
Wydawca: Urząd Miejski w Maszewie

nr 8 •  lipiec 2013

nr 12 
lipiec 2014

Zakończenie roku szkolnego 2013/14 str. 12-13Zakończenie roku szkolnego 2013/14 str. 12-13

Absolwenci SP w Dębicach 

Przemoczanie najlepsi w powiecie str. 20Przemoczanie najlepsi w powiecie str. 20



Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn

Szanowni Państwo,
przed nami sezon wakacyjny, po okresie zabiegania będziemy 
mieli czas na wypoczynek i lekturę. Dlatego też oddajemy 
Państwu do rąk dwunasty numer Biuletynu Maszewskiego, 
mając nadzieję, że będzie Wam towarzyszył podczas 
wakacyjnego odpoczynku. A jeżeli urlop dopiero przed 
Państwem, proponujemy choć chwilę wytchnienia i 
zapoznanie się z publikowanymi tekstami.
W wakacyjnym numerze nie może zabraknąć relacji z 
zakończenia roku szkolnego 2013/2014, którą gorąco 
polecam.
Dla tych, którzy nie planują wyjazdu zachęcam do 
zapoznania się z ofertą wakacyjną przygotowaną przez nasze 

placówki kulturalne i oświatowe. 
Nie zapominajmy w tym okresie o bardzo 
ważnej rzeczy - bezpieczeństwie podczas 
letniego wypoczynku, o co podczas 
gminnych uroczystości zakończenia roku 
szkolnego apelowali dyrektorzy szkół i 
maszewscy  policjanci.
Wraz z kolejnym numerem biuletynu  
przekazuję tym z Państwa, którzy jeszcze 
oczekują na letni wypoczynek życzenia 
dobrej pogody, a tym którzy powrócili już z 
wakacyjnych wojaży – bezstresowego 
powrotu do swoich obowiązków.

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

Gmina Maszewo informuje, że trwa realizacja 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.
W wyniku realizacji przedmiotowej operacji zostanie 
wyremontowana świetlica wiejska, co przyczyni się do 
poprawy warunków dla spotkań integracyjnych mieszkańców 
poprzez wzbogacenie bazy kulturalnej, co wpłynie na poprawę 
jakości życia mieszkańców Godowa.

 dla Pogorzelców z Bagien informuje, że 
przeprowadził zbiórkę publiczną na zakup materiałów 
budowlanych celem odbudowy budynków, które 
uległy spaleniu w Bagnach. 
W wyniku przeprowadzonej zbiórki na podstawie 
decyzji Burmistrza Maszewa znak:
OiP.5311.1.2014.DF z dnia 20 marca 2014r. suma 
zebranych środków pieniężnych wyniosła: 7033, 23 zł. 
Za okazaną pomoc finansową wszystkim darczyńcom 
składamy serdeczne podziękowania. 

Komitet Założycielski dla Pogorzelców z Bagien
Szkoła Podstawowa im. Janusza 

Kusocińskiego w Dębicach
Dębice 29, 72-130 Maszewo, Tel. 91 419 11 95  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich:         

      Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Komitet Założycielski

Helena Rusiecka – Kloc i Piotr Lewicki odznaczeni zostali medalami Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 
Pani Helena Rusiecka – Kloc jest członkiem maszewskiego koła od 15 lat. Przez cały 
czas pełni w nim funkcję skarbnika. Z zawodu pielęgniarka, mieszka obecnie w 
Darżu. Jest to już czwarte wyróżnienie, jakie za pracę w związku otrzymała. 
Piotr Lewicki od 15 lat jest prezesem maszewskiego koła. Medal za wybitne zasługi 
dla związku to jego kolejne wyróżnienie.
Oboje mówią, że z roku na rok członków coraz szybciej ubywa. Kiedy pan Piotr 
obejmował obowiązki prezesa, do maszewskiego koła należało 160 członków. 
Aktualnie jest ich tylko 42 w tym 34 tzw. podopiecznych i 8 członków zwyczajnych. 
Najstarsza członkini liczy sobie 94 lata.
Przynależność do związku daje niewiele uprawnień. Najważniejsze z nich to zniżka 
na środki transportu publicznego i zwrot kosztów za leki. Spora grupa członków to 
osoby niepełnosprawne. Często bywa tak – mówi pani Helena – że nasi podopieczni 
najbardziej cieszą się z możliwości spotkania i rozmowy. Bo ludzie starsi, potrzebują 
nie tylko finansowego wsparcia ale i ciepłej rozmowy.

Medale dla kombatantów

31 maja na Stadionie Miejskim odbyła się
impreza z okazji ,, Dnia Dziecka''.

 Z tej okazji dzieci, młodzież, a także dorośli mieli okazję uczestniczyć w zabawach 
takich jak : warsztaty ZUMBA KIDS, zabawa z wełną- filcowanie na mokro oraz 
zabawa z  bańkami mydlanymi. Z myślą o najmłodszych  uczestnikach 
organizatorzy przygotowali  plastyczne zabawy . Było malowanie twarzy i 
zwierzątka z balonów. W trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs ekologiczny 
pn. ,, Coś z niczego ''. Laureaci konkursu:  III MIEJSCE- Maciej Zajdel z Nastazina;  
II MIEJSCE- Igor i Hanna Nawroccy z Nastazina, grupa plastyczna z OKiS- 
Klaudia i Wiktoria Żoch, Tatiana Ryczkowska, Wiktoria Drzewiecka, Katarzyna 
Czarycka oraz Oliwia Wódz; I MIEJSCE- Seweryn Wikowski z Radzanka oraz Julia 
Kuczyńska z Maszewa. Odbył się także występ laureatów GMINNEGO TALENT 
SHOW. A na koniec atrakcji wystąpił zespół ,,JESIENNI'' z Goleniowa.2



Otwarcie wiaty w Dębicach
31 maja br. w sołectwie Dębice odbyło się 

oficjalne otwarcie nowo wybudowanej wiaty 
zlokalizowanej przy remizie OSP w Dębicach. Należy 
nadmienić, że wiata została wybudowana ze środków 
funduszu sołeckiego przy udziale członków OSP w 
Dębicach i grupy mieszkańców sołectwa. I takie 
inicjatywy zasługują na pochwałę. 
Wiata będzie wykorzystywana jako miejsce spotkań i do 
organizacji imprez okolicznościowych służących 
wszystkim mieszkańcom sołectwa. Sukcesywnie w 
kolejnych latach będą prowadzone prace związane z jej 
rozbudową. 
W uroczystościach uczestniczyli Burmistrz Maszewa, 
Ks. Proboszcz Parafii Jenikowo, Komendant OSP Gminy 
Maszewo, Prezes OSP w Dębicach, projektant, sołtys 
wraz z radą sołecką oraz mieszkańcy sołectwa.
Poświecenia wiaty dokonał ks. Marek Romańczuk, po 
czym nastąpiło uroczyste   przecięcie biało – czerwonej 
wstęgi oraz przemówienia.
Po oficjalnych uroczystościach rozpoczął się rodzinny 
festyn, w ramach którego przeprowadzono konkursy i 

zabawy dla dzieci, których  uczestnicy  otrzymali ciekawe 
i atrakcyjne nagrody.  Słowa podziękowania należą się 
organizatorom, którzy włączyli się w sprawne 
przeprowadzenie imprezy.
Natomiast dla wszystkich uczestników festynu 
przygotowano  poczęstunek oraz zapewniano oprawę 
muzyczną, przy której zabawa trwała do późnych godzin 
nocnych.

Przychodnia Zdrowia w Rożnowie Nowogardzkim
W trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Maszewo 

realizowane są na terenie naszej Gminy zadania z zakresu ochrony 
zdrowia, w tym rozwój infrastruktury technicznej gwarantującej 
łatwy dostęp do usług medycznych, podnoszących ich standard 
oraz rozszerzający możliwości świadczonych usług. Na terenie 
gminy funkcjonują trzy Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, 
dwa w Maszewie i jeden w Dębicach, oraz jeszcze do niedawna 
Punkt Zdrowia w Rożnowie Nowogardzkim. Mając na uwadze 
potrzeby mieszkańców Gminy, a w szczególności mieszkańców 
sołectw Rożnowo Nowogardzkie, Dąbrowica, Przemocze, 
Zagórce, Tarnowo i Darż – od wielu lat partycypujemy w kosztach 
utrzymania tego Punktu. m.in.: wykonane zostało nowe pokrycie 
dachowe z obróbkami blacharskimi (proporcjonalnie do udziałów, 
gdyż Gmina jest tylko współwłaścicielem budynku), a także 
wyremontowano kotłownię. W 2012 r. został przeprowadzony 
remont Punktu, w ramach  którego wykonano: wymiana podłóg, 
naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej), montaż 
podgrzewaczy do wody wraz ze zlewozmywakami i szafkami, 
położono glazurę i terakotę w pomieszczeniach lekarskich, 
dokonano wymiany kompaktu oraz szpachlowanie i malowanie 
wszystkich pomieszczeń należących do Punktu. 

Mając na względzie spełnianie ustaleń zawartych w 
przepisach regulujących szczegółowe wymagania jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność medyczną – w dniu 14 maja 2014 r. w obiekcie Punktu 
Zdrowia w Rożnowie Nowogardzkim odbyło się spotkanie z 
przedstawicielem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 
Goleniowie  oraz osobą posiadającą uprawienia budowlane do 
projektowania w specjalności architektonicznej. Podczas spotkania 
dokonano wizji lokalnej pomieszczeń usługowych i ustalono, że 
zostanie opracowana inwentaryzacja budowlana wraz z koncepcją 
rozwiązań i preliminarzem kosztów. W wyniku tego spotkania do tut. 
Urzędu został złożony projekt budowlany – zmiana sposobu 
użytkowania części pomieszczeń parteru budynku mieszkalno – 
usługowego z pomieszczeniem na gabinet lekarza rodzinnego. W 
budżecie na rok 2014 jest ujęta pozycja – docieplenie budynku, w 
którym  znajduje się Punkt Zdrowia w Rożnowie Nowogardzkim. 
Urząd Miejski w Maszewie informuje, że niedogodność, która 
spotkała mieszkańców sołectw korzystających z usług medycznych 
Punktu Zdrowia w Rożnowie, jest chwilowa i czynimy starania, aby 
ją jak najszybciej wyeliminować. Punkt Zdrowia w Rożnowie 
Nowogardzkim wznowi swoją działalność po przeprowadzeniu 
niezbędnych prac modernizacyjnych, mieszkańcy Rożnowa 
Nowogardzkiego jak i okolicznych miejscowości będą nadal 
korzystać z usług medycznych.

Medal im. Bolesława Chomicza 
otrzymał druh Witold Piotrowski

24 maja 2014 roku  podczas Wojewódzkich 
Obchodów Dnia Strażaka  w Stargardzie 
Szczecińskim p. Witold Piotrowski – prezes 
Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Maszewie został odznaczony medalem im. 
Bolesława Chomicza. Medal honorowy im. 
Bolesława Chomicza to polskie odznaczenie 
nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i 
umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Medalem mogą być odznaczone jednostki 
OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz 
osoby, instytucje i organizacje społeczne. Mogą nim być 
również uhonorowane oddziały Związku OSP RP 
wyróżniające się w realizacji celów Związku. 
Gratulujemy!
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W czerwcu br. na plażę przy Jeziorze Maszewskim dowieziono  cztery przyczepy 
piasku plażowego. Teren wokół plaży został oczyszczony a piasek rozplantowany. 
Urząd Miejski w Maszewie zlecił Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Goleniowie wykonanie badania czystości wody pod kątem 
przydatności do kąpieli. Ponadto ustawiona została toaleta TOI TOI.   Teren jest 
na bieżąco utrzymywany we właściwym stanie. Odpowiednie służby dbają o 
czystość i porządek. Przypominamy jednak, że maszewska plaża jest 
niestrzeżona, stąd  prosimy o rozwagę, aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny 
i zakończył się szczęśliwie.

Maszewska plaża przygotowana na sezon letni

Trwa budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokre

Inwestycja pn.:  "Budowa świetl icy wiejskiej  wraz z 
zagospodarowaniem w miejscowości Mokre” jest realizowana 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 nieużytkowym. 
Zakres prac jakie zostaną przeprowadzone  w ramach operacji:
 - roboty stanu surowego zamkniętego
 - roboty wykończeniowe zewnętrzne

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

 - 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 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.

PSZOK w Maszewie
Ruszyła budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w Maszewie (na terenie 
oczyszczalni ścieków w Maszewie).
W czerwcu br. został rozstrzygnięty przetarg na budowę Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Maszewie  i 
23.06.2014 podpisano umowę z wykonawcą. Projekt ma 
przyznane dofinansowanie w wysokości 200 000 zł w ramach 
PROW 2007 – 2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej. Do czasu zakończenia budowy 
Punktu na terenie obecnej oczyszczalni ścieków w Maszewie, 
odpady komunalne można dostarczać do PSZOK- u 
działającego przy Zakładzie Komunalnym w Maszewie, przy 
ul. Szkolnej 8, który czynny jest w środy od godz. 9.00 do 17.00. 
Przypominamy, że PSZOK to miejsce w którym mieszkańcy 
Gminy Maszewo w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez 
siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.
W PSZOKU, zbierane są następujące frakcje odpadów 
komunalnych: 
a) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane 
leki i chemikalia, w ilości nieograniczonej, 
b) zużyte baterie i akumulatory, w ilości nieograniczonej, 
c) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości nieograniczonej, 
d) zużyte opony, w ilości nieograniczonej, 
e) odzież, w ilości nieograniczonej, 
f) tekstylia, w ilości nieograniczonej, 
g) odpady wielkogabarytowe, w ilości nieograniczonej, 

h) zużyty sprzęt elektry-
czny i elektroniczny, w 
ilości nieograniczonej.

