XXXII  sesji 26.11.2013 r. podjęte zostały następujące uchwały:
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; 
Uchwała Nr XXXII/201/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
26.11.2013 r.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 
Uchwała Nr XXXII/202/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
26.11.2013 r.       
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2014 r., Uchwała Nr XXXII/203/2013 Rady Miejskiej w 
Maszewie z dnia 26.11.2013 r.     
-  w sprawie zmian budżetu na rok 2013; Uchwała Nr XXXII/204/2013 Rady 
Miejskiej w Maszewie z dnia 26.11.2013 r.  
- w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 
lokalu mieszkalnego Nr 4 usytuowanego w budynku Nr 2 na II piętrze, na 
działce oznaczonej Nr 1125 o pow. 480 m2, obr. 2, miasta Maszewo przy ul. 
Jedności Narodowej, trzech pomieszczeń do lokalu, udziału do 20/100 
części w nieruchomości wspólnej oraz oddania w użytkowanie wieczyste 
udziału w w/w działce; Uchwała Nr XXXII/205/2013 Rady Miejskiej w 
Maszewie z dnia 26.11.2013 r.         
-  w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy 
sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku na II piętrze , obr. 2, 
miasta Maszewo, przy ul. Jedności Narodowej oraz udziału do 173/1000 
części w nieruchomości wspólnej tj. w częściach wspólnych budynku i 
prawie własności gruntu działki, Uchwała Nr XXXII/206/2013 Rady 
Miejskiej w Maszewie z dnia 26.11.2013 r.

- w sprawie wyrażenia 
zgody  na  zawie ran i e  
porozumień  z  Gminą  
Goleniów, dotyczących 

Nr 46 

powierzenia realizacji zadania, polegającego na objęciu pomocą w formie 
schronienia osób bezdomnych z terenu Gminy Maszewo w Noclegowni dla 
Bezdomnych Mężczyzn, funkcjonującej na terenie Gminy Goleniów, 
Uchwała Nr XXXII/207/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
26.11.2013 r.                  
Na XXXIII  sesji 18.12.2013 r. podjęte zostały następujące uchwały:
 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy powiatu 
goleniowskiego na powiat goleniowsko – nowogardzki, Uchwała Nr 
XXXIII/208/13 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia  18.12.2013 r.
- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2014 i 
planu pracy Komisji Rady Miejskiej  w Maszewie na rok 2014, Uchwała Nr 
XXXIII/209/13 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18.12.2013 r.  
- w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2014, Uchwała Nr 
XXXIII/210/13 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18.12.2013 r. 
-  w sprawie uchwalenia zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Maszewo na lata 2014 – 2025, Uchwała Nr XXXIII/211/13 Rady Miejskiej w 
Maszewie z dnia 18.12.13 r.
Na XXXIV  sesji 29.01.2014 r. podjęte zostały następujące uchwały:
- w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Maszewie do załatwienia   indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej, Uchwała Nr XXXIV/212/14 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
29.01.14 r.
- w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, 
Uchwała Nr XXXIV/213/14 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.01.14 r. 
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego posiłku lub żywności dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020”, 
Uchwała Nr XXXIV/214/14 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.01.14 r.
- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego  w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania na lata 2014 -2020”, Uchwała Nr XXXIV/215/14 Rady 
Miejskiej w Maszewie z dnia 29.01.14 r.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Goleniów, 
dotyczących wykonywania przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 
Goleniowie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu terapii 
dziennej dla osób upośledzonych umysłowo, będących mieszkańcami 
Gminy Maszewo, Uchwała Nr XXXIV/216/14 Rady Miejskiej w Maszewie 
z dnia 29.01.14 r.

Rada Miejska
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Złoty Lew honorowy
Leszek Jarmowski
Dla środowiska kolarskiego w Maszewie to już drugi Złoty Lew. 
Myślę, że to najlepszy dowód na to, że ta dziedzina sportu ma w 
Maszewie ugruntowaną pozycję. Poświadczają to też osiągane przez 
naszych wychowanków wyniki sportowe. Ja swoją karierę 
zaczynałem w klubie UKS „Ratusz” jako rodzic, bo mój syn jest 
wychowankiem właśnie tego klubu. W 
życie klubu włączałem się coraz bardziej 
i tak mija już sześć lat odkąd sukcesami i 
porażkami UKS „Ratusz” żyję a przez 
ostatnie cztery lata jestem w klubie 
trenerem. I mimo, że to trudny i 
odpowiedzia lny  obowiązek ,  to  
satysfakcję daje ogromną. Chociaż nie 
ukrywam, że godzić obowiązki 
trenerskie i zawodowe (na co dzień L. 
Jarmowski pracuje w Straży Granicznej 
– red.) nie jest lekko. 
Przyznane mi wyróżnienie było dla mnie 
ogromnym zaskoczeniem. W UKS 
„Ratusz” angażuję się przecież nie dla sukcesów osobistych, a moich 
wychowanków. Dlatego uważam, że przyznany mi honorowy „Złoty 
Lew”, to to także ich sukces i satysfakcją z niego dzielimy się w klubie 
wszyscy razem. Przyznać się też muszę, że po cichu liczę na to, iż 
docenienie i uhonorowanie naszej pracy i naszego dorobku zaowocuje 
być może jakimś nowym sponsoringiem. Bo przecież sukcesy to nie 
tylko wytrwała praca. Potrzebne są też środki finansowe, o które coraz 
trudniej. Wiadomo przecież, że trudno rywalizować z popularnością 
jaką się cieszy, nie tylko w Maszewie, piłka nożna. Więc może ten 
chwilowy wzrost naszej popularności czymś zaowocuje? Oby, bo 
wbrew pozorom, kolarstwo jest sportem bardzo kosztownym.
O czym marzymy? Oczywiście o tym, że Maszewo stanie się  kolarską 
potęgą. Być może dużym krokiem do tego celu byłoby powołanie do 
życia w maszewskiej szkole klasy sportowej o profilu kolarskim. Są na 
to spore szanse i mamy nadzieję, że przy wsparciu ze strony 
samorządu marzenie to stanie się faktem.