Remont drogi powiatowej
w Bielicach

Starostwo Powiatowe w Goleniowie potwierdza, iż 
opracowana została dokumentacja projektowa na wymianę 
nawierzchni drogi powiatowej nr 4151Z Stodólska – 
Sokolniki w miejscowości Bielice. Szacunkowa wartość 
zadania wynosi około 300 000 zł. Prace budowlane zostaną 
rozpoczęte niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy w 
ramach przetargu nieograniczonego. Planowany termin to 
miesiące letnie: sierpień – wrzesień br. 

Zwrot podatku akcyzowego
od zakupionego paliwa

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia  do 
31 sierpnia 2014 roku należy złożyć w Urzędzie Miejskim 
w Maszewie odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT 
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego do 31 lipca 2014 roku w ramach limitu zwrotu 
podatku akcyzowego. Limit w 2014 roku  wynosi 86 litrów 
na 1 ha użytków rolnych. 
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego wynosi 
0,95 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego 
(przeliczając: 86 litrów x 0,95 zł = 81,70 zł za 1 ha użytków 
rolnych).
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 września 2014 r. 
gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Maszewie albo 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
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Ks. Henryk Stanulewicz urodził się w 1952 roku w Święciechowie 
koło Drawna. Gdy miał 6 lat zmarła mu matka. Po maturze został 
w domu z ciężko chorym ojcem i dopiero po jego śmierci w 1972 
roku  wstąpił do seminarium duchownego w Paradyżu. Święcenia 
kapłańskie odebrał w roku 1979 roku w Szczecinie. Od 1 czerwca 
tego roku jest proboszczem i dziekanem maszewskiej parafii.

Biuletyn Maszewski – Czy dzisiaj, po latach, pamięta ksiądz co i 
kiedy zdecydowało o powołaniu?

Ks. Henryk Stanulewicz – Moje życie ukształtowały najbliższe mi 
osoby, bo wychowywałem się w bardzo pobożnej i religijnej 
rodzinie. Od dziecka  uczestniczyłem w praktykach religijnych. 
Nie tylko w kościele, bo i w domu codzienna 
modlitwa była czymś normalnym i oczywistym. 
Ponieważ gdy byłem jeszcze małym chłopcem 
mama już  ba rdzo  chorowała ,  moim 
przewodnikiem do wiary był ojciec. Z nim 
chodziłem do kościoła, z nim modliłem się w 
domu i już wtedy słyszałem jak modlił się o moje 
powołanie kapłańskie. Dzisiaj śmiało mogę więc 
powiedzieć, że moje powołanie zaczęło się już 
wtedy, gdy byłem jeszcze małym chłopcem. Po 
śmierci ojca w 1973 roku wstąpiłem do 
Seminarium Duchownego w Paradyżu, gdzie 
nauka trwała 5 lat. Ostatni, szósty rok, tzw. rok 
pastoralny, przygotowywałem się do święceń 
kapłańskich  w Szczecinie. Metropolitą był 
wówczas ks. biskup Jerzy  Stroba i to z jego rąk, 
29 kwietnia  1979 roku  przyjąłem święcenia 
kapłańskie. Tak rozpoczęła się moja droga 
kapłańska. Moją pierwszą stałą placówką była 
parafia Gwiazdy Morza w Świnoujściu, 
następnie Parafia Zbawiciela w Szczecinie Niebuszewie, potem 
Police, Trzcińsko Zdrój i wreszcie w roku 1986 przeniesiony 
zostałem, już jako proboszcz, do Rożnowa, a więc na ziemię 
maszewską. Byłem tam do roku 1991 czyli 5 lat. To sporo czasu   na 
poznanie miasta i gminy. Z pewnością najczęściej bywałem na 
maszewskim cmentarzu, bo tam odprowadzałem na wieczny 
spoczynek swoich parafian, ale często też bywałem w maszewskim 
urzędzie, gdzie odbierałem obowiązujące wtedy kartki 
aprowizacyjne na paliwo, żywność i inne reglamentowane wtedy 
dobra. Pewnie wśród moich pamiątek  jeszcze takie bym znalazł.  Z 
Rożnowa przeniesiono mnie do Sulimierza a stamtąd,  30 czerwca 
1997 do Suchania, gdzie 17 lat bez jednego miesiąca byłem 
proboszczem i dziekanem.  Od 1 czerwca 2014 roku obowiązki 
proboszcza i dziekana pełnię już w parafii w Maszewie.

Nie tak dawno miał ksiądz okazję zawitać do Maszewa 
ponownie. Tym razem przy wyjątkowo smutnej okazji czyli na 
pogrzeb księdza Jana Żyły.

Dla kapłana pogrzeb nie jest wydarzeniem wyjątkowym. Jest 
częścią jego posługi. Chociaż nie ukrywam, że ten pogrzeb był 
inny. Po pierwsze - żegnałem księdza z którym miałem okazję przez 
kilka lat współpracować i znałem Go jako serdecznego, dobrego 
kapłana i człowieka którego szanowałem, a po drugie – oprawa tej 
uroczystości nawet na księdzu musiała wywrzeć spore wrażenie.

Czy już wtedy przyszła księdzu do głowy myśl, że będzie w 
Maszewie następcą księdza Jana?

Oczywiście, że nie. Chociaż przyznam, że rozglądając się po 
świątyni przez chwilę pomyślałem, że jest w niej jeszcze sporo prac 
do wykonania.

A jak ksiądz przyjął decyzję o przeniesieniu do Maszewa? 
Przecież 17 lat, przez które proboszczował ksiądz w Suchaniu 
to spory okres czasu.

Szczerze mówiąc tej decyzji towarzyszyła przede wszystkim ulga, 
bo parafia w Maszewie jest sporo mniejsza niż ta w Suchaniu. Tam 
do obsługi było w sumie 8 kościołów. To dużo. Tym bardziej, że 
wszystkie z nich wymagały remontów, a to kosztowało bardzo 
dużo pracy. Otrzymując dekret dowiedziałem się, że w w 
dekanacie maszewskim kościoły filialne są w dobrym stanie. 
Oczywiście remontu wymagać będzie kościół parafialny. 
Pewnych prac wymaga też dom, czyli plebania, bo przecież każdy 
nowy gospodarz chce go urządzić po swojemu. Chociaż rewolucji 

nie przewiduję.

Wspomniał ksiądz o remoncie zabytkowego 
kościoła.

Jeszcze jest zbyt wcześnie aby mówić o 
szczegółach. Najpierw muszę pomówić o tym z 
wiernymi.
Powiem jedynie, że takich wyzwań się nie lękam. 
W poprzedniej parafii remontów wymagały 
praktycznie wszystkie kościoły. Też zabytkowe. 
Tak więc doświadczenie w tym zakresie mam, 
nauczyliśmy się też sięgać po fundusze unijne. 
Ale decydujące w tej kwestii będzie stanowisko 
wiernych, a z nim zapoznać będę się mógł 
podczas najbliższej kolędy. Uważam bowiem, że 
najlepiej poznać się można podczas osobistych 
spotkań. Liczę też na dobrą współpracę z lokalną 
władzą chociaż pierwsze wrażenia, nie ukrywam, 
są dobre. 

To samo może ksiądz powiedzieć o pierwszych wrażeniach po 
spotkaniach z nowymi parafianami?

Oczywiście. Nawet jestem zaskoczony ich serdecznością. 
Rozpoznają mnie i zatrzymują na ulicy, niektórzy z nich 
zapewniają, że pamiętają mnie jeszcze z parafii w Rożnowie. Ale 
nie ukrywam, że jak to zwykle bywa, ja będę się musiał nauczyć 
swoich parafian, a oni mnie. A to wymaga nieco więcej czasu.

Wspomniał ksiądz o zmianach jakie planuje w wyglądzie 
domu parafialnego, o potrzebie remontu maszewskiego 
kościoła. A czy przewiduje też ksiądz zmiany personalne?

Nigdy takich decyzji nie podejmuję na początku. Przyjmuję 
wszystkich takimi, jacy są. Ja przychodzę ktoś jest, ja odchodzę 
ktoś zostaje. Dobrzy współpracownicy to niezwykle ważna sprawa 
ale oceniać tę współpracę można dopiero po upływie dłuższego 
czasu. Mam nadzieję, że problemów z tym nie będzie.

Czego księdzu w nowym miejscu,  nowej parafii życzyć?

Żeby nie zabrakło zdrowia i sił, dobrych parafian i przede 
wszystkim dobrej z nimi współpracy. Ona jest podstawą do pracy 
duszpasterskiej i tej duchowej, i tej materialnej. Dobrze abyśmy 
wszyscy przyjęli niepisaną umowę, że zakładamy nową, czystą 
kartę, którą zapiszemy razem. Mam głęboką nadzieję, że będą na 
niej same dobre 
treści.

Zapiszemy tę kartę razem
Rozmowa z księdzem dziekanem Henrykiem Stanulewiczem
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W dniu 14.06.2014 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
odbył się Zjazd Absolwentów Rocznik 1965 r. 
Oficjalna część spotkania rozpoczęła się w gmachu szkoły, gdzie 
zostaliśmy uroczyście przywitani przez Panią Dyrektor Renatę Żak i 
Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie Eugeniusza 
Głowackiego. A Pani Łucja Kotwicka wręczyła nam pamiątkowe 
listy gratulacyjne. Po zwiedzaniu budynku szkoły spotkaliśmy się w 
bibliotece szkolnej, gdzie została odczytana lista obecności. Po 49 
latach powróciliśmy do wspólnych wspomnień przy lekturze kroniki 
szkolnej. Nie obyło się bez śmiechu i łez wzruszenia, powróciły 
najlepsze wspomnienia. Wspólne biesiadowanie wszystkich 
uczestników spotkania odbyło się w uroczej atmosferze Kawiarni 
Kameleon i trwało do późnych godzin nocnych.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują kierownictwu szkoły, 
nauczycielom i absolwentom za wspólne spotkanie. Mamy nadzieję, 
że spotkamy się ponownie za rok na jubileuszu 70 -  lecia naszej 
szkoły. 

Spotkanie po latach…

Kompostownia
Dnia 30.04.2014 r. wydana została decyzja odmawiająca wydania 
decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do 
kompostowania odpadów na działce ewid. Nr 350/13, obręb Dębice, 
gmina Maszewo. 
Dnia 28.05.2014 r. inwestor wniósł odwołanie od w/w decyzji, które 
wraz z wyjaśnieniami oraz aktami sprawy przesłane zostało do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 

INFORMACJA
W związku z rosnącą liczbą powstających budynków garażowych - 
blaszanych, niejednokrotnie "bez prawa do dysponowania 
nieruchomością", uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, póz. 1623 późno zm.) 
lokalizacja tzw. "blaszaków" wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Brak w-w decyzji może być podstawą do wszczęcia 
postępowania administracyjnego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Goleniowie. Bliższych informacji udziela: 
- Urząd Miejski w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo, pole nr 
21, tel. 91/4023385 
- Starostwo Powiatowe w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów 
(Wydział Architektury i Budownictwa) tel. 91/ 4710226 

- Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w 
Goleniowie, ul. Dworcowa 
1, 72-100 Goleniów, tel. 
91/4189897 

Nowy podmiot ekonomii
społecznej powstał w Maszewie. 

W dniu 28-go kwietnia 2014r w 
Maszewie na zebraniu grupy inicjaty-
wnej została założona 
„ DO DZIEŁA” Spółdzielnia Socjalna 
w Maszewie . 
Członkowie opracowali wymagane 
dokumenty, określili cele, wybrali 
zarząd i określili zakresy wykonywa-
nych usług. Jak podaje paragraf  5 
statutu spółdzielni:
 „Celem Spółdzielni jest przywrócenie 
(reintegracja) na rynek pracy, poprzez 
prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą 
pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
osób których kwalifikacje zawodowe mogą być niewystarczające 
dla samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz umożliwienie 
osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.
Spółdzielnia realizuje cele społecznie doniosłe, takie jak tworzenie 
więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja 
zawodowa. Spółdzielnia podejmuje działania w kierunku 
odbudowania i podtrzymania u członka spółdzielni umiejętności 
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról 
społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także 
działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do 
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy przede wszystkim 
poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.”
Spółdzielnia będzie świadczyć usługi na terenie gminy Maszewo i 
gmin ościennych w zakresie:
- Usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych, bez 
zakwaterowania.
- Usług polegających na zagospodarowaniu terenów zieleni, 
koszenie trawników.
- Usługi remontowo-budowlane, układanie kostki, naprawa 
ogrodzeń.
- Niespecjalistyczne sprzątanie budynków.
- Utrzymanie i opieka nad miejscami pochówku.
Członkowie Spółdzielni planują rozpocząć działalność w pierwszej 
połowie lipca 2014 r.

Rozprawa administracyjna otwarta w sprawie
biogazowni w Maszewie

Zgodnie z art. 36 i 79 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r.  o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199, poz.1227 późn. zm.) oraz zgodnie   z art. 91 § 1- 3 w związku z 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, 
że dnia:

22.07.2014 r. (wtorek) o godz. 18.00
w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie

odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta w ramach 
prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 
biogazowni rolniczej na działce Nr 309/1, obręb Wisławie, gm. 
Maszewo”. 
W związku z powyższym zawiadamia się mieszkańców Maszewa, jak 
również strony prowadzonego postępowania o przysługującym im 
prawie udziału w wyznaczonej rozprawie - osobiście lub przez 
pełnomocnika. Jednocześnie informuje się o możliwości wniesienia 
przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów lub innych dowodów istotnych 
dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.
Zgodnie z art. 94 § 1 k.p.a. nieobecność na rozprawie stron należycie 
wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.
Przed rozprawą istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją 
sprawy, którą można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Maszewie (w 
pokoju nr 24, II piętro, tel. 091/ 402-33-98 w poniedziałki w godz. 8.00 
do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 730– 1530).
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Maszewie, wywieszone na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 
Maszewo oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Maszewa.



Inwestycje w realizacji
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1. Zgłoszono do Wydziału Architektury  i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Goleniowie rozpoczęcie prac w 
związku z remontem świetlicy w Godowie.
2. Trwa  projektowanie OSP Bagna, Rożnowo, Dębice. 
3. Prowadzone są remonty cząstkowe dróg i ulic o 
nawierzchniach bitumicznych na terenie Gminy Maszewo.
4. Prowadzone są remonty dróg o nawierzchniach gruntowo 
– żużlowych.
5. Trwa opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla 
dróg gminnych zamiejskich. 
6. Realizowana jest wymiana progów zwalniających na 
ulicach     Żeromskiego, Polna, Szkolna, Świerczewskiego w 
Maszewie oraz wymiana zniszczonego oznakowania 
pionowego.
7. Trwa procedura odnośnie możliwości przekazania przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych w Szczecinie na rzecz 
gminy Maszewo części działki z przeznaczeniem na 
wykonanie mijanki przy drodze dojazdowej do gruntów 
rolnych „Welet – dr.woj. nr 106”.

Dożynki 2014
Zapraszamy na dożynki gminne,

które odbędą się w Bagnach.
(O szczegółach poinformujemy na stronie 

internetowej gminy)

Narada z sołtysami
W dniu 3 lipca br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie  
odbyła się narada z Sołtysami Gminy Maszewo, podczas której 
poruszono m.in. tematy
- Przedstawienie tematu dot. bezpłatnych szkoleń dla  rolników i 
mieszkańców rejonów wiejskich program edukacyjny - od 
ubezpieczenia do odszkodowania. 
- Przedstawienie projektu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
- Informacja nt. stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy 
Maszewo: Zdzisław Kulka - Kierownik Posterunku Policji w 
Maszewie
- Przedstawienie tematu dot. projektu MIKRODOTACJE- Małe 
Inicjatywy Lokalne z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Na XXXVIII sesji Rady Miejskiej 
w Maszewie zostały podjęte 

następujące uchwały:
Uchwała Nr XXXVIII/231/2014 Rady Miejskiej w Maszewie 
z dnia 25.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Maszewa.
Uchwała Nr XXXVIII/232/2014 Rady Miejskiej w Maszewie 
z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
Uchwała Nr XXXVIII/233/2014 Rady Miejskiej w Maszewie 
z dnia 25.06.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na 
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków.
Uchwała Nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Maszewie 
z dnia 25.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Maszewa.
Uchwała Nr XXXVIII/235/2014 Rady Miejskiej w Maszewie 
z dnia 25.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Maszewo za 2013 r.
Z treścią uchwał można się zapoznać w biurze Rady Miejskiej 
w Maszewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.maszewo.pl)

Rada Miejska

- w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nr 3, 
miasta Maszewo, Uchwała Nr XXXVI/227/2014 Rady 
Miejskiej z dnia 23.04.2014 r.
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 
listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Maszewo, Uchwała Nr 
XXXVII/228/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z  dnia 
28.05.2014 r.
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
k o m u n a l n y c h  o d  w ł a ś c i c i e l i  n i e r u c h o m o ś c i  i  
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, Uchwała Nr XXXVII/229/2014 
Rady Miejskiej w Maszewie z 28.05.2014 r. 
- w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
dotyczącego uchwały Nr XXVIII/172/2013   Rady Miejskiej w 
Maszewie  z dnia 7 maja  2013 r. oraz uchwały Nr III/14/02 
Rady Miejskiej w Maszewie  z dnia   30 grudnia 2002 r. 
,Uchwała Nr XXXVII/230/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 
28.05.2014 r. 

Na XXXVI i XXXVIIsesji 
podjęte zostały uchwały:



Uczniowie klas I szkół podstawowych wraz z nowym rokiem szkolnym 
otrzymają darmowe podręczniki, które finansowane będą przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 
Za dystrybucję podręcznika odpowiedzialny będzie dyrektor szkoły, 
podstawowej. Szkoły otrzymają również dotację na zakup materiałów 
ćwiczeniowych  oraz na zakup podręcznika do nauki języka obcego.
Zgodnie z przyjętym przez ministerstwo harmonogramem prac darmowym 

Podręczniki dla pierwszoklasistów
podręcznikiem w kolejnych etapach realizacji projektu będą obejmowane 
kolejne roczniki.
Podręcznik, który otrzymają w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas I, 
będzie własnością gminy i będzie użytkowany przez kolejne 3 lata szkolne. 
W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi, aby dzieci należycie 
dbały o podręcznik.
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Przepiękna magnolia
Przed domem państwa Lucyny i Władysława Banaszkiewiczów w miejscowości 
Mokre, rośnie przepiękna magnolia. 
Jak nas poinformował gospodarz, magnolia jako okazałe drzewo rosła w tym 
miejscu już w 1946 roku a więc wówczas, gdy jego rodzice przejmowali 
poniemieckie gospodarstwo. Według niego drzewo liczy sobie co najmniej 80  lat. 
Twierdzi, że roślina jest wyjątkowo odporna na ujemne temperatury i za jego życia 
praktycznie nie zdarzyło się, aby magnolia nie kwitła. Ba, bywało często tak, że to 
prześliczne drzewo zakwitało dwa razy w roku.

Dobre wyniki maszewskich szóstoklasistów
Na tle szkół z terenu naszego województwa oraz z terenu powiatu goleniowskiego, 
szóstoklasiści z Naszej gminy osiągnęli bardzo dobre wyniki i spośród wszystkich szkół 
powiatowych uplasowali się na 2 miejscu

Sprawdzian 6-klasistów w 2014 r.
Jednostka samorządu terytorialnego Średni wynik sprawdzianu 

Zachodniopomorskie  24,92 pkt 

goleniowski 24,48 pkt 

Goleniów 25,70 pkt 

Maszewo 25,65 pkt 

Nowogard 23,10 pkt 

Osina 22,59 pkt 

Przybiernów 21,83 pkt 

Stepnica 24,70 pkt 

 Powyższe wyniki podajemy za Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu.

Wyprawka szkolna
Będzie kontynuacja rządowego programu pomocy 
uczniom „Wyprawka szkolna”.  Pomoc w formie 
dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia 
ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpo-
czynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w 
klasach II, III i VI szkoły podstawowej i klasach III 
szkoły ponadgimnazjalnej.  Uprawnieni do objęcia 
pomocą są uczniowie, których miesięczny dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto.
Ponadto programem zostaną objęci uczniowie 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego ( m. in. słabowidzący, niesłyszący)  
uczęszczający do szkół podstawowych za wyjątkiem 
klasy I, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 
Termin przyjmowania wniosków zostanie ogłoszony 
po opublikowaniu rozporządzenia . 
Wszelkie informacje dostępne będą na stornie 
internetowej www. maszewo.pl  oraz w szkołach na 
terenie Gminy Maszewo.

Stypendia dla  studentów
Agencja Nieruchomości Rolnych włączyła się do 
realizacji XIII edycji Programu Stypendiów 
Pomostowych w roku akademickim 2014/2015.
O stypendia ubiegać mogą się tegoroczni maturzyści, 
którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną,  i którzy 
spełniają łącznie kryteria zawarte w Regulaminie  
przyznawania i przekazywania stypendiów dla 
studentów w ramach XIII edycji Programu 
Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 
2014/2015. Regulamin dostępny jest na stronie 
internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsię-
biorczości  - www.stypendia-pomostowe.pl 
Stypendium pomostowe przyznawane jest na okres 
pierwszego roku dziennych studiów magisterskich. 
Roczna  kwota stypendium to 5 000 zł, która 
przekazywana jest w 10 miesięcznych ratach na 
indywidualne konto stypendysty.
Wnioski wypełnia się on-line w terminie do 18 
sierpnia 2014 r. do godz. 16.00, a następnie 
wydrukowany wniosek wraz z załącznikami 
przekazuje się do Oddziału Terenowego  Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Szczecinie w terminie do 
22 sierpnia 2014 r.
Do 3 października br. ogłoszona zostanie lista osób, 
które otrzymają stypendium pomostowe.

ZATRUDNIĘ
Zatrudnię pracownika linii produkcyjnej

(branża: przetwórstwo rybne)
Wymagania:

Kontakt:

• chęć i motywacja do pracy
• dyspozycyjność
• zdolności manualne ( filetowanie ryb, przetwórstwo: 
pakowanie,oczyszczanie)
• umiejętność współpracy w grupie
• książeczka sanitarno- epidemiologiczna
• gotowość do podjęcia pracy w systemie dwuzmianowym 
• mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji
• dojazd do pracy we własnym zakresie

Pracodawca: Dasson Export-Import Jerzy Butoka
Adres: Maszewko 13, 72-130 Maszewo
Osoba do kontaktu: Katarzyna Kuć
Telefon:  91 4191415
E-mail: sekretariat@dasson.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany wzmocnieniem naszej drużyny, prosimy 
prześlij nam swoje CV na adres: 
sekretariat@dasson.pl. Nie 
zapomnij napisać kilku słów o 
sobie.



Sukces rycerzy Roty Pieszej von Massow
W okresie jesienno –zimowym członkowie Bractwa Rycerskiego 
Rota Piesza von Massow uczestniczyli w eliminacjach do 
reprezentacji narodowej. I ich działania zakończyły się wyjątkowym 
sukcesem, aż pięciu dostąpiło zaszczytu walki w barwach Polski: 
Sławomir Smolarczyk - powołany jako kapitan piątki bohurtowej 
"Polska 3", Tomasz Garncarek - powołany jako zawodnik drużyny 
"Polska 3", Piotr Pitura, Mariusz Pitura i Bartłomiej Koko - powołani 
jako zawodnicy do drużyny 21. 
W tym miejscy wypada wyjaśnić przedstawione oznaczenia: piatki bo 
hurtowe to walka 5 na 5, a 21 to nic innego tylko regularna bitwa, 
gdzie każda ze stron wystawia 21 zawodników. 
Tegoroczna Bitwa Narodów, czyli Mistrzostwa Świata Walk 
Rycerskich odbyła się w dniach 12 - 15.06.2014r . w mieście Trogir na 
Chorwacji. Uczestniczyło w niej 30 reprezentacji narodowych. 
Polska Reprezentacja liczyła 40 zawodników walczących, z których 
wystawiła 3 zawodników indywidualnych w kategorii 1 na 1 
mężczyzn, którzy zajęli 4,5 i 7 miejsce na 59 zawodników, 2 
zawodniczki indywidualne w kategorii 1 na 1 kobiet, z których jedna 
zajęła 6 miejsce na 20 zawodniczek. 3 piątki bohurtowe: Polska 1 
(zajęła 6 miejsce na 44 drużyny), Polska 2 (18 miejsce na 44 drużyny) 
i Polska 3, którą dowodził Sławomir  Smolarczyk i walczył w niej 
Tomasz Garncarek (zajęła 7 miejsce na 44 drużyny, rozbijając po 
drodze drużyny z Włoch, Izraela, Austrii, Mołdawii, Francji, Nowej 
Zelandii itd.). Reprezentacja wystawiła również jedną drużynę w 
kategorii 21 na 21, gdzie walczyli pozostali maszewiacy zajmując 4 
miejsce. 
Nie jest to pierwszy sukces naszych rycerzy, gdyż w ubiegłym roku 

wzięli oni udział także w Bitwie Narodów, która odbyła się we Francji 
w śródziemnomorskim mieście Aigues-Mortes w maju 2013r. 
Uczestniczyły w niej 24 reprezentacje narodowe. Polska kadra 
narodowa liczyła 45 zawodników startujących w kategoriach 1 na 1, 5 
na 5, 21 na 21. Każda reprezentacja mogła wystawić trzech 
zawodników indywidualnych, trzy piątki bohurtowe i jedną drużynę 
21. Wśród tych ostatnich  było dwóch zawodników z drużyny von 
Massow Sławomir Smolarczyk i Tomasz Garncarek powołanych do 
drużyny 21. We Francji Polska Reprezentacja w ogólnej klasyfikacji 
zajęła 3 miejsce za reprezentacją Rosji i Ukrainy.
Rota Piesza von Massow staje się znana nie tylko w Polsce, ale także 
na świecie. 

ŚredniowieCzuj 2014
Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie, Urząd Miejski w 
Maszewie, Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Rota Piesza 
von Massow, Stowarzyszenie Teatr Krzyk serdecznie 
zapraszają na imprezę pn.: ŚredniowieCzuj, która odbędzie 
się w dniach 15-16 sierpnia 2014 r. Pierwszego dnia 
świętować będziemy na Stadionie Miejskim w Maszewie. 
Drugiego dnia zapraszamy nad Jezioro Maszewskie. 
Szczegółowy program już wkrótce znajdą Państwo na 
stronach internetowych: www.okis.maszewo.pl oraz 
www.maszewo.pl.  