Wyróżnienie
Andrzej Kwaśniewski
Otrzymane wyróżnienie to duża osobista satysfakcja. To także duma, 
że dostrzeżono pracę i sukcesy moich wychowanków, którzy z roku na 
rok coraz mocniej nasze miasto promują.
W  Maszewie, w tutejszym OKiS, pracuję od 2007 roku. Jako 
absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie 
akordeonu pracowałem początkowo w Austrii, studiując jednocześnie  
w Katedrze Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Po 
ukończeniu studiów zdecydowałem o stałym już powrocie do kraju i 
rozpocząłem pracę w Maszewie.
Pamiętam tu swoje pierwsze dni. Siedziałem sam w pokoju i czekałem 
czy ktoś przyjdzie się na zajęcia zapisać. Dzisiaj uczę 24 osoby wokalu 
i 7 gry na fortepianie. Łącznie przez pracownię przewinęło się już 
ponad 60 osób. Nie ukrywam, że tak duża 
frekwencja daje mi dużą satysfakcję. 
Maszewo to  przec ież  n iewie lka  
miejscowość, a ilość uczestniczących w 
różnorakich konkursach uczestników z 
Maszewa zaskakuje nie tylko ich 
organizatorów.
A początki były takie, że przyjmowałem na 
zajęcia wszystkich chętnych. I pomimo, że 
zawsze zależało mi na zatrzymaniu 
każdego uczestnika, to z czasem zostawali 
ci najzdolniejsi. I jak widać, jest ich sporo. 
Rotacja to rzecz normalna. Jej głównym 
powodem jest to, że młodzież po maturze wyjeżdża do innych szkół. 
To proces naturalny i trzeba  nastawić się na pracę z dziećmi i 
młodzieżą od przedszkola do matury. Ważne, że w miejsce tych, 
którzy odchodzą, ciągle chętnych nie brakuje.
Z pewnością wpływa na to fakt, że odnosimy spore sukcesy. Ja 
najbardziej sobie cenię te, które zdobywane są na przeglądach 
wojewódzkich. Bardzo trudne jest już samo przejście eliminacji, a  
udział w finale i wyśpiewanie w nim nagrody to prawdziwy sukces.
Cieszy nas też rosnąca popularność naszych wychowanków tu, na 
miejscu, w Maszewie. Pozytywny odbiór naszych występów to 
satysfakcja nie tylko dla instruktora ale przede wszystkim dla osób, 
które niczym i przez nikogo nie przymuszane uczestniczą w 
dodatkowych zajęciach 
i dzięki swojej pracy 
odnoszą sukcesy. To 
n a p r a w d ę  d u ż a  
satysfakcja.

Kategoria społeczna
 Bogumiła Graczyk
Olbrzymie zaskoczenie i satysfakcja z wyróżnienia. Tak było w 
momencie  odczytania werdyktu kapituły. 
Ale już po chwili, gdy pierwsze zaskoczenie 
minęło przyszła refleksja, że ta nagroda to 
nie jest przecież dla mnie, a dla sprawy, 
którą moje działania reprezentują. A więc 
także dla dzieci i ich rodziców, dla szkoły na 
czele z panią dyrektor no i dla księdza 
proboszcza bo jestem także katechetką. 
Myślę, że „Złoty Lew” to jakby 
ukoronowanie tego wszystkiego, co 
robimy. Cieszę się i dziękuję za to, że nasze 
działania zostały zauważone i docenione. 
Cieszę się też z bardzo życzliwej reakcji 
otoczenia. Nawet dzisiaj, kilka dni po uroczystości, spotykani na 
ulicy znajomi gratulowali mi wyróżnienia i co ważne, odbierałam to 
jako szczere. To bardzo miłe. Ale z pewnością dla mnie i dla dzieci z 
którymi pracuję będzie to też rodzaj motywacji do dalszej pracy i 
nowych pomysłów. Takich, które będą promować nasze miasto 
przynajmniej tak, jak udawało nam się to robić do tej pory. 
Wszystkim, którzy naszą pracę zauważyli i docenili raz jeszcze 
serdecznie dziękuję.

Kategoria gospodarcza
Zdzisław Woźnica
Nie ukrywam, że „Złoty Lew” to wyróżnienie, które się komentuje, o 
którym się w środowisku rozmawia. Ale powiem szczerze, że moje 
wyróżnienie przyjąłem bez nadzwyczajnych emocji. Myślę, że w 
ostatnich latach wśród nielicznych już rzemieślników nazbierało się 
tyle goryczy, że trudno ją czymś zrównoważyć. Bo prawda jest taka, że 
rzemiosło upadło i nic nie wskazuje na to, że się podniesie. Oczywiście 
to nie jest wina gminy tylko systemu, ale my w tych trudnych czasach 
musimy sobie radzić tu, na miejscu. Dzisiaj jest dużo przedsiębiorców, 
a niewielu fachowców. Właśnie takich, jakich szkoliło rzemiosło. Ja 
zaczynałem swoją działalność jako 
prosty kowal – ślusarz. Dzisiaj kowala ze 
świecą szukać, a ja przetrwałem bo 
założyłem firmę, która na szczęście 
ciągle jeszcze ma zlecenia. Jedno z 
ostatnich, które realizowaliśmy, to 
schronisko dla bezdomnych w Budnie. 
Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego w 
tym roku doceniono akurat mnie. Może 
to z powodu krzyża, który w uzgodnieniu 
z księdzem dziekanem wykonałem w 
miejsce tego, który zdemontowany 
został na terenie gdzie wybudowano 
nowe rondo? Ale to nie pierwszy krzyż, 
który postawiłem. Ja jestem wierzącym katolikiem i dla mnie krzyż to 
świadectwo wiary. Jak będzie taka potrzeba, to postawię kolejne.
A przy okazji muszę powiedzieć, że nie bardzo podoba mi się miejsce, 
w którym krzyż postawiono. Ale miejsce wskazał zarządca drogi i 
trzeba było się do tej decyzji dostosować. 
Ale mimo wszystko, jakaś satysfakcja z wyróżnienia w człowieku jest.