ADOPTUJ   PSA
Jeśli szukasz psa przyjaciela i stróża twojego domu, 

zaopiekuj się i przygarnij jednego (lub więcej) z psów 
bezdomnych porzuconych na terenie naszej Gminy.

W sprawie adopcji psów prosimy
kontaktować się z:

Przychodnią Weterynaryjną
ANIMAL VET

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

Dbajmy o nasze zwierzęta latem
W związku z coraz wyższymi temperaturami na zewnątrz apelujemy 
do mieszkańców aby pamiętali o zwierzętach. W okresie letnim 
bardzo ważny dla zwierząt  jest stały dostęp do wody. 
W jaki sposób może pomóc każdy z nas? Wystarczy gdzieś w 
ogólnodostępnym miejscu, w okolicy swojego domu, pod blokiem, w 
ogródku, w altance śmietnikowej... wystawić miskę z wodą. Na 
pewno skorzystają z niej zamieszkujące w okolicy bądź 
przechodzące obok zwierzęta - psy, koty, ptaki... Może wydawać się 
to banalne, ale tak na prawdę taka miseczka z wodą może pomóc 
zwierzęciu cierpiącemu z pragnienia.
Szczególnie pamiętajmy o tym, aby:
1 Pies miał zawsze przy budzie w miejscu nienasłonecznionym miskę 
ze świeżą wodą. 
2 Buda i kojec nie mogą być wystawione non-stop na działanie 
promieni słonecznych. 
3 W miarę możliwości wybierać miejsca do spaceru tam, gdzie pies 
ma możliwość kąpieli i ochłodzenia organizmu. 
4 Nie zostawiać psa w samochodzie podczas upałów. A jeżeli jest już 
taka konieczność to pozostawić samochód w zacienionym miejscu z 
uchylonymi szybami. Używać osłon od słońca. W trakcie podróży 
zatrzymywać się co 2-3 godziny, aby psa wyprowadzić na spacer. 
Udar u psa charakteryzuje się silnym ziajaniem i ślinieniem - należy 
oczyścić psu pysk ze śliny, aby ułatwić oddychanie i zmoczyć głowę 
zimną wodą oraz owinąć tułów psa wilgotnym ręcznikiem i polewać 
wodą, dawać picie

Nowy gabinet weterynaryjny
Przy ulicy Kościuszki 
czynna już jest  nowa 
lecznica dla zwierząt, którą 
prowadzi lekarz med.wet. 
Tomasz Ozdoba.
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4 i 18 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce 
częściowo wolne wybory. Zakończyły się jednoznacznym i dla ówczesnej 
władzy zaskakującym zwycięstwem opozycji solidarnościowej, 
zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. 
W ich wyniku Polska stała się pierwszym państwem tzw. bloku 
wschodniego, w którym przedstawiciele demokratycznej opozycji 
uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybrany też został 
pierwszy niekomunistyczny rząd z premierem Tadeuszem Mazowieckim 
na czele. Od tej chwili przyspieszył proces ustrojowej transformacji.
Prawdziwie wolne i demokratyczne wybory odbyły się rok później. W 
całym kraju wybierano wtedy nowe władze samorządowe. W Maszewie, 
w wyniku wyborów powstała nowa 24 osobowa rada miejska, na czele 
której stanął przewodniczący Eugeniusz Głowacki. Radni na stanowisko 
burmistrza powołali Romana Jasińskiego, który w grudniu tego samego 
roku z funkcji  zrezygnował. W jego miejsce nowym burmistrzem 
wybrana została Jadwiga Ferensztajn.
Nowa rada i nowy burmistrz, stanęli przed 
olbrzymim wyzwaniem. W chwili rozpoczynania 
pierwszej kadencji (lata 1990-94), Gmina 
Maszewo była w fatalnej kondycji gospodarczej. 
Ale nie tylko. Realizowane przez rząd reformy 
systemowe, najboleśniej dotknęły niewielkie 
gminy o charakterze wiejskim, takie jak Maszewo. 
Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych 
przeprowadzona bez systemowych rozwiązań 
zrodziła olbrzymie problemy natury społecznej. 
Bezrobocie było tylko jednym z nich. Państwo 
przerzuciło na gminy mnóstwo nowych zadań, nie 
zapewniając dodatkowych środków na ich 
realizację. Ale największym wyzwaniem, przed którym stanęły nowe 
władze, było wyprowadzenie gminy z cywilizacyjnej zapaści, w jakiej się 
znajdowała. Brak dostępu do wody pitnej, brak oczyszczalni, kanalizacji, 
gazyfikacji, a nawet środków łączności to były najważniejsze zadania, 
które w pierwszej kolejności należało rozwiązać. Niestety, nakłady 
finansowe potrzebne na ich realizację  były dla gminy nie do 
udźwignięcia.  Jednak determinacja samorządowców sprawiła, że wiele z 
tych zadań wykonano. Obroty budżetu gminy w pierwszej kadencji 
wyniosły 93 miliardy 140 mln zł.  Wykonano wtedy  zadania 
inwestycyjne na kwotę 55 miliardów 659 mln zł. Olbrzymim sukcesem 
było pozyskanie dodatkowych funduszy  w wysokości 44 miliardów 399 
mln zł z innych źródeł. Dzięki temu, w stosunkowo krótkim czasie udało 
się wykonać najpilniejsze zadania, które zdecydowanie poprawiły 
gminną i miejską infrastrukturę. Od tamtej pory minęło już ponad 20 lat, 
warto zatem najważniejsze z nich przypomnieć:

- zakończono budowę oczyszczalni ścieków w Maszewie
- gazociąg: rurociąg przesyłowy, stacja redukcyjna w Przemoczu, sieć 
rozdzielcza w Przemoczu, gazociąg do miejscowości Rożnowo, Darż i 
Dąbrowica,
- wybudowano wodociągi: Dębice – Bagna, Budzieszowce – 
Dobrosławiec (w tym modernizacja stacji wodociągowej), Wisłąwie – 
Dębice ( w tym remont kapitalny hydroforni), wodociąg Sokolniki (prace 
remontowe 7 km) i ulica Leśna (długość 1,2 km).
- budowa kanalizacji sanitarnej, która objęła 22 ulice: Jedności 
Narodowej – Świerczewskiego (w tym położenie nawierzchni 
asfaltowej), Głowackiego do ulicy Polnej, 22 Lipca do ul. 
Świerczewskiego, Jedności Narodowej – Wojska Polskiego, Wojska 
Polskiego – 1 Maja (w tym kolektor deszczowy), Waryńskiego, 
Kościuszki, Buczka, Grunwaldzka (w tym kolektor deszczowy), Chopina 

(w tym nawierzchnia z żużla), 8-go Marca,  
Ogrodowa, Lipowa, Nowogardzka, Okrzei (w tym 
sieć wodociągowa, droga) Kilińskiego – Szkolna 
(w tym kolektor deszczowy, nawierzchnia 
asfaltowa).
- podłączenie budynków komunalnych do sieci 
kanalizacyjnej (29 budynków, 100 mieszkań)
- uzbrojenie terenów pod budownictwo jednoro-
dzinne: ul. Polna, ul. Brzozowa, ul. Żeromskiego 
(w tym sieć kanalizacyjna, wodociągowa, droga, 
stacja transformatorowa)
- wybudowano 5-rodzinny budynek komunalny w 
Maszewie
- wybudowano nową remizę strażacką w Maszewie

- telefonizacja Gminy, w tym montaż nowoczesnych central w Maszewie, 
Dębicach i Rożnowie. To zadanie było możliwe do realizacji przy dużym 
zaangażowaniu mieszkańców gminy, którzy stworzyli Społeczne 
Komitety Telefonizacji Wsi
- modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy
- wybudowano nową Szkołę Podstawową w Dębicach, której uroczyste 
otwarcie nastąpiło 1 września 1993 r. Po raz pierwszy w historii miasta i 
gminy, właśnie w Dębicach odbyła się wojewódzka inauguracja roku 
szkolnego 1993/1994 dla szkół podstawowych.
Zrealizowanych inwestycji było więcej, my przypomnieliśmy tylko z 
nich najważniejsze. Warto sobie po latach uświadomić, jaką gminę w roku 
1990 zastaliśmy i rozglądając się wokół siebie zdać sobie sprawę z tego, 
jak dużo wspólnie dokonaliśmy. Następne  kadencje i realizowane w nich 
najważniejsze zadania przypomnimy w kolejnym wydaniu naszego 
Biuletynu.

Początki przemian

Ilona Matynia-Górska.
Urodziła się w marcu 1989 roku,  a więc 3 miesiące przed historyczną datą 
4 czerwca –  datą wyborów do sejmu kontraktowego. Należy więc do 
pokolenia, które urodziło się i dorastało w wolnym kraju, w nowej 
społeczno – gospodarczej rzeczywistości.
Biuletyn Maszewski – 25 rocznica  czerwca 1989 roku wywołała sporo 
dyskusji. Często pojawiało się w nich pytanie o to, czy żyjemy w 
wolnym kraju. Pani ma też takie wątpliwości?
Ilona Matynia - Górska – Mówiąc szczerze nie bardzo rozumiem 
przytaczaną w tych dyskusjach argumentację. Ja takich wątpliwości nie 
mam. Mam prawo wyboru, nikt mnie do niczego nie zmusza, mam własne 
przekonania, o których mogę otwarcie mówić, mogę swobodnie 
podróżować po Europie a nawet po świecie, mam wreszcie swobodny i 
niczym nie ograniczany dostęp do informacji, do internetu. Wiem, że 
wcześniej, przed moim urodzeniem, sporo spraw wyglądało inaczej.
Uczyli o tym w szkole?
Oczywiście w szkole podstawowej i w gimnazjum nie, ale w liceum już ta 
tematyka się pojawiła, sporo też wiedzy zdobyłam na studiach. Ale 
najwięcej dowiedziałam się o tamtych czasach od rodziny. Na przykład o 
tym, że na sklepowych półkach stał tylko ocet i musztarda. Dzisiaj trudno 
to sobie wyobrazić i mam nadzieję, że tamte czasy już nigdy nie wrócą.
Czyli ma Pani przekonanie, że żyje w wolnym, pięknym i doskonałym 

kraju.
W wolnym tak. Piękno to 
rzecz gustu ale na pewno 
mogę powiedzieć, że sporo 
spraw trzeba jeszcze 

załatwić, sporo zmienić, bo do doskonałości nam jeszcze daleko. Do 
niedawna pewnych spraw nie dostrzegałam. Dopiero pobyt w innych 
krajach sprawił, że dostrzegłam jak sporo nas od rozwiniętych państw 
jeszcze dzieli. Miałam okazję poznać Szwecję, Danię, Norwegię, 
niedawno wróciłam z Hiszpanii i ze smutkiem muszę powiedzieć, że 
porównania nie są dla nas korzystne.
A w czym dostrzegła Pani największe 
różnice?
Można je dostrzec na każdym kroku. Bo 
pomimo, że sporo spraw u nas, w naszej 
gminie, mieście i w Polsce zmienia się na 
lepsze, to ciągle jeszcze zbyt wolno i zbyt 
mało, aby z tamtymi krajami się 
porównywać. Różnice są także w 
ludziach. Tam są bardziej spontaniczni, 
więcej w nich luzu i radości. U nas 
dominuje szarość, smutek, zawiść. 
Przynajmniej ja tak to postrzegam.
Jaka według pani jest tego przyczyna?
Sądzę, że mojemu pokoleniu brakuje 
życiowej stabilizacji. Niski status 
materialny, pogoń za pracą i lęk przed jej 
utratą. To chyba główne powody. Z moich 
rodzinnych Jarosławek wyjechało 
mnóstwo młodych ludzi w poszukiwaniu 
pracy do innych krajów. Podobnie zresztą jak ja. A proszę mi wierzyć, że ja 
swoje Jarosławki kocham i tu chciałabym ze swoją rodziną żyć. Niestety, 
aby zostać trzeba tu pracować. Ja po ukończeniu studiów ciągle pracy 
szukam. Mam nadzieję, że ją znajdę, bo decyzja o ponownym wyjeździe 
łatwą dla mnie i mojej rodziny nie będzie.

Równolatka przemian

Sztandarowa inwestycja I kadencji
 - Oczyszczalnia ścieków
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Dzień Dziecka w obiektywie
Dobrosławiec

Przemocze

Maszewo

Wałkno

Dębice Jarosławki
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W Szkole Podstawowej w Dębicach, podobnie jak na terenie gminy, 
zakończenie roku szkolnego odbyło się w piątek, 27 czerwca.
Niewielka szkolna sala pękała tego dnia dosłownie w szwach. Zapełnili ją 
nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice, dziadkowie i 
oczywiście zaproszeni na uroczystość goście, z burmistrz Jadwigą 
Ferensztajn i przewodniczącym RM Eugeniuszem Głowackim na czele.
Bohaterami dnia byli tegoroczni absolwenci klasy szóstej, dla których ten 
dzień był ich dniem  pożegnania  ze szkołą. To oni  właśnie, tradycyjnym 
polonezem uroczystość rozpoczynali.
W tym roku, edukację w klasie VI zakończyło 19 uczniów:
Damian Ciężki, Gabriel Kapczyński, Kacper Kodź, Kordian Kodź, Karolina 
Koladyńska, Konrad Kowalczyk, Michał Kowalczyk, Kamil Kubiak, 
Oliwia Mitura, Zbigniew Moskwa, Jakub Niemczyn, Józef Nowaczyk, 
Kajetan Prochera, Przemysław Stawski, Dominika Stępień, Karolina 
Sulikowska, Natalia Szuberla, Maria Trzópek i Marian Zarzecki.
W części artystycznej wystąpili uczniowie młodszych klas i absolwenci, 
odbyło się też uroczyste przekazanie sztandaru i ślubowanie absolwentów. 
Oczywiście momentem, na który z niecierpliwością czekali uczniowie, było 
wręczenie najlepszym z nich świadectw z paskiem oraz nagród za szkolne 
osiągnięcia. Niekwestionowanym prymusem szkoły był w tym roku uczeń 
szóstej klasy – Jakub Niemczyn.
Nie zabrakło też życzeń udanych wakacji  od burmistrz Jadwigi Ferensztajn, 
były też podziękowania i kwiaty dla nauczycieli i dyrektorki szkoły. 
Serdecznie ze swoją wychowawczynią – Beatą Woźniak, żegnali się 
absolwenci. My  życzymy im wspaniałych wakacji i mamy też nadzieję, że 
zapamiętają towarzyszące im tego dnia motto, że „Wielkie czyny powstają z 
wielkich marzeń”. I tego właśnie, w dalszej życiowej drodze im życzymy.