Złote Lwy 2014
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7 lutego 2014 r. w odświętnej oprawie i ozdobionej sali  Ośrodka 
Kultury i Sportu w Maszewie po raz jedenasty odbyła się uroczysta 
gala, na której wręczono Nagrody Specjalne Burmistrza Maszewa 
„ZŁOTE LWY”. Burmistrz Maszewa Jadwiga Ferensztajn bardzo 
serdecznie powitała przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych, stowarzyszeń, organizacji działających na terenie 
Gminy Maszewo oraz wszystkich przybyłych gości. 
W tegorocznym przemówieniu Burmistrz Maszewa podsumowała 
działania inwestycyjne, które można było obejrzeć podczas 
prezentacji multimedialnej oraz przedstawiła najbliższe inwestycje do 
zrealizowania w 2014 roku. Tegoroczną galę rozpoczął występ chóru 
„CAVATINA” działającego przy gimnazjum w Maszewie pod kiero-
wnictwem Jolanty Ślęzak, uroczystość uświetniły również występy 
solistów działających przy pracowni muzycznej OKiS w Maszewie 
prowadzonych przez p. Andrzeja Kwaśniewskiego oraz tancerzy 
bboying pod kierownictwem instruktora Grzegorza Sokulskiego. 
W kategorii gospodarczej kapituła przyznała nagrodę Zdzisławowi 
Woźnicy - właścicielowi Firmy Budowlanej Budownictwa Ogólnego 
w Maszewie – firma istnieje od ponad 40 lat i zajmuje się 
wykonawstwem robót budowlanych.  Inwestycje p. Woźnicy znane są 
nie tylko na terenie gminy Maszewo, ale w całym województwie. 
Zakład Remontowo – Budowlany Budownictwa Ogólnego to firma 
rzetelna, dbająca o jakość wykonywanych usług. Inwestycje 
wykonywane przez firmę p. Woźnicy są fachowe i zgodne ze sztuką 
budowlaną. Wysokie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, oraz 
dyspozycyjność to cechy, które w pełni zapewniają wysoką jakość 
świadczonych usług. 
Na podkreślenie zasługuje również działalność społeczna p. Woźnicy. 
W latach 1990-1994 I wyborach samorządowych p. Woźnica został 
radnym gminy Maszewo oraz  był członkiem zarządu. Był również 
radnym  III kadencji rady gminy w latach 1998 – 2002. Pełnił  
wówczas funkcję przewodniczącego Komisji Komunalnej. Pan 
Woźnica jest rodowitym maszewiakiem, silnie związany z Maszewem 
oraz z lokalną społecznością. Zawsze chętnie wspierał i angażował się 
w różnego rodzaju akcje społeczne. Nie pozostawał bierny na krzywdę 
drugiego człowieka. Zawsze można było liczyć na jego pomoc i 
wsparcie. 
W kategorii społecznej kapituła przyznała nagrodę Bogumile 
Graczyk– mieszkance Maszewa która, od ponad 30 lat jest 
nauczycielem religii w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w 
Maszewie. Jest osobą bardzo aktywną, pełni rolę nie tylko 
wspaniałego pedagoga ale również działacza społecznego. Pani 
Bogumiła poświęca swój wolny czas innym nie oczekując nic w 

zamian. Cechuje ją bezinteresowność, szacunek i poszanowanie 
drugiego człowieka. Przez wiele lat pomogła wielu ludziom chorym, 
niepełnosprawnym, dzieciom oraz osobom starszym. Koordynator akcji 
„Adopcja na odległość”, działacz  w szkolnym kole Caritas, organizator 
zbiórki (ubrania, zabawki, środki czystości) na rzecz dzieci z domu 
dziecka w Stargardzie Szczecińskim oraz organizator akcji 
wspomagających zwierzęta ze schronisk. Pani Graczyk to osoba 
niezwykle aktywna i zaangażowana w niesienie pomocy potrzebującym, 
zdobywa wiele nagród, które przyczyniają się do promowania Gminy 
Maszewo.
Honorowy Złoty Lew trafił do Leszka Jarmowskiego – trenera 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ratusz” w Maszewie. Uczniowski 
Klub Sportowy "Ratusz" powstał 9 listopada 2007 roku z inicjatywy 
maszewskich sympatyków kolarstwa. W klubie trenuje ośmiu 
zawodników i zawodniczek w wieku 11-14 lat, którzy w sezonie startują 
w różnego rodzaju wyścigach w kolarstwie szosowym, torowym i MTB. 
p. Leszek Jarmowski pięć razy w tygodniu prowadzi zajęcia treningowe z 
maszewskimi kolarzami. UKS Ratusz przy współudziale Urzędu 
Miejskiego w Maszewie oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie od 
siedmiu lat organizuje kryterium uliczne o Puchar Burmistrza Maszewa, 
w którym uczestniczą zawodnicy z całej Polski. UKS Ratusz propaguje 
wśród młodzieży zamiłowanie do kolarstwa oraz aktywnego spędzania 
czasu wolnego. Od wielu lat zawodnicy UKS Ratusz promują Maszewo  
poprzez uczestnictwo w wielu wyścigach kolarskich na terenie nie tylko 
woj. zachodniopomorskiego ale całej Polski. Osiągnięcia UKS Ratusz to 
m.in.: w 2012 roku kolarze  wzięli udział w 20 wyścigach, 26 razy stanęli 
na podium, 1 miejsce zdobyli – 16 razy, 2 miejsce – 4 razy, 3 miejsce - 6 
razy. W roku 2013 zawodnicy startowali w 26 wyścigach kolarskich, 24 
razy stawali na podium (11x1 miejsce, 8x2 miejsce, 5x3 miejsce), 
zdobyli 5 medali w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży ( 1 złoty, 3 
srebrne, 1 brązowy), 2 medale Mistrzostw Wielkopolski ( 1 złoty, 1 
brązowy).  Ponadto zawodniczy UKS Ratusz pod czujnym okiem p. 
Leszka Jarmowskiego pomagają przy organizacji Międzynarodowego 
Wyścigu Karkonosze Tour, wspomagają imprezy plenerowe 
organizowane przez OKiS w Maszewie.
W tym roku przyznano również wyróżnienie dla Andrzeja 
Kwaśniewskiego instruktora muzyki w OKiS w Maszewie za wkład 
pracy i ogromne zaangażowanie w rozwój maszewskich talentów 
muzycznych oraz promocję Gminy Maszewo. Uczniowie                                 
p. Kwaśniewskiego od siedmiu lat promują gminę Maszewo 
uczestnicząc w wielu przeglądach, konkursach piosenki śpiewanej. 
Soliści i solistki uświetniają swoimi występami imprezy i uroczystości 
na terenie miasta i gminy Maszewo.

ZŁOTE LWY ROZDANE
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Dobiega końca budowa gazociągu w gminie Maszewo. 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na terenie 
gminy Maszewo realizuje inwestycję związaną z budową gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Lwówek. 
Gazociąg o średnicy 700 mm i łącznej długości ok. 188 km. Trasa 
gazociągu zlokalizowana jest na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. 
Odcinek budowany na terenie gminy Maszewo ma długość ok. 6,9 
km. i przebiega przez następujące miejscowości: Tarnowo, Zagórce, 
Różnowo Nowogardzkie.
Na terenie  gminy obecnie realizowane są następujące prace:
- ułożenie kanalizacji światłowodowej,
- rekultywacja terenu,
- montaż słupków oznacznikowych, 
- przygotowania związane z przeprowadzeniem próby hydraulicznej,
- odtworzenia cieków oraz urządzeń melioracyjnych
- naprawa dróg gruntowych.
Prace budowalne na terenie województwa zachodniopomorskiego w 
imieniu spółki  prowadzi wykonawca robót budowalnych 
Konsorcjum firm ZRUG - Polimex Mostostal.
Wszystkie wykonywane prace budowalne 
prowadzone są pod nadzorem wyspecjalizowanej 
firmy z odpowiednimi uprawnieniami ILF 
Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.  pełniącej 
nadzór inwestorski nad tą inwestycją w imieniu 
GAZ-SYSTEM S.A. 
Szacunkowa wartość gazociągu to 613 mln 
złotych, z czego 221 mln zł stanowi 
dofinansowanie z  uni jnego Programu 
Infrastruktura i Środowisko. 
Inwestycja  zakończy się jeszcze w 2014 roku. 
Budowa gazociągu wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi jest inwestycją 
towarzyszącą w zakresie terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu.  
Ze względu na priorytetowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski i wagę projektu, inwestycja realizowana jest 
na podstawie specustawy (Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.09.84.700 z póz. zm.).
BEZPIECZEŃSTWO SIECI PRZESYŁOWEJ 
GAZ-SYSTEM S.A. przykłada dużą wagę do kwestii związanych z 
bezpieczeństwem zarówno podczas realizowania nowych 
inwestycji, jak również wykonując prace eksploatacyjne na 

Inwestycja w regionie istniejącej sieci przesyłowej. 
Wykonawcy robót budowlanych oraz firma sprawująca nadzór w 
imieniu inwestora zobowiązani są do przygotowania i ścisłego 
przestrzegania szczegółowych planów i procedur: Planu Realizacji 
Robót, Planu Zapewnienia Jakości, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia, Planu Zadań Ochronnych Środowiska, Planu Nadzoru, 
Planu Badań Nieniszczących, Planu Kontroli i Badań. 
Istniejące gazociągi o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa,  zlokalizowane w 
pobliżu terenu budowy, eksploatowane są zgodnie z procedurami 
zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie sieci i stały monitoring 
przepływu gazu. GAZ-SYSTEM S.A. stosuje w tym przypadku 
procedury tzw. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej  (SESP), 
które opisują szczegółowo metody postępowania przy wykonywaniu 
czynności eksploatacyjnych i kontrolnych  dla poszczególnych 
elementów sieci przesyłowej.  Są to m.in.: kontrola trasy gazociągów 
z ziemi i z powietrza, konserwacja elementów sieci przesyłowej, 
sprawdzanie funkcjonowania czynnej ochrony przeciwkorozyjnej. 
Ponadto, nad siecią przesyłową sprawowany jest 24-godzinny 
elektroniczny monitoring wykonywany przez Krajową oraz 
Oddziałowe  Dyspozycje Gazu.
 ZASTRZYK FINANSOWY DLA GMIN
Każda gmina, przez którą będzie przebiegał gazociąg corocznie 
będzie otrzymywać od GAZ-SYSTEM S.A. podatek od 

nieruchomości w wysokości 2% wartości 
początkowej odcinka i/lub obiektów 
gazowniczych zlokalizowanych na 
terenie danej gminy. Będzie to kwota 
regularnie wpływająca do budżetu gminy 
do wykorzystania przez lokalne 
samorządy.
ODSZKODOWANIE 
Właściciele nieruchomości otrzymają 
odszkodowania z tytułu wybudowania na 
ich gruntach gazociągu.  
Organem właściwym do ustalenia 
wysokości i wypłaty odszkodowań jest 

Wojewoda Zachodniopomorski.
GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI 
Pracownicy spółki GAZ-SYSTEM S.A. i przedstawiciele 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielają 
informacji m.in. na temat odszkodowań, w szczególności 
właścicielom nieruchomości i gruntów, przez które będzie 
przebiegać gazociąg. 
Więcej informacji na temat samej inwestycji znajduje się na stronie 
internetowej: 
http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-
przesylowy/szczecin-lwowek/

Projekt „Likwidacja białych plam na terenach powiatów 
Goleniowskim, Stargardzkim i Łobeskim poprzez budowę sieci 
Internetu szerokopasmowego” w województwie zachodnio-
pomorskim, jest projektem realizowanym ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego.
Maszewo jest jedną z gmin objętych tym programem. Działania mają 
na celu kompleksową internetyzację obszaru miasta i gminy, a w 
szczególności miejsc (wg. analiz rynku prowadzonych przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej) gdzie w chwili obecnej występują 
braki w infrastrukturze szerokopasmowej. Sieć światłowodów 
bezpośrednio będzie obejmować miasto Maszewo, Kolonia-
Maszewo oraz Sokolniki, a jej uzupełnieniem, w zasięgu którego 
pozostaną inne miejscowości gminne, będzie sieć radiowa. Projekt 
zakłada dostarczenie Internetu w najwyższej technologii zarówno do 
odbiorców indywidualnych jak i do szkół, jednostek gminnych oraz 
innych budynków użyteczności publicznej, dając możliwość 
korzystania z najnowszych osiągnięć światowej informatyki.

Szerokopasmowy internet 
w Maszewie

Zakład Komunalny w Maszewie zwraca się z apelem do 
mieszkańców Maszewa i Gminy, o nie wyprowadzanie psów na 
tereny zieleni miejskiej, placów zabaw, miejskiej plaży, terenów 
sakralnych (placów kościelnych).

W myśl Uchwały Nr XXII/137/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 28 listopada 2012r.,Rozdział 5, &14.1.Utrzymywanie zwierząt 
domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, 
zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
pkt.3 ust.1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do 
wyprowadzania psa na smyczy wyłącznie przez osoby dorosłe, a psa 
rasy uznanej za agresywną - na smyczy i w kagańcu.
pkt.4 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do 
usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w 
miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do 
wspólnego użytku (z wyjątkiem osób niewidomych posiadających 
psa przewodnika). Nieczystości te mogą być deponowane w 
woreczkach foliowych, w komunalnych urządzeniach do zbiórki 
odpadów.
Kierownik Zakładu 
Komunalnego
Danuta Pawluczuk 
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Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie informuje, iż został 
złożony wniosek o pomoc w ramach działania 413 "Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy  w ramach działania "Odnowa i 
rozwój wsi''  na dofinansowanie operacji pn. ,,Remont Ośrodka 
Kultury i Sportu wraz z budową platformy dla osób 
niepełnosprawnych''. Kwota dofinansowania wynosi 152 000,00 zł

Od dnia 1 stycznia 2014r., w ramach ustawy „ Prawo 
energetyczne”, osobom korzystającym z dodatku mieszkaniowego 
przysługuje nowe świadczenie jakim jest dodatek energetyczny. 
Osoba ubiegająca się o taki dodatek musi spełniać poniższe  warunki:
-  na dzień  składania wniosku o dodatek energetyczny ma przyznany 
dodatek mieszkaniowy,
- jest stroną umowy kompleksowej  lub umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej z  przedsiębiorcą energetycznym,
-  mieszka w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego  od 1 stycznia do 30 kwietnia 
2014r. wynosi 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego, 
z tym  że:
15,77 zł dla gospodarstwa domowego składającego się od dwóch do 
czterech osób.
18,93 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 
pięciu osób.
Wnioski o dodatek energetyczny można złożyć w Ośrodku Pomocy 
Społecznej Maszewie, Plac Wolności 2 od poniedziałku do piątku w 
godzinach urzędowania.         