Szkoła Podstawowa w Dębicach

Gimnazjum w Maszewie
Gimnazjum im. Jana Pawła w Maszewie ukończyło 77 uczniów 
w tym 10 uczniów z wyróżnieniem. Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 2013/2014 odbyło się w hali sportowej gdzie 
Pani Dyrektor Anna Tokarzewska podziękowała uczniom, 
nauczycielom i rodzicom za kolejny rok nauki i współpracy. 
Wręczyła świadectwa z paskiem 19 uczniom z klas pierwszych i 

drugich, a wraz z wychowawcami klas trzecich wręczyła listy 
gratulacyjne dla rodziców i pamiątkowe dyplomy absolwentom 
gimnazjum. Do gratulacji dla klas III przyłączyła się Pani Jadwiga 
Ferensztajn, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Eugeniusz 
Głowacki oraz Pani Anna Sroślak Kierownik Referatu Oświaty w 
Maszewie i wręczyli pamiątkowe listy gratulacyjne i pióra. 



Szkoła Podstawowa w Rożnowie

Szkoła Podstawowa w Maszewie

Przedszkole w Maszewie

W dniu 27 czerwca 2014 roku o godzinie 12.00 rozpoczęła się 
uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013 -2014 w Szkole 
Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim. 
Tego dnia odwiedzili nas goście: pani Alicja Szuster –sekretarz 
Gminy, pan  Eugeniusz Głowacki - Przewodniczący Rady 
Miejskiej, pani Andżelika Retmańczyk – kierownik OPS, pan 
Zdzisław Kulka –kierownik Posterunku Policji w Maszewie, 
pani Bożena Smolec –w zastępstwie pani Kierownik Zakładu 
Komunalnego, ks. Franciszek Kokoszyński –proboszcz parafii w 
Rożnowie, sołtysi wsi wchodzących do obwodu szkoły oraz 
licznie przybyli rodzice na czele z Przewodniczącą Rady 
Rodziców panią Jolantą Jaroszyńską. 
Było to święto całej szkoły podczas którego, sołtysom wręczono 
podziękowania za dofinansowanie festynu z okazji Dnia 
Dziecka, zaproszeni goście składali życzenia i gratulacje, 
wręczając symboliczne kwiaty, uczniowie promowani z 
wyróżnieniem otrzymali świadectwa z paskiem i nagrody 
książkowe.  Wśród nich znaleźli się: Zuzanna Smejda, 
Aleksandra Socha, Wiktoria Popielarska –uczennice klasy IV, 

W dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej w 
Maszewie uroczyście pożegnano rok szkolny 2013/2014. Rok 
ten obfitował w wiele ciekawych wydarzeń szkolnych i w wiele 
sukcesów, czego zwieńczeniem był uroczysty apel.  
Szkołę pożegnało 53 absolwentów, w tym 20 z nich otrzymało 
świadectwa z wyróżnieniem. Piękny wynik ze Sprawdzaniu 
Szóstoklasisty był dodatkowym powodem do radości. 
Uczniowie z klas IV-V również mają powody do dumy - 26 
otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Szczególne powody do 
radości mają ci uczniowie, którzy za bardzo wysokie osiągnięcia 

Jakub Kąkol (najwyższa średnia w szkole 5, 82), Kacper Zajdel, 
Wiktoria Ziębicka –uczniowie klasy V. Nie zapomniano o 
najmłodszych uczniach, wprawdzie nie otrzymali świadectw z 
paskiem, ale za zdobycie wysokich ocen w nauce i wzorowe 
zachowanie również zostali uhonorowani nagrodami 
książkowymi. Do wyróżnionych w tej grupie należą: Adrian 
Pawlinowicz, Klaudia Marczyńska, Bartłomiej Bobrowicz z 
klasy I, Małgorzata Kubiak, Marta Wolf, Jakub Kołodziejczyk, 
Maja Jaroszyńska, Emilia Budna z klasy II, Kornelia Sicińska, 
Daria Łojewska, Marcelina Piasecka, Amelia Pogródek, Julia 
Majchrzak, Zuzanna Iwaszkiewicz z klasy III. 
Tegoroczni absolwenci pożegnali się ze szkołą prezentując 
wzruszający program artystyczny. W tym gronie znalazło się 6 
uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Są to: 
Zuzanna Baryga, Maja Liszczak, Klaudia Kraska, Sandra Burek, 
Damian Siciński i Wiktor Buszta.  
Na twarzach widać było radosne uśmiechy, wszystkim dopisywał 
doskonały humor i oby w takiej atmosferze mijały wakacje. 

w nauce w klasach IV-VI otrzymali stypendia naukowe - jest ich 
aż 34! Pozostali uczniowie również spisali się na medal, czego 
dowodem są liczne nagrody, dyplomy, puchary i wyróżnienia w 
różnych konkursach przedmiotowych i sportowych, olimpiadach 
międzyszkolnych, nagrodach za wzorową frekwencję i za 
oszczędzanie w Szkolnej Kasie Oszczędnościowej. 
Pięknie gratulujemy! I życzymy Naszym Milusińskim 
powodzenia w przyszłym roku!
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Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie
14-15 lipca
poranki filmowe, podchody dla młodzieży,  plener malarski zakończony 
wystawą w OKIS, warsztaty muzyczne, tenis stołowy;
16 – 18 lipca
poranki filmowe, warsztaty breakdance  oraz plastyczno – techniczne  
(zastosowanie techniki fakturowe) dla młodzieży, zajęcia z gitarą, 
warsztaty akustyki i emisji głosu;
poranki filmowe, gry i zabawy animacyjne, zajęcia plastyczne ( warsztaty z 
gliną), seanse filmowe dla młodzieży, tenis stołowy; poranki filmowe, 
warsztaty breakdance  oraz plastyczno – techniczne  (zastosowanie 
techniki fakturowe) dla młodzieży, zajęcia z gitarą, warsztaty akustyki i 
emisji głosu;
poranki filmowe, ,,coś dla malucha łakomczucha'', wakacyjne zabawy 
ruchowe, warsztaty plastyczne, piesze wycieczki;
,,Lato na wesoło'' – impreza plenerowa;
19-23 lipca
poranki filmowe, plażowanie na sportowo, zajęcia plastyczne (sianoploty) 
dla młodzieży, wycieczka rowerowa; 
poranki filmowe, wycieczka z plecakiem , warsztaty muzyczne, tenis 
stołowy;
poranki filmowe, rewolucje kuchenne z OKiS, zajęcia plastyczne 
,,Lepienie figur z masy solnej'', zajęcia z gitarą, warsztaty akustyki i emisji 
głosu;
 poranki filmowe; zajęcia plastyczne; gry i zabawy animacyjne; seanse 
filmowe dla młodzieży; tenis stołowy
24 lipca 
wycieczka rowerowa, piesze wycieczki;
25-31 lipca
poranki filmowe, warsztaty praktyczno- techniczne , turniej warcabowy, 
dance ma sens, wycieczka rowerowa; 
wyjście z plecakiem w plener, warsztaty muzyczne, tenis stołowy;
poranki filmowe, warsztaty String Art.,  zajęcia z gitarą, warsztaty akustyki 
i emisji głosu;
poranki filmowe; warsztaty plastyczne, rewolucje kuchenne- konkurs, 
seanse filmowe dla młodzieży, tenis stołowy;
1-6 sierpnia
poranki filmowe, malowanie na szkle, decopuage, wakacyjne zabawy 
ruchowe,  zajęcia z gitarą, piesze wycieczki;
poranki filmowe, plener malarski,  na sportowo (stadion sportowy: piłka 
nożna, koszykówka);
poranki filmowe, zajęcia plastyczne ,,lepienie figur z masy solnej'', zabawy 
ruchowe, warsztaty muzyczne, tenis stołowy;
poranki filmowe, konkurs muzyczny ,,Moja wakacyjna piosenka'', gra w 
dwa ognie, zawody sportowe, wycieczka rowerowa;
7-12 sierpnia
poranki filmowe, pieczenie ciasteczek, plażowanie na sportowo, seanse 
filmowe dla młodzieży, tenis stołowy,
poranki filmowe, kalambury, zajęcia techniczno- plastyczne, zajęcia z 
gitarą, piesze wycieczki;
wycieczka rowerowa, na sportowo (stadion sportowy: piłka nożna, 
koszykówka);
poranki filmowe, zajęcia plastyczne,  gry i zabawy w plenerze, warsztaty 
muzyczne, tenis stołowy;
13-14 sierpnia
poranki filmowe, warsztaty breakdance, wycieczka rowerowa;
poranki filmowe, zajęcia plastyczne- origami, plażowanie na sportowo, 
seanse filmowe dla młodzieży, tenis stołowy;
15-16 sierpnia
,ŚredniowieCzuj'' – impreza plenerowa
18-21 sierpnia
poranki filmowe, warsztaty breakdance  oraz plastyczno – techniczne ( 
zastosowanie techniki fakturowe) dla młodzieży,  na sportowo (stadion 
sportowy: piłka nożna, koszykówka);
poranki filmowe, dance ma sens- nauka tańca połączona z zabawą, 
warsztaty plastyczne – zabawa z wełną, technika filcowania, warsztaty 
muzyczne, tenis stołowy;
poranki filmowe, wędrówka z mapą ,,Poszukiwanie ukrytego skarbu'',  
zabawa z gliną, plasteliną i modeliną, wycieczka rowerowa; 
wycieczka rowerowa po okolicach gminy Maszewo, plażowanie na 
sportowo , seanse filmowe dla młodzieży, tenis stołowy;

22-26 sierpnia
poranki filmowe, warsztaty 
b r e a k d a n c e   o r a z  
plastyczno – techniczne ( 

zastosowanie techniki fakturowe) dla młodzieży,  na sportowo (stadion 
sportowy: piłka nożna, koszykówka);
poranki filmowe, dance ma sens- nauka tańca połączona z zabawą, 
warsztaty plastyczne – zabawa z wełną, technika filcowania, warsztaty 
muzyczne, tenis stołowy;
poranki filmowe, wędrówka z mapą ,,Poszukiwanie ukrytego skarbu'',  
zabawa z gliną, plasteliną i modeliną, wycieczka rowerowa; 
wycieczka rowerowa po okolicach gminy Maszewo, plażowanie na 
sportowo , seanse filmowe dla młodzieży, tenis stołowy;
27-29 sierpnia
poranki filmowe, rewolucje kuchenne z OKiS,  zajęcia plastyczne 
,,Lepienie figur z masy solnej'', plażowanie na sportowo,  seanse filmowe 
dla młodzieży, tenis stołowy; 
poranki filmowe, ognisko na zakończenie wakacji , gry i zabawy 
animacyjne w plenerze;   
UWAGA:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów zajęć. Aktualna 
oferta będzie podawana do wiadomości publicznej co 2 tygodnie z 
aktualnymi poprawkami z tygodniowym wyprzedzeniem.  
Kontakt  - tel. 914187753

Biblioteka Publiczna  Miasta i Gminy Maszewo
tel. 914187658
1 lipca - Letni turniej warcabowy;
2 lipca - Piknik Czytelniczy -  rozwiązywanie zagadek
3 lipca - Dzień UFO
8 lipca - Teatrzyk improwizacji
10 lipca - Gry i zabawy sportowe ( zapomniane gry)
15 lipca - Moje Miasto Maszewo –zajęcia plastyczne
17 lipca - Dzień Czerwonego Kapturka
22 lipca - „Bo fantazja jest od tego” – zajęcia plastyczne
23 lipca - Dzień Włóczykija – wycieczka rowerowa
24 lipca - Z przyrodą na TY – zbieranie kwiatów i ziół
29 lipca - Z przyrodą na TY – zbieranie kwiatów i ziół
31 lipca - Poszukiwacze skarbów – Noc w bibliotece
26 sierpnia - Bajkowe zamieszanie. Klub Młodego Czytelnika
28 sierpnia - Najaktywniejszy Czytelnik wakacji 

Szkoła Podstawowa w Dębicach 
tel. 914191195
1. Wyjazd do Centrum Wodno -  Rekreacyjnego Laguna w Gryfinie
2. Wyjazd do Multikina w  Szczecinie