  Nowy dodatek 

       Ośrodek Kultury w Maszewie 17 grudnia obchodził 25 urodziny 
swojej działalności. Jubileuszowa działalność zgromadziła wielu 
gości, a wśród nich poprzednich dyrektorów oraz przyjaciół i 
sympatyków Ośrodka. Uroczystość otworzyła Orkiestra Dęta ze 
Stargardu Szczecińskiego. Wszystkich przybyłych gości powitała 
dyrektor – Ewa Stancel oraz podziękowała wszystkim osobom, które 
w jakikolwiek sposób przez 25 lat współpracowały z Ośrodkiem 
Kultury. Następnie Pani Dyrektor zaprosiła na wystawę fotograficzną 
przedstawiającą historię instytucji.  Dziękujemy za życzenia, ciepłe 
słowa oraz że byliście Państwo z nami. A najlepszym prezentem 
urodzinowym będzie zaplanowany na ten rok remont siedziby OKiS 
na łączną kwotę 265 tys. zł.

25 urodziny Ośrodka

Podczas 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
Maszewie zebraliśmy 12644,51 zł.
Dziękuję bardzo wszystkim darczyńcom i wolontariuszom dzięki 
którym to uzyskaliśmy tak wspaniałą kwotę. 
Podziękowania kieruję również do członków 
Sztabu, którzy swym zaangażowaniem i 
ogromną pracą sprawili że organizowanie 
WOŚP-u w Maszewie to sama przyjemność.  
Już dziś zapraszam na kolejny finał za rok.
Niech dobre Anioły będą z Wami

Szef Sztabu WOŚP
Ewa Stancel

Drodzy Mieszkańcy 
Gminy Maszewo !!!Informacja nt. aplikowania przez Gminę Maszewo o środki unijne                    

w 2013 roku.
Złożono wnioski:
- o dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatorów na Orliku                         
w Dębicach. Dofinansowanie w wysokości 9 tys., co stanowi 50% 
kosztów zatrudnienia animatorów w okresie od marca do listopada.
- o dofinasowanie placówek wsparcia dziennego w miejscowościach: 
Sokolniki i Bielice w ramach „Resortowego Programu dofinasowania 
standardów placówek wsparcia dziennego 2013 roku.”
Bielice - całkowity koszt: 19 960,00 zł, z czego przyznana dotacja: 17 
928,00 zł, co stanowi 90%
Sokolniki – całkowity koszt: 69 500,00 zł,  z czego przyznana dotacja 
62 550,00 zł,  co stanowi 90%
- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                         
w Maszewie” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. 
Wartość kosztorysowa 575 419,40 zł. Wnioskowana kwota to: 200 
000,00 zł.
- o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju PROW na lata 2007 – 2013 dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  
„Odnowa i rozwój wsi” dot. operacji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej 
wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mokre”.                     
Wartość kosztorysowa (w tym: dokumentacja, nadzór inwestorski, 
obsługa geodezyjna):  607 213,90 zł. Wnioskowana kwota to:  300 
000,00 zł.
- na  zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Sokolniki”  w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD 
NAZWĄ NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG 
LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – 
ROZWÓJ. Wartość kosztorysowa (w tym: nadzór inwestorski, zakup 
tablicy pamiątkowej): 589 850,56 zł. Wnioskowana kwota to: 294 
925,00 zł.
W trakcie rozliczenia:
- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu                            
w Maciejewie” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi”. Całkowita wartość projektu to kwota 395 225,87 zł, z czego 
wartość przyznanej pomocy wynosi 234 835,00 zł.
Zakończono i rozliczono:
- „Przebudowę oczyszczalni ścieków w Maszewie” w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. 
Wartość inwestycji to kwota 4 937 128,00 zł, z czego 2 906 794,00 zł to 
kwota dofinansowania.
- „Wykonanie placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości 
Wałkno” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013. Całkowita 
wartość zadania to kwota: 32 833,46 zł, z czego 13 000,00 zł to kwota 
dotacji.
- „Przebudowę drogi gminnej przez miejscowość Dąbrowica w ramach 
Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM 
P R Z E B U D O W Y  D R Ó G  L O K A L N Y C H  –  E TA P  I I  
BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ. Całkowita 
wartość zadania to kwota: 230 043,08  zł, z czego 115 021,00 zł to kwota 
dotacji. 
- „Przebudowę drogi gminnej – dojazd do gruntów rolnych dz. nr 271 
obręb Wisławie” wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu 
Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu 
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Całkowita wartość zadania 
to kwota: 415 735,79 zł,  z czego 200 803,57 zł to kwota dotacji.
- Zakończono również akcję „Usuwanie azbestu z terenu Gminy 
Maszewo – etap IV” finansowana w 100% ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. W ramach projektu 
usunięte zostało z terenu Gminy Maszewo 112,5 tony azbestu z dachów 
oraz już zdemontowanego na kwotę 52.961,68 zł.  
Dotychczas z terenu Gminy Maszewo w czterech przeprowadzonych 
etapach usunięto łącznie ponad 268 ton azbestu w postaci płyt 

eternitowych na łączną 
kwotę 145.019,27 zł.      

Wnioski unijne
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25 stycznia 2014 roku do świetlicy wiejskiej w Sokolnikach 
zawitał Mikołaj obdarowując wszystkie dzieci prezentami. 
Kolejną niespodzianką, która sprawiła ogromną radość było 
przekazanie przez Jadwigę Ferensztajn – Burmistrza Maszewa 
sprzętu sportowego, RTV i multimedialnego zakupionego w 
ramach Resortowego Programu Dofinansowania Standardów 
Placówek Wsparcia Dziennego. Wcześniej świetlica w ramach 
tych samych środków została wyremontowana. Koszt całkowity 
zadania to kwota 67 640,83 zł z czego 68 876,71 zł to dotacja. 
Zakupiony sprzęt poprawi jakość zajęć, które się odbywają w 
świetlicy. Dzieci z Mikołajem i rodzicami świetnie się bawili 
przy wspaniałej oprawie muzycznej w wykonaniu p. Artura 
Ślązaka. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna dla dorosłych. 
W imieniu mieszkańców sołectwa Sokolniki pragniemy gorąco 
podziękować za pięknie wyremontowany i doposażony obiekt 
świetlicy.