Szkoła Podstawowa w Maszewie
tel. 914187610
Od 19 do 29 sierpnia - Zajęcia plastyczne, ogniska, gry i zabawy sportowe 
oraz wyjazd na basen
Placówki Wsparcia Dziennego w Bagnach,  Nastazinie, Sokolnikach oraz 
Świetlice Środowiskowe w Korytowie, Jenikowie, Radzanku i Maciejewie 
kontakt bezpośredni z opiekunem świetlicy
lipiec-sierpień - Zajęcia zgodnie z harmonogramem całorocznym
23 sierpnia - Wyjazd do Goleniowa na Festyn trzeźwości (dzieci z 
Maciejewa i Radzanka)
Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Maszewo
7-20 lipca – placówka otwarta
21.07 do 3.08 - Kolonia w Kowarach
04.08 do 11.08 - Placówka otwarta
06.08 do 16.08 - Kolonia w Łukęcinie
20.08 do 30.08 - Placówka otwarta
Ognisko TPD w Darżu 
Ognisko TPD w Bielice
lipiec – sierpień – placówka otwarta.
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24 maja odbyła się druga edycja MAJÓWKI  integracyjnej, której 
organizatorem byli: Koło Łowieckie „Jeleń” Maszewo, Sołectwo 
Nastazin oraz OSP Nastazin. Majówka  rozpoczęła się zawodami 
wędkarskimi. Lista zawodników była dość obszerna, co oczywiście 
ucieszyło organizatorów.  Kolejną atrakcją był rozegrany mecz piłki 
nożnej OSP Nastazin vs. Koło „Jeleń”. „ Zawody miały dużo 
WODY” Mecz przyjaźni rozegrano w strugach deszczu, dochodziły 
głosy od kibiców, żeby zwolnić zarządcę obiektu, ponieważ nie 
zamknął dachu itd. ,ale my jak na bohaterów przystało, meczu nie 
przełożyliśmy i zagraliśmy. Ale żeby nie narzekać na pogodę na 
koniec wyszło słoneczko. W dalszej części odbyły się gry i zabawy 
dla dzieci na terenie  Koła „Jeleń” prowadzone, przez instruktorów 
Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie. W tej części udział brali 
również dorośli przypominając sobie beztroskie dzieciństwo. 
Pokazem żonglerki diabolo, umilił chwile, zwycięzca gminnego 
Talent Show Karol Wiatrowski. Najwięcej emocji wzbudziły jednak 
amatorskie zawody STRONG MAN, gdzie na starcie stanęło ośmiu 
zawodników. Wystartowali w poszczególnych konkurencjach – 
przerzucanie opony, spacer farmera, pchnięcie odważnikiem oraz 
wyciskanie. Publiczność nie mogła się nudzić, a spontaniczne piski, 
oklaski, wrzaski towarzyszyły zaciętym zmaganiom.
Przez cały czas czynny był punkt medyczny, prowadzony przez Panie 
pielęgniarki ze szpitala w Zdunowie. Nikt nie mógł chodzić głodny, 
dlatego też każdy uczestnik imprezy zupełnie za darmo mógł 
skorzystać z poczęstunku naprawdę treściwymi daniami 
przygotowanymi przez restaurację MARYSIEŃKA z Lisowa. Część 
sportowo-rekreacyjną zakończyła myśliwskim akcentem prezentacja 
psów myśliwskich.

Majówka Nastazin 2014 r.

Podczas podsumowania zostały wręczone nagrody dla zwycięzców 
w/w konkurencji:
Zawody wędkarskie
miejsce I - Piotr Bacza
miejsce II - Hubert Łabędzki
miejsce III - Marcel Ferensztajn

Mecz Piłki nożnej  1:1
Strong Man
miejsce I - Rafał Luter
miejsce II - Stanisław Falfura
miejsce III - Zdzisław Falfura
MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA  NASTAZIN
W sobotę 14 czerwca w Osinie odbyły się zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów 
udział w zawodach wzięła drużyna MDP Nastazin. Mamy nadzieję, 
że przez taką formę zabawy i edukacji kiedyś wstąpią w seniorskie 
szeregi OSP Nastazin. Gratulujemy Debiutu.

W dniu 02.04.2014r. w Ośrodku Kultury i Sportu odbył się 
Powiatowy Konkurs Plastyczny ,, Najpiękniejsza baśń mojego dzieciństwa ''

W przeglądzie wzięło udział 60 uczestników. Jury w składzie : p. 
Marek Żak - przedstawiciel Zamku Książąt Pomorskich w 
Szczecinie, p. Katarzyna Dubicka- instruktor plastyki w OKiS oraz 
p. Wiesława Karwowska – dyrektor Biblioteki Publicznej, 
przyznało tytuł LAUREATA 18 pracom oraz WYRÓŻNIENIE 4 
pracom.
LAUREACI: Jan Olczyk- SP nr 1 w Nowogardzie; Ola 
Garculińska – Nowogardzki Dom Kultury; Zofia Stasińska – OKiS; 
Aleksandra Tomaszewska- SP Kliniska; Julia Florczak- SP nr 2 w 
Nowogardzie; Wiktoria Andrzejewska – Nowogardzki Dom 
Kultury; Nikola Dawciełowicz- Nowogardzki Dom Kultury; Marta 
Jastrzębska- SP Kliniska; Sylwester Komisarek- SP w Orzechowie; 
Aniela Maciejek- OKiS; Ada Ratajczak – Nowogardzki Dom 
Kultury; Nikola Bielej- SP nr 2 w Nowogardzie; Nikola 

Rondo w nowej szacie Koncert Kameralny
2 czerwca 2014r. w sali Ośrodka Kultury i 
Sportu w Maszewie mieliśmy okazję 
wysłuchać wspaniałego koncertu kameral-
nego. Pomysłodawcą koncertu była Pani 
Dorota Maciaszczyk mieszkanka Jarosławek, 
pianistka, wykładowca Wydziału Instrumen-
talnego Akademii Sztuki w Szczecinie, 
nauczyciel klasy fortepianu w Szkole 
Muzycznej I stopnia w Goleniowie której to 
towarzyszyli klarneciści – Irena Mariak oraz 
Krzysztof Drozdowski. W trakcie 40 
minutowego występu usłyszeliśmy utwory 
Geralda Finzi, Clauda Debussy,  Paula 
Jeanjeana a także Bela Kovacs .

Michalczyk- OKiS; Natalia Piesio- OKiS; Wiktoria Klusaczyk- 
Nowogardzki Dom Kultury; Pola Makowska- OKiS; Kacper 
Żelaznowski- Nowogardzki Dom Kultury; Amanda Rech- 
Nowogardzki Dom Kultury.
WYRÓŻNIENI: Aurelia Kubacka- Nowogardzki Dom Kultury; 
Dominika Michalska- OKiS; Mikołaj Rybus- Nowogardzki Dom 
Kultury; Zuzanna Pawlak- OKiS.
Wymienione osoby otrzymały nagrody rzeczowe, natomiast prace 
laureatów oraz wyróżnionych uczestników zostały wysłane na 
Wojewódzki Konkurs Plastyczny w Świdwinie. 
Gratulacje kierujemy do opiekunów laureatów za wysoki poziom 
artystyczny prac swoich wychowanków oraz zapraszamy do  
uczestnictwa w następnych konkursach organizowanych przez 
OKiS w Maszewie. 

W środę 11 lipca oględzin ronda dokonał marszałek Wojciech Drożdż 
(pierwszy z prawej) w towarzystwie burmistrz Jadwigi Ferensztajn
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W dniu 10 maja 2014 r. w hali sportowej w Maszewie odbył się I 
Powiatowy Maraton ZUMBY w Maszewie o puchar Starosty 
Goleniowskiego. 
A to wszystko za sprawą zumby czyli fitnessowego szaleństwa 
zainspirowanego latynoskimi rytmami, dzięki której poprzez świetną 
zabawę kształtujemy sylwetkę, dbamy o kondycję, a przede 
wszystkim napawa nas optymizmem i wprawia nas w świetne 
samopoczucie. Proste kroki taneczne, świetne kombinacje ruchów i 
motywująca muzyka stwarza atmosferę świetnej imprezy i totalnie 
porywa nas do zabawy.
Zumba przyciągnęła tego dnia wszystkie, bez względu na wiek, 
energiczne osoby, które postanowiły spędzić te kilka godzin w sposób 
niekonwencjonalny z pewną dozą szaleństwa. Pozytywny nastrój 
udzielał się każdemu bez wyjątku. Niektórzy nie dowierzali, że 
ZUMBA potrafi wywoływać takie emocje. Zawdzięczamy to przede 
wszystkim wspaniałym prowadzącym: Grzegorzowi Sokulskiemu 
„Akademia Tańca i Fitnessu” z Maszewa, Kamili Cichosz „Fitness-
Elite” z Goleniowa, Marcie Nowak ze Stargardu, Paulinie Skowron 
ze Szczecina, osobom, których życie wypełnione jest tańcem, 
fitnessem, zabawą. 
Pomysłodawcami maratonu byli: mieszkanka Maszewa Izabela 
Żabicka, instruktor  zumby, tańca i fitnessu Grzegorz Sokulski z 
Akademii Tańca i Fitnessu w Maszewie oraz Ośrodek Kultury i 
Sportu w Maszewie. 
Patronat nad maratonem objął Starosta Goleniowski oraz Urząd 
Miejski w Maszewie.
W maratonie udział wzięło 180 osób, w tym zarówno kobiety jak i 
mężczyźni, co zostało potwierdzone zajęciem I miejsca przez Pana 
Roberta. Fakt ten niezmiernie  cieszy i potwierdza, że „zumbować” 
każdy może! Wstęp na maraton był nieodpłatny, a każdy z 
zarejestrowanych uczestników otrzymał numer startowy, wodę do 
gaszenia pragnienia, poczęstunek na pokrzepienie sił. Zabawa trwała 
3 godziny z 20 min przerwami, w trakcie których rozlosowane zostały 
nagrody dla uczestników.  Hojność sponsorów była tak duża, że 
każdy z uczestników otrzymał wartościową nagrodę. 
Maraton z założenia miał być imprezą powiatową. Ku zdziwieniu i 
zadowoleniu organizatorów chętnych nie zabrakło również ze 
Szczecina, Choszczna, Wysokiej Kamieńskiej i Stargardu 
Szczecińskiego.  Zdecydowaną większość stanowili jednak 
mieszkańcy powiatu goleniowskiego, w tym: z gminy Maszewo - 58 
uczestników,  z gminy Osina - 48 uczestników,  z gminy Nowogard - 
12 uczestników, z gminy Goleniów – 51, z gminy Przybiernów - 4 
uczestników. 
Maraton prowadziło 6 instruktorów, którzy byli równocześnie 
sędziami i wyłonili z grona uczestników 1, 2 i 3 miejsce na podium. 
Na podium stanęli:
I miejsce - Robert Kraszkiewicz z Maszewa
II miejsce  - Katarzyna Wąsik z Kościuszek
III  miejsce - Iwona Brząkała z Nastazin

Zwycięzca  ot rzymał  
puchar Starosty Golenio-
wskiego oraz wartościo-
we nagrody ufundowane 

przez starostę i sponsorów. 
Organizatorzy otrzymali wsparcie rzeczowe od 50 sponsorów, którzy 
ofiarowali nagrody dla uczestników, usługi nagłośnienia, 
filmowania, fotografowania, posiłki wraz z profesjonalną obsługą a 
także wolontariuszy, którzy poświęcili swój prywatny czas, aby 
przygotować i przeprowadzić MARATON. 
Atmosfera podczas Maratonu Zumby była niesamowita, muzyka 
dodawała mocy ćwiczącym, a wspaniali instruktorzy dopingowali i 
zarażali pozytywną energią i uśmiechem! „Widok tylu zadowolonych 
osób ćwiczących w takt gorącej muzyki jest nie do opisania” – mówi 
Włodek z publiczności.
Wyrażam uznanie dla zaangażowania Izabeli i  osób 
współpracujących z Izą w organizację I Powiatowego Maratonu 
Zumby w Maszewie. Jest to jej osobisty sukces i sukces 
przygotowanego przez nich przedsięwzięcia. Na uwagę zasługuje 
umiejętność planistyczna, logistyka, pozyskanie sponsoringu i 
osobisty nadzór. Myślę, że we wszystkich tych obszarach Iza wraz z 
zespołem organizacyjnym wykazała się doskonale. Satysfakcja 
uczestników wyraża uznanie dla tego typu działalności na rzecz 
lokalnego społeczeństwa. Swoją kreatywnością i zaangażowaniem 
wniosła nową inicjatywę potrzebną młodym mieszkańcom gminy 
Maszewo i powiatu goleniowskiego. Miało to odzwierciedlenie w 
liczbie uczestników maratonu i ich aktywnym zaangażowaniu 
ruchowym. Duża liczba pomocników-wolontariuszy również 
zasługuje na uznanie. Gratuluję wszystkim osobom zaangażowanym 
w to wspaniałe przedsięwzięcie i osobom, które w wielu obszarach 
wsparły ten maraton! – mówi Jerzy z publiczności.
Bezapelacyjnie od 10 maja 2014 roku Zumba stanowić będzie nowy 
rodzaj spędzania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu 
życia.  Powiatowy Maraton ZUMBY to nowość w sportowej ofercie 
Powiatu Goleniowskiego, która na pewno spodobała się 
mieszkańcom i mamy nadzieję na stałe wpisze się w powiatowy 
kalendarz imprez. 
Inicjatywa organizatorów+zaangażowanie wolontariuszy i 
sponsorów+wsparcie władz powiatu = Satysfakcja uczestników
Na łamach prasy gratuluję wszystkim osobom zaangażowanym w to 
wspaniałe przedsięwzięcie, a szczególne podziękowania kierują do 
wszystkich sponsorów i osób, dzięki którym Maszewska Zumba 
mogła się odbyć. Dziękuję! 



W dniu 25 kwietnia 2014r. chór „Cavatina” z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
przedstawił  występ słowno – muzyczny w Kościele Parafialnym w 
Maszewie z okazji ewangelizacji Maszewa w ramach przygotowań do 
Kanonizacji Papieża Jana Pawła II. (1 zdjęcie)

W dniu 15 maja 2014r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Maszewie odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Patrona Szkoły”. 
Młodzież uczestniczyła w mszy św. oraz na apelu zaprezentowała  swoje 
dary dla Jana Pawła II.

Wieczorem gazeta szkolna „Ale Plama” zaprosiła gości na 
„Wieczór wspomnień o Janie Pawle II”. Na to spotkanie przybyli: Pani 
Jadwiga Ferensztajn – burmistrz Maszewa, pani dyrektor gimnazjum - Anna 
Tokarzewska, pani wicedyrektor - Violetta Oleszkiewicz, pani Alina Paczwa 
– była dyrektor gimnazjum (obecnie na emeryturze), ksiądz Janusz 
Szczepaniak  - ojciec duchowny z Arcybiskupiego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Szczecinie, ksiądz Proboszcz Kanonik Wacław Nowak z 
Goleniowa (były katecheta  gimnazjum), ks. Proboszcz Wojciech Lassota z 
Przemocza, ks. Wikary Marcin Rolnicki z Maszewa (obecny nauczyciel 
katechezy w gimnazjum) i rodzice uczniów: Państwo Rastowie, Państwo 
Belkowie, Państwo Iwańscy, Pani Wańczyk. Goście opowiadali swoje 
wrażenia i wspomnienia związane z Ojcem Świętym, a redakcja gazetki 
stworzyła reportaż na podstawie tych wywiadów do szkolnej gazety „Ale 
Plama”.

W dniu 24 maja 2014r. odbył się pieszy „RAJD PAPIESKI” 
organizowany przez Gimnazjum w Maszewie, w którym uczestniczyło 10- 
cioro uczniów wraz z opiekunem Panem Michałem Przenicznym z 
Gimnazjum w Maszewie. W sumie uczestników było 120 ze szkół z 
Stargardu Szczecińskiego. Trasa tego rajdu - 15 km Maszewo – Radzanek – 
Budzieszowce –Jarosławki - Maciejewo.   

Dnia 06.06.2014r. (piątek) reprezentacja Gimnazjum w Maszewie 
uczestniczyła w IV Archidiecezjalnym Spotkaniu Rodzin Szkół im. Jana 
Pawła II. Spotkanie odbyło się w SP w Krępsku. Uczennica kl. III C Angelika 
Florczak została laureatką konkursu literackiego „Jan Paweł II – w oczach 
dzieci i młodzieży”.

YPEF – to międzynarodowy konkurs wiedzy o lasach pt.: „ 
Młodzież w lasach Europy”. 29.04.2014r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Maszewie młodzież przystąpiła do tego konkursu po raz pierwszy w języku 
angielskim. Przybyły 3 drużyny z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, a z 
Gimnazjum w Maszewie było 8 drużyn.    (1 zdjęcie)

15 maja 2014r. zakończył się II etap „Ogólnopolskiego Konkursu 
– Aktywni dla klimatu” będącego częścią kampanii edukacyjnej dla klimatu 
pt.: „ Zmieniaj nawyki – nie klimat”, poświęcony klimatowi i działaniom 
podejmowanymi na rzecz jego ochrony. W konkursie brało udział 300 szkół 
z Polski. Nasze gimnazjum zajęło 101 miejsce. 

Młodzież prowadziła przez 6 – miesięcy zbiórkę baterii i 
elektrośmieci. Prowadzone były prelekcje informujące o szkodliwym 
wpływie zużytego sprzętu elektrycznego na środowisko. Prowadzona była 
również edukacja rodziców, na ten temat. Młodzież rozdawała mieszkańcom 
Maszewa ulotki informacyjne, zorganizowała marsz ulicami Maszewa, 
propagując ochronę działania związane z ochroną środowiska. (1 zdjęcie)

10.06.2014r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II odbył się „Festiwal 
Zdrowia”, który był punktem kulminacyjnym projektu edukacyjnego „Czas 
na zdrowie”. Ideą tego projektu było upowszechnienie w jak najszerszych 
kręgach wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia. Festiwal Zdrowia jest 
wydarzeniem, które zostało wpisane w program XIV Zachodnio-
pomorskiego Festiwalu Nauki.

Młodzież uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez: 
- dr hab. Anitę Kołodziej – Skalską – „Skażenie środowiska, a zdrowie 
człowieka” – ZUT
- doktorantki p. Maja Sędzik – „Znaczenie soli w żywności”; p. Justyna Pelc 
– „Stewia – słodka roślina” oraz p. Aleksandra Bobrowska – Chwat – 
„Żywność genetycznie modyfikowana”. (1 zdjęcie)

Uczniowie wysłuchali również prelekcję na temat „Prawidłowego 
żywienia młodzieży” przeprowadzonej przez dietetyka p. Ewelinę Chudy ze 
Stargardu Szczecińskiego. (1 zdjęcie)

W tym dniu odbywały się również zajęcia rekreacyjno – sportowe 
oraz mini pokaz i pogadanka z kulturystami.

Młodzież przygotowała bardzo dużo zdrowych smakołyków 
prowadząc „Zdrową Kawiarenkę”. (1 zdjęcie)

Obowiązkowym punktem dnia była projekcja filmu „Śmietnik w 
mojej głowie” przesłanego przez organizatora projektu.

W ciągu dnia powstawały również plakaty promujące zdrowy styl 
życia.
Wydarzenie miało charakter otwarty w wykładach mogli uczestniczyć 
mieszkańcy gminy.
Festiwal Zdrowia był ostatnią częścią projektu, w którym startowało 126 
szkół z całej Polski. Po I etapie mieliśmy 43 miejsce. Teraz będziemy 
oczekiwać na ostateczny wynik konkursu po przesłaniu sprawozdania z 
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„Festiwalu Zdrowia”. Organizatorami Festiwalu były p. Iwona Ślązak oraz 
p. Ewa Ratajszczak i zespół uczniów reprezentujący szkołę „Askorbinki” .

W piątek 30 maja, na dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rożnowie 
Nowogardzkim czekało wiele atrakcji, W szkole odbył się festyn 
z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. W organizacje zabawy 
włączyły się okoliczne sołectwa. W szczególności pomocnej ręki 
udzielili sołtysi Rożnowa, Tarnowa i Zagórców. Nie zabrakło też 
sponsorów. Dzieci bawiła wesoła kompania klaunów pod 
przewodnictwem Mimi Konewki. Do tańca i uczestnictwa w 
śmiesznych konkursach udało się zachęcić nawet pilnujących 
szkolnej uroczystości nauczycieli, rodziców i dziadków. 
Balonowe cuda dla uczniów tworzył Felek-Baloniarz, a kolejka 
do niego nigdy nie malała. Chętni mogli też zamienić się w 
biedronkę, kota, motylka lub tygrysa dzięki zdolnym rękom 
Muszelki, wykonującej farbami cuda na ich twarzach. Nie 
zabrakło też innych atrakcji. Na boisku szkolnym na dzieci 
czekały dmuchany zamek, zjeżdżalnia i trampolina. Wszyscy 
zaproszeni – zarówno dzieci, rodzice jaki i dziadkowie, mogli 
skosztować kiełbasek z grilla, kolorowych ciast czy napojów. Dla 
dzieci przygotowano też lody, oranżadę i watę cukrową. Każdy 
uczeń opuścił festyn z małym kominkiem. 

Festyn w Szkole Podstawowej
w Rożnowie Nowogardzkim



1.  Zmagania sportowe
W dniu 09.04.2014 r. uczniowie klas I – III brali udział w 

X Międzyszkolnej Spartakiadzie  w SP w Rożnowie. Jak co roku 
rywalizowaliśmy na sportowo ze szkołami z Rożnowa i z 
Maszewa. Celem tej imprezy jest m. in. upowszechnianie sportu 
wśród uczniów, integracja dzieci, wspomaganie zdrowia poprzez 
wysiłek fizycznym. W kategorii szkół zdobyliśmy ponownie 
zaszczytne I miejsce i otrzymaliśmy piękny puchar. Uczniowie 
bardzo cieszyli się z ponownego zwycięstwa. Gratulacje dla 
uczniów z klas I – III za tak wspaniały wynik sportowy. Natomiast 
30.05.2014 r. tradycyjnie na sportowo obchodziliśmy w naszej 
szkole Dzień Dziecka. Dopisała pogoda, było ciepło i słonecznie. 
Na wstępie odbyły się na boisku wielofunkcyjnym wyścigi rzędów 
i zwinnościowe tory przeszkód dla klas młodszych, gdzie 
rywalizowały ze sobą grupa 5 i 6 latków, kl. I a – kl. I b i klasa II – 
III. W tym samym czasie na „orliku” rozpoczął się turniej piłki 
nożnej dziewcząt i chłopców z klas IV – VI.  Zostały także 
rozegrane mecze między klasowe w piłkę nożną klas I – III oraz 
turniej piłki koszykowej dziewcząt i chłopców klas IV –VI. W 
między czasie na placu przed szkołą odbył się konkurs plastyczny, 
gdzie uczniowie klas I – III i oddziały przedszkolne rysowały 
kolorową kredą „Krainę słońca”. Dzieci wykazały się dużym 
zaangażowaniem i umiejętnościami plastycznymi, wszystkie 
prace były bardzo ciekawe.

2. Zmagania przyrodnicze
Nasza szkoła już od kilku lat czynnie współpracuje i 

podejmuje działania przyrodnicze z Nadleśnictwem Nowogard. 
Dnia 11.04. 2014 r. odbyła się wycieczka do  „Zielonej Kuźni” w 
Płotkowie. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z pracą 
leśnika i jak wygląda las wiosną. Zajęcia odbyły się w plenerze 
prowadzone przez panią Nataszę Kaczmarek. Uczniowie byli 
bardzo aktywni, zadawali dużo pytań, na które pani Natasza 
udzielała rzetelnych odpowiedzi. Po zajęciach wszyscy zjedli 
kiełbaskę upieczoną nad ogniskiem i zadowoleni wrócili do szkoły. 
Natomiast w dniu 12.05.2014 r. odbyło się w naszej szkole 
spotkanie klas starszych z leśniczym panem Mariuszem 
Skibiszewskim z Nadleśnictwa Nowogard. W trakcie zajęć 
uczniowie poznali podstawowe narzędzia i przybory, które w 
swojej pracy wykorzystują leśnicy. Uczniowie dowiedzieli się, co 
to jest "klupa" (w języku leśników to średnicomierz używany do 
pomiarów pni drzew), ryszpak (rysik do znakowania drzew) czy 
rejestrator to urządzenie elektroniczne, które umożliwia 
leśniczemu wprowadzanie, przekazywanie i analizowanie danych 
na temat wszystkiego, co dzieje się w lesie oraz jak określić 
gatunek drzewa na podstawie próbek wraz z korą. Nasi 
reprezentanci z klasy VI (Kodź Kordian, Kubiak Patryk i Zarzecki 
Krystian) w dniu 22.05 2014 r. wzięli także udział w Zielonej 
Kuźni „Płotkowo” w XIII Konkursie „Wiedza leśna 2014”, 
którego organizatorem jest Nadleśnictwo Nowogard. W konkursie 
brały udział 3 – osobowe zespoły uczniów klas IV – VI ze szkół z 
terenu całego Nowogardu. Uczestnicy konkursu pokonywali 
poszczególne stanowiska, tj. narzędzia leśne, owady, krążki 
drewna, ptaki, nasiona, strzelanie, rośliny, skarby natury, głosy 
zwierząt, zaliczając tym samym 9 konkurencji, w których mogli 
zdobyć 90 punktów. Tradycyjnie już nasza szkoła uczestniczyła w 
XXI Sejmiku Ekologicznym w Maszewie, który odbył się w dniu 
21 maja 2014 r. pod hasłem: „Owoc, to moja moc, warzywo to moje 
paliwo”. Celem tegorocznego sejmiku było promowanie 
zdrowego żywienia, uświadomienie potrzeby zdrowego 
odżywiania, rozumienie znaczenia witamin dla zdrowia i 
znaczenie wartości odżywczych warzyw i owoców. Uczniowie z 
klas I – VI przygotowali prace na konkurs literacki, który polegał 
na napisaniu krótkich wierszyków  lub haseł o owocach i 
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warzywach zachęcających do ich spożywania. Dzieci wykonały 
także plakaty na temat „Jedzmy warzywa i owoce”. Wzięły również 
udział w pokazie mody ekologicznej – warzywa i owoce i 
przygotowały krótką scenkę teatralną.

3. Zmagania teatralne
Dnia 12 kwietnia 2014 r. w Maszewskim Domu Kultury już 

po raz szósty zorganizowana została „Panorama Teatralna o Złote i 
Srebrne Maski Burmistrza Maszewa”. Odpowiedzieliśmy na 
zaproszenie organizatorów (SP Maszewo) i wzięliśmy udział w 
rywalizacji. Szkolny zespół teatralny „Arlekin” wystawił 
przedstawienie na podstawie bajki ks. Malińskiego pt. „Jest taki 
kwiat”. Po zaciętej rywalizacji udało nam się wywalczyć dwie 
bardzo ważne dla nas nagrody – wyróżnienie  dla Pawła Niemczyna 
za najlepszą kreację aktorską za rolę księcia i  wyróżnienie za 
najlepszą scenografię. W tym miejscu należą się podziękowania dla 
p. Anety Bobrowskiej, która przyczyniła się do powstania pięknej 
dekoracji oraz dla p. Małgorzaty Woźniak opiekuna kółka 
teatralnego za wspaniałe przygotowanie uczniów od strony 
artystycznej. Przedstawienie spotkało się z dużym uznaniem 
publiczności. Tym razem nie udało się zdobyć Maski, ale 
obiecujemy, że w przyszłym roku podejmiemy rękawicę i nie 
poddamy się bez walki.