Jadwiga Wrzosek – sołtys sołectwa Sokolniki
Dorota Wojtysiak – radna RM w Maszewie 

Mikołajki w Sokolnikach

25 stycznia 2014 roku w Tarnowie odbyła się uroczystość z okazji dnia Babci i Dziadka 
połączona z otwarciem wyremontowanej świetlicy. W spotkaniu udział wzięli: 
Jadwiga Ferensztajn – burmistrz Maszewa, Alicja Szuster – sekretarz gminy Maszewo, 
Elżbieta Socha – radna Rady Miejskiej w Maszewie oraz mieszkańcy Tarnowa. Pani 
Wioleta Gradzińska sołtys Tarnowa wraz z Radą Sołecka zorganizowała słodki 
poczęstunek dla przybyłych gości.  Z okazji otwarcia świetlicy pani burmistrz 
przekazała kuchenkę mikrofalową, która wzbogaci wyposażenie świetlicy, a najmłodsi 
otrzymali  słodkie upominki. Uroczystość uświetniły występy dzieci z Tarnowa pod 
kierownictwem pani Justyny Amroziewicz. Zgromadzeni na uroczystości nagrodzili 
popisy aktorskie dzieci gromkimi brawami. Po części artystycznej przekazano 
życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta. 

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka organizowana była 
przedszkolu przez trzy dni: 20, 21 i 22 stycznia. Nasze przedszkole 
odwiedziło prawie 200 gości. Były wiersze,  piosenki, upominki oraz 
bardzo słodki poczęstunek. Serdeczne podziękowanie składamy 
rodzicom, którzy pomagali w organizacji imprez grupowych. 

Dzień Babci i Dziadka 
u przedszkolaków

Dzień Babci i Dziadka w Tarnowie

W świetlicy wiejskiej w Bielicach 18 lutego 2014 roku odbyło się 
spotkanie mikołajkowe. Pani sołtys Barbara Leyk wraz z Radą Sołecką 
przygotowała dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek. Wspólna 
zabawa trwała do wieczora, a nastrojowa atmosfera przyczyniła się do 
magii tej imprezy. Dodatkową atrakcją było przekazanie przez panią 
burmistrz Jadwigę Ferensztajn sprzętu sportowego i RTV zakupionego w 
ramach Resortowego Programu Dofinansowania Standardów Placówek 
Wsparcia Dziennego. Świetlica została również z ww. środków 
wyremontowana. Całkowity koszt 20 335,54 zł, z czego 17 927,09 zł to 
dotacja. Zakupiony sprzęt z pewnością pozytywnie wpłynie na jakość 
zajęć  prowadzonych  w ramach świetlicy środowiskowej Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci działającej od PN do PT w godzinach 14.00 do 18.00.

Spotkanie mikołajkowe w Bielicach

W dniu 24.01.2014 r. w SP w Dębicach w grupie sześciolatków 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu 
wnuczęta przygotowały upominki, przedstawienie słowno – 
muzyczne oraz zatańczyły walca. Występy wnuków wywołały u 
dziadków ogromną radość oraz wzruszenie, którego nie potrafili 
ukryć. Po występach artystycznych dziadkowie obejrzeli wystawę 
swoich portretów przygotowanych przez dzieci. W atmosferze 
serdeczności i miłości wspólnie spędzili czas przy słodkim  
poczęstunku. Przy kawie, herbacie oraz wielu smakołykach, 
prowadzone były miłe rozmowy. Dziadkowie wspominali czasy, 
gdy sami byli dziećmi, opowiadali jak wyglądały ich zabawy oraz 
ulubione zabawki. Po zakończeniu poczęstunku wszyscy udali się 
na salę gimnastyczną na Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.

Dzień Babci i Dziadka w oddziale 
sześciolatków w SP w Dębicach 
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17 grudnia 2013 Ojciec Święty Franciszek obchodził swoje 77 
urodziny. Z tej okazji nasi uczniowie wykonali album dla 
Papieża. Znalazły się w nim wiersze o naszym Ojcu Świętym, 
życzenia oraz bardzo liczne prace plastyczne przedstawiające 
Papieża Franciszka. Uczniowie wszystkich klas – od 
najmłodszych do najstarszych – bardzo chętnie włączyli się w 
tworzenie upominku urodzinowego dla Papieża. Prac był tak 
wiele, że tylko najładniejsze prace plastyczne i literackie 
znalazły się w albumie dedykowanym Ojcu Świętemu. Do 
życzeń urodzinowych dołączyliśmy również życzenia oraz 
własnoręcznie wykonany przez uczniów upominek 
świąteczny z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia 
Pańskiego wraz z prośbą o udzielenie pasterskiego 
błogosławieństwa uczniom, ich rodzicom oraz wszystkim 
pracownikom naszej szkoły. 
Ojciec Święty podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 
05.01.2014r. podziękował wszystkim za okazaną życzliwość i 
życzenia, które napłynęły z różnych stron świata. 
Otrzymaliśmy również pisemne podziękowanie z Watykanu 
wraz z błogosławieństwem.

W dniu 23 stycznia w naszej szkole oddziały przedszkolne oraz klasy młodsze 
zorganizowały uroczystość dla swoich Babć i Dziadków. Okazało się, że zaproszonych 
gości było dużo więcej, niż uczniów w tych klasach. Wszyscy wychowawcy wraz ze 
swoimi klasami przygotowali program artystyczny.
Na początku wystąpiły oddziały przedszkolne, następnie spotkanie urozmaiciła 
kl. I i II. Na koniec klasa trzecia i część pierwszej wystawiła po raz drugi Jasełka 
„Postacie z bajek w betlejemskiej szopce”. Oklaskom nie było końca. 
W tym dniu było gwarno i wesoło. Nie zabrakło też szczerych życzeń wraz z kwiatkami i 

upominkami oraz słodkiego poczęstunku. 
Wielu Seniorom zakręciła się łezka 
w oku, gdy na scenie prezentowały swoje 
umiejętności i talenty wnuki, oraz wnuczki.

Uczniowie Gimnazjum w Maszewie osiągnęli wiele sportowych 
rezultatów :
I miejsce w Finale Mistrzostw Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców w 
Nowogardzie
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju Dziewcząt w Mostach
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w  Unihokeju Chłopców w Mostach
III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym 
Dziewcząt w Stepnicy
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt 
zorganizowanym w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie
Braliśmy udział w konkursie „Wiedzy o HIV i AIDS” – 
uczniowie: 
Marta Kasprzycka z kl. III C, Oliwia Bodnar z kl. III B, Tomasz Zajdel z kl. 
II E . Zajęli drużynowo II miejsce. 
Indywidualnie w konkursie literackim pierwsze miejsce zajęła Karolina 
Iwańska, a w konkursie plastycznym Weronika Płóciennik z kl. I C.
W konkursie przygotowanym przez PCK w Szczecinie nasz uczeń Damian 
Jaskólski z kl. III C zajął pierwsze miejsce w powiecie goleniowskim, a w 
konkursie wojewódzkim zajął II miejsce.
Szkolne Koło LOP działające w Gimnazjum w Maszewie pod opieką Pani 
Iwony Ślązak w dniu 11 XII 2013r. odebrało nagrodę za I miejsce w 
konkursie na „Najaktywniejsze Szkolne Koło LOP” w roku szkolnym 
2012/2013 w województwie zachodniopomorskim.
Szkolne Koło Turystyczne wzorem lat poprzednich w czasie ferii 
zimowych 19.02.2014r. we współpracy ze Szkołą Podstawową  w 
Rożnowie zorganizowało Rajd Nadmorski.
Nasze uczennice brały udział w „Małym Konkursie Recytatorskim” 
zorganizowanym w OKiS w Maszewie i dostały się do etapu Powiatowego 
w Goleniowie:
Bielińska Natalia z kl. II E, Nowak Alicja z kl. II B.
Uczniowie klas trzecich pierwsze półrocze zakończyli tradycyjnym balem 
gimnazjalnym.
Dyrekcja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie dziękuje za 
przygotowanie i organizację balu rodzicom, uczniom i wychowawcom. 
Szczególne podziękowania dla p. Natalii Adamiak za oprawę artystyczną 
balu.

Album dla Papieża

DZIEŃ BABCI I DZIADKA w SP w Rożnowie

Z życia gimnazjum



CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
RYS HISTORYCZNY (do 1945 r. Neuendorf)
Miejscowość powstała w średniowieczu; daty założenia na 
podstawie dostępnych źródeł nie da się ustalić.
Przypuszczalnie już w XV w. Jarosławki składały się z folwarku 
rycerskiego i wsi chłopskiej.
FOLWARK:
W roku 1478 folwark był lennem rodu Petersdorf i Viese. W tym 
też roku został odsprzedany hrabiom v. Eberstein – panom na 
Nowogardzie. Z dokumentu z 1577 r. wiadomo, że Ludwig 
Eberstein wybudował w Jarosławkach folusz i młyn. Do śmierci 
ostatniego właściciela z tego rodu, majątek przeszedł pod zarząd 
domeny w Maszewie (niewielka jego część była w posiadaniu 
Flemingów).Jednakże już w roku 1786 Jarosławki przejął jako 
dzierżawę właściciel pobliskich Budzieszowiec, v. Blankenburg. 
W tym czasie do Jarosławek należał folwark w Brudzeniu. 
W 1801 r. jako właściciel majątku odnotowany jest A. F. 
Kosteritz. 
W XIX w. kilkakrotne zmiany właścicieli; od połowy wieku 
pojawia się nazwisko Maas. W latach 60 – tych w wyniku 
regulacji gruntów szlacheckich i chłopskich powiększył się areał 
folwarku. W 1872 r. w majątku było 11 budynków mieszkalnych 
(z Brudzeniem - 16), ponadto szkoła oraz zagroda zakrystiana. 
Jarosławki były zobowiązane do współopieki nad kościołem i 
probostwem w Budzieszowcach.
WIEŚ:
We wsi był wolny sołtys oraz chłopi. Dokument własności 
posiadał od roku 1765; płacił wówczas domenie czynsz z 6 
zagród a chłopi pełnili powinności szarwarkowe. W początku 
XIX w. oprócz zagrody sołtysa wieś miała 6 zagród chłopskich, 1 
zagrodniczą, 6 chałupników, młyn i szkołę. W obrębie areału pól 
znajdowały się grunty kościelne Budzieszowiec.
W 1872 r. w Jarosławkach było 19 właścicieli gospodarstw 
rolnych, 23 budynki mieszkalne oraz 2 rzemieślnicze i młyn, 
ponadto 29 budynków wolnych od podatku.
Ludność w latach 70- tych XIX w. łącznie we wsi i majątku 
wynosiła 300 osób. 
W latach 30- tych XX w. w Jarosławkach znajdowało się 28 
budynków mieszkalnych i 44 gospodarcze a liczba mieszkańców 
wynosiła 220 osób. Podział wsi na część folwarczną i chłopską 
był utrzymany. 
Po 1945 r. folwark w dużym stopniu został zniszczony; pozostałe 
budynki przeszły we własność indywidualnych rolników.   
CHARAKTERYSTYKA
Wieś położona w odległości 5 km w kierunku N – W od Maszewa, 
przy szosie Maszewo – Goleniów, pomiędzy jeziorami 
Lechickim i Budzieszowce. Najwcześniejsze dostępne źródło 
kartograficzne z 1890 r. potwierdza udokumentowany w źródłach 
historycznych – podział Jarosławek na część folwarczną i 
chłopską. Osiami założenia są dwie krzyżujące się drogi, 
przebiegające na linii NW – SE (szosa) oraz SW – NE (droga 
lokalna).
Folwark zlokalizowany jest w części półn. – zachodniej, 
chłopska część wsi w części południowo – wschodniej. XIX – 
wieczne założenie folwarczne było rozbudowane, składające się 
z głównego zespołu: dworu i kilku budynków gospodarczych 
ustawionych po bokach dziedzińca oraz z budynków 
gospodarczych zlokalizowanych poza tym założeniem – w 
pobliżu. Bezpośrednio na zachód od zabudowań, w kierunku 
jeziora rozciągał się park. Chłopska część wsi miała formę 
krótkiej ulicówki, z zabudową zagrodową po obu stronach drogi. 
Dane kartograficzne nie pokrywają się z danymi historycznymi; 

na podstawie tych pierwszych można udokumentować najwyżej 
10 zagród chłopskich, podczas gdy drugie wymieniają aż 
19 gospodarstw. Mapa wydaje się odzwierciedlać stan z pocz. 
XIX w. (6 zagród chłopskich). Te same wątpliwości dotyczą 
majątku, w którym na podstawie  mapy trudno doszukać się 11 
budynków mieszkalnych. Być może dane źródłowe (także 
dotyczą liczby mieszkańców).
Współcześnie układ przestrzenny wsi nie odbiega zasadniczo  od 
XIX – wiecznej (a pewnie i wcześniejszej) formy; zachowany jest 
przebieg dróg oraz czytelny podział na część chłopską, 
zagrodową oraz część folwarczną. Ta ostatnia uległa zasadniczej 
destrukcji; w wyniku zaburzeń dworu oraz kilku budynków 
gospodarczych
Założenie przestrzenne jest całkowicie nieczytelne. Świadkami 
są zachowane obiekty, związane obecnie z zagrodami nr 14, 15 i 
16. Park, zdziczały i zaniedbany, także utracił czytelność 
pierwotnej kompozycji. Nie mniej zieleń stanowi najcenniejszy 
komponent folwarku. W części chłopskiej charakterystyczne jest 
ustawienie budynków mieszkalnych kalenicowo w stosunku do 
drogi i w bezpośredniej jej bliskości oraz występowanie 
solidnych, kamienno – ceglanych ogrodzeń. Na uwagę zasługuje 
brukowana, stara nawierzchnia drogi. Zabudowa obu części 
Jarosławek murowana, głównie z 1 ćw. XX w. Wyjątek stanowi 
ryglowa chałupa nr 3 (w części chłopskiej) pochodząca być może 
jeszcze z 3 ćw. XIX w. oraz ryglowo – murowany czworak z 
początku XX w. oraz budynek z kuźnią.

Okolica:
Jarosławki i Budzieszowce były  i są często nazywane dwuwsią, 
ponieważ są od bardzo dawna nieodłącznie związane ze sobą. 
Miejscowości leżą na przesmyku pomiędzy jeziorami Lechickim 
a Krak.
Miejscowość Jarosławki otoczona jest piękną okolicą, wokół wsi 
jest dużo zieleni, pola lasy, łąki. Nieodłącznym elementem 
krajobrazu jest niedaleko położone piękne jezioro Budzieszowce 
(inne nazwy to Krak i Krakus) leży na południu od jeziora 
Lechickiego. Imponujące są dane dotyczące tego jeziora, 
mianowicie powierzchnia zbiornika wynosi 16 ha, maksymalna 
głębokość 4 m. Długość i szerokość misy jeziornej wynosi 
odpowiednio 1000 x 200 m. Brzegi jeziora są wąskim pasem 
zadrzewione. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka z 
proponowanym wędkarstwem rekreacyjnym. Na północ od 
Jarosławek położone są stawy rybne. Jest spokój i czyste 
powietrze.

Jarosławki
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Od dnia 01-12-2013r. rozpoczęła się X Edycja 2013/2014 
Maszewskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o puchar 
Burmistrza Gminy Maszewo. Jest to jedna z najliczniejszych 
pod względem uczestniczących zespołów liga w powiecie 
goleniowskim. 
Terminarz spotkań oraz regulamin rozgrywek został 
przedstawiony na spotkaniu 22-11-2013r., które odbyło się w Hali 
Sportowej w Maszewie.
Organizatorzy informują, iż istnieje możliwość wglądu do 
informacji dotyczących harmonogramu spotkań, wyników po 
każdym spotkaniu wraz z tabelą klasyfikacyjną  na stronie 
internetowej www.maszewo.pl w zakładce sport. 
Na potrzeby Maszewskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej na 
serwisie społecznościowym facebook została utworzona strona : 
https://www.facebook.com/MaszewskaAmatorskaLigaPilkiSi
atkowej?ref=hl dzięki czemu można obserwować zdjęcia, 
wyniki, tabele, krótkie filmiki z meczów oraz dzielić się wszelkimi 
wiadomościami. 
W niedzielę, tj. 09-02-2014r. odbyło się VII spotkanie „MALPS” 
które było ostatnim przed Play-off-ami. Natomiast pierwsze 
spotkanie Play-off odbyło się 16-02-2014r., a kolejność meczy i 
wyników przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Maszewska siatkówka

W Play-off-ach w pierwszym spotkaniu na 8 drużyn system był 
następujący:
- pierwsza drużyna grała z ósmą,
- druga drużyna grała z siódmą,
- trzecia drużyna grała z szóstą,
- czwarta drużyna grała z piątą.
Już w pierwszym spotkaniu Play-off zaczęła się wielka walka 
pomiędzy drużynami, gdzie według regulaminu można było 
wymienić dwóch zawodników obecnych na nowych, z którego to 
przywileju skorzystały prawie wszystkie drużyny. 
Najciekawszym meczem, który dostarczył najwięcej emocji i 
wrażeń był trzeci pojedynek pomiędzy drużyną Korsarz Darż i 
Kameleon, co można zauważyć w wynikach. 
Korsarz Drarż to drużyna, która jako jedyna bierze udział we 
wszystkich edycjach Maszewskiej Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej, za co serdeczne gratulacje dla niej. Zaczynali grę jako 
młodzi chłopcy, najmłodsi ze wszystkich uczestników, a obecnie 
jest to jedna z drużyn najlepiej prezentujących się pod względem 
poziomu gry.

Finał Maszewskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej odbędzie się w 
dniu 08-03-2014r. w sobotę, co trzeba podkreślić, ponieważ do tej 
pory  mecze odbywały się zawsze w niedzielę.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców gminy 
Maszewo oraz gości do wspólnego kibicowania. 

Foto: Paweł Cichecki (źródło:www.facebook.com/
MaszewskaAmatorskaLigaPilkiSiatkowej)

Obecnie w X edycji MALPS  przyłączyła się jedna drużyna z 
najmłodszymi zawodnikami, to jest Korsarz Junior, co być może na 
przełomie kilku lat dorówna swoim rówieśnikom.  
Druga kolejka Play-off odbędzie się dnia 02-03-2014r., podczas 
której drużyny walczą o zajęcie jak najlepszego miejsca w 
półfinale. Drużyny przedstawione w poniższej tabeli, które 
wygrają mecze będą natomiast walczyć o najwyższe miejsca w 
finale. 
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WAŻNE NUMERY TELEFONÓW' '
URZĘDY:

PLACÓWKI WYCHOWAWCZO - 

OŚWIATOWE:

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

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

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

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

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

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

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Punkt Konsultacyjny w Maszewie
ul. Wojska Polskiego 8, tel. 91 418 73 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI 

OŚWIATOWE:

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

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

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

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

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

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

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

Pole namiotowe "Polana Pogrzymie”
 tel. 504 360 288

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

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

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

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

BAZA GASTRONOMICZNA

I NOCLEGOWA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APTEKI:

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

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

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

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

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

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

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

Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość 
Dąbrowica

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

Remont budynku OSP Maszewo

Remont i doposażenie świetlicy 
wiejskiej w Sokolnikach

Przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Maszewie

INWESTYCJE 
2013 Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 

gminnej w Jarosławkach