Ciekawe wydarzenia z życia Szkoły Podstawowej w Dębicach
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Mistrzowie z SP Maszewo
9 kwietnia br. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 
w Goleniowie odbyła się XVI edycja Powiatowego Konkursu 
Ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii klas VI - ORTOFRAJDA 
2014. W tym roku w zmaganiach ortograficznych wzięło udział 28 
uczniów, którzy byli przedstawicielami 13 szkół powiatu 
goleniowskiego. Tematem wiodącym tegorocznego konkursu był 
zdrowy tryb życia i hasło „Trzymaj formę!”. SP Maszewo 
reprezentowały dwie uczennice: Sara Machocka  z kl. VIa i Matylda 
Adamczuk z kl. VIc wraz z panią Kingą Gryczkowską – nauczycielką 
języka polskiego. Zmagania ortograficzne były niezwykle trudne. W 
pierwszej części konkursu, w której wyłaniano szkołę mistrzów 
ortografii, uczestnicy mieli do wykonania cztery zadania ortograficzne. 
Szkoła Podstawowa w Maszewo w turnieju szkół zdobyła  4. miejsce. Po 
krótkiej przerwie przystąpiono do dyktanda. W tej indywidualnej 
konkurencji ogromny sukces osiągnęła Sara Machocka, która zajęła II 
miejsce i uzyskała tytuł Wicemistrza Ortografii. Gratulujemy wiedzy i 
odwagi do zmagań z polską ortografią! 

Z kolei 10 kwietnia odbył się w Szkole Podstawowej w 
Maszewie VI Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny „KLIO 2014”. W 
konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV –VI. Cele konkursu to: 
popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych państw 
kręgu śródziemnomorskiego, kształtowanie postawy szacunku dla 
dorobku cywilizacyjnego starożytnej Grecji i Rzymu oraz umożliwienie 
zewnętrznej oceny wiedzy uczniów z zakresie znajomości mitologii. 
Formy konkursu: test wiedzy – składał się z 40 pytań zamkniętych 
jednokrotnego wyboru i 1 pytania otwartego; konkurs prac 
plastycznych – ilustracja wybranego mitu/postaci mitologicznej; 

konkurs fotograficzny – „Antyk w obiektywie” czyli 
sfotografowanie obiektu w Polsce, które nawiązują do starożytnej Grecji 
/ Rzymu lub do antycznej mitologii, historii, ornamentyki; możliwość 
nadsyłania zdjęć wykonanych poza granicami Polski ukazujących 
starożytne budowle; sfotografowanie samego siebie przebranego za 
postać mitologiczną (boga,boginię,herosa). W kategorii praca 
fotograficzna w województwie zachodniopomorskim zwyciężył – 
Tomasz Wójtowicz z klasy IVa. W kategorii test wiedzy I miejsce w 
szkole i XII w kraju zajął Igor Woźniak z klasy Va, a w kategorii praca 
plastyczna I miejsce w szkole zajęła Katarzyna Kraczuk z klasy IVb. 
Opiekunem konkursu była Kamila Urbańska – nauczycielka historii z SP 
Maszewo.

Jubileusz Szkolnego Koła Caritas
06.06.2014 r. Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej 
im Adama Mickiewicza w Maszewie świętowało jubileusz 10-lecia 
swojej działalności. Na uroczystości byli obecni członkowie Koła, ich 
Rodzice oraz zaproszeni goście: p. Dyrektor Szkoły Renata Żak, p. 
Wicedyrektor Łucja Kotwicka, p. Burmistrz Jadwiga Ferensztajn, p. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Głowacki, p. Anna Sroślak – 
kierownik Referatu Edukacji, Ks. Wikariusz Marcin Rolnicki, 
Przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas – p. Małgorzata Rojek, p. 
Katarzyna Dembińska i p. Ryszard Jagodziński – osoby, które wspierają 
działalność charytatywną Szkolnego Koła Caritas.
Były słowa podziękowań skierowanych do młodych Wolontariuszy, ich 
Rodziców, opiekunów Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej 
w Maszewie, a także tych wszystkich, którzy wspierają działalność 
charytatywną naszego Koła. Uroczystość ubogacił występ zespołu 
„OKTAWA” i Koła Teatralnego z naszej szkoły. Młodzi artyści pokazali 
humorystyczne przedstawienie pt.: „Skąd się wziął nauczyciel”, a 
uczennica klasy VI zaśpiewała piosenkę Anny German „Człowieczy 
los”.
Po części oficjalnej i artystycznej był czas na rozmowy przy kawie i 

cieście, które upiekli Rodzice uczniów ze Szkolnego Koła Caritas. Nie 
zabrakło również jubileuszowego tortu, który upiekła babcia naszej 
Wolontariuszki.
Członkowie Szkolnego Koła Caritas dziękowali również Panu Bogu 
podczas Mszy Świętej w niedzielę 15.06.2014r. o godz. 12:30, w której 
wzięli czynny udział – czytali komentarz przed Mszą Św., modlitwę 
powszechną, nieśli dary a na zakończenie liturgii odczytali 
podziękowania skierowane do wszystkich ludzi dobrego serca.

II Przegląd Tańca Europejskiego
Dnia 9 kwietnia 2014 r. dzieci 5 letnie z grupy II uczestniczyły w II 
Przeglądzie Tańca Europejskiego pt. „Taneczna podróż po Europie 
…” organizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 4 w Goleniowie. 
Przedszkolaki zaprezentowały taniec czeski „Polka” i zaprezentowały 
się rewelacyjnie. Gratulujemy! 
Święto Ziemi
Z tej okazji przedszkolaki uczestniczyły w akcji porządkowania 
terenu wokół przedszkola. Wychowanie proekologiczne dzieci 
zaprezentowały również, przygotowując program artystyczny na 
Sejmik Ekologiczny organizowany przez lokalną szkołę podstawową. 
Dzieci zaprezentowały taniec pt. „Taniec motyli” oraz „Polkę”. 
Dzień Bibliotekarza
8 maja 2014 r. najstarsze dzieci z naszego przedszkola odwiedziły 
Bibliotekę Publiczną w Maszewie. Zwiedzały biblioteki oraz 
uczestniczyły w zajęciach plastycznych, zorganizowanych przez 
Panią Dyrektor Wiesławę Karwowską.
Dzień Mamy i Taty
W dniach 26, 27 i 28 maja zaprosiliśmy do naszego przedszkola 

Z życia przedszkola miejskiego w Maszewie
mamusie i tatusiów z okazji ich święta. Dzieci przygotowały program 
artystyczny: wiersze, piosenki, tańce oraz upominki i słodki 
poczęstunek. 
Dzień Dziecka
W tym roku Dzień Dziecka obchodziliśmy 2 czerwca. 
Przemaszerowaliśmy korowodem pod Urząd Miejski w Maszewie, 
gdzie powitała nas Pani Burmistrz. Następnie na placu przedszkolnym 
zorganizowaliśmy zabawy przy muzyce.
Wyjazd do Pleciugi
4 czerwca zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru Lalek Pleciuga w 
Szczecinie na przedstawienie pt. „Przygody Koziołka Matołka”. 
Dzieci towarzyszyły Koziołkowi w podróży do Pacanowa.
Koncert „Maszewianek”
W dniu 11 czerwca zaprosiliśmy do naszego przedszkola lokalny 
Zespół Ludowy „Maszewianki”. Po koncercie wszyscy członkowie 
zespołu otrzymali 
słodki upominek 
oraz pamiątkowe 
albumy. 
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Maszewscy wędkarze
Istniejące w Maszewie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego liczy 
aktualnie 220 członków, w tym 9 młodzików i 5 kobiet.
Prezesem koła jest Mariusz Pałka. Strażnikami PZW są w 
maszewskim kole Robert Milniczuk, Arkadiusz Chejmanowski, 
Marcin Psujek i Adrian Ryczkowski.
Do koła należy Jezioro Maszewskie (Młyńskie). Zajmujące obszar 
13,2 ha jezioro zaliczane jest do typu eutroficznego co oznacza, że 
jego wody są stosunkowo płytkie i charakteryzują się dużą 
koncentracją rozpuszczonych substancji odżywczych. Od czasu 
przejęcia jeziora przez maszewskie koło, jego wody są 
systematycznie zarybiane różnymi gatunkami ryb karpiowatych. 
m.in. kroczkiem karasia pospolitego i kroczkiem lina. Spośród ryb 
drapieżnych corocznie wprowadzany jest do jeziora wylęg żerujący i 
narybek jesienny szczupaka. Łącznie do wód Jeziora Maszewskiego 
co roku wprowadza się ponad 100 kg lina lub karasia i około 60 000 
szt. wylęgu żerującego szczupaka. W latach  2013-2014, za prezesury 
Mariusza Pałki, zarybiono jezioro Maszewskie karpiem kroczkiem w 
ilości 250kg. W jeziorze występują też inne gatunki ryb jak: z 
drapieżnych sandacz, węgorz, okoń i sum, a z karpiowatych płoć, 
wzdręga, leszcz, ukleja, krąp i amur.
Koło co roku organizuje prace społeczne, organizowane są też 

zawody sportowe.
W tym roku pierwsze z nich odbyły się w  maju a kolejne terminy to:
13 lipca – zawody spławikowe na stawach w Jarosławkach,
27 lipca – zawody spiningowe I tura „Okoń Maszewa”,
24 sierpnia – zawody gruntowe na Jeziorze Maszewskim,
28 września – zawody spiningowe II tura „Drapieżnik Maszewa”.

Sukcesy UKS Ratusz
Zawodnicy UKS Ratusz Maszewo w tym sezonie stanęli już 15 
razy na podium na wyścigach w Polsce i Niemczech. Najwięcej, bo 
aż 8 razy Szymon Łakomy z czego wygrał: w Niemczech, w 
Sobótce podczas ogólnopolskiego rozpoczęcia sezonu, w 
Grudziądzu podczas Pucharu Polski, I etap Małego wyścigu 
Pokoju w Tarnowie Podgórnym oraz w Nowogardzie podczas 
Bałtyk Karkonosze Tour. Drugi w Miliczu, trzeci w Dzierżonowie i 
Strzelcach Krajeńskich. Czterokrotnie na podium stanęła również 
Weronika Fidos: wygrywając w Niemczech oraz w Nowogardzie 
oraz druga w Poznaniu i trzecia w Strzelcach Krajeńskich. Po razie 
na podium stawali: Bartek Wróblewski, Paulina Łakoma oraz 
Tamara Szalińska – wszyscy w Poznaniu. Bezkonkurencyjny 
podczas Torowej Ligi kolarskiej jest Szymon Łakomy, który  po 
pięciu edycjach jest liderem, a Weronika Fidos walczy o podium.
Poprzeczka przed zawodnikami stawiana jest coraz wyżej. Główne 
wyścigi to imprezy rangi mistrzowskiej, a więc Mistrzostwa Polski 
oraz Mistrzostwa Makroregionu. Chcemy również powalczyć o 

finał podczas Tour de Pologne dla młodzików i młodziczek.

Podium dla naszych strażaków
7 czerwca br. w Osinie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – 
Pożarnicze. Wystartowały 24 jednostki OSP z terenu powiatu 
goleniowskiego. Zwycięstwo przypadło druhom z Węgorzy, ale 
nasze drużyny wypadły równie dobrze, drugie miejsce zajęło OSP 
Maszewo, a czwarte OSP Przemocze. Trzecią była drużyna OSP z 
Rurzycy. W zawodach drużyn kobiecych wygrała ekipa  z OSP 
Lubczyna. Walka była zawzięta, pełna poświęcenia, tym samym 
dostarczyła wszystkim kibicującym wielu emocji i wrażeń.
Natomiast w dniu 14 czerwca 2014 roku również w Osinie odbył się 
Powiatowy Turniej  Sportowo - Pożarniczy Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych OSP Powiatu Goleniowskiego.
Wystartowało 21 drużyn; z gminy Maszewo udział wzięły cztery 
drużyny: z Przemocza, Nastazina i dwie z Rożnowa 
Nowogardzkiego. I miejsce zajęła drużyna z Przemocza, a drużyna 
z Nastazina VI, zaś  drużyna z Rożnowa Nowogardzkiego zajęła 
VII miejsce. Nasi strażacy od lat są w czołówce, jeśli chodzi o 
udział w zawodach i różnego rodzaju akcjach społecznych i TO 
KRZEPI! Potwierdzeniem tego są kolejne osiągnięcia młodych 
strażaków. Zwycięzcom składamy gratulacje i życzymy dalszych 

sukcesów, a wszystkim 
uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za doping i 
wspaniałą atmosferę. 
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I Turniej o Puchar Przewodniczącego RM
W dniu 21-06-2014r. o godzinie 11:00 rozpoczął się I Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie. 
Do turnieju zgłosiło się 7 następujących drużyn: Lemon Team, 
Bolechowo, Korsarz Darż, Imno, Pobożniak Szczecin, Enea, 
Kameleon. Jednakże te dwie ostatnie nie przybyły na rozgrywki, i 
ostatecznie w turnieju udział brało pięć drużyn. 
System rozgrywek był następujący: drużyny podzielono na dwie 
grupy,  mecze rozegrano każdy z każdym w swojej grupie, wygrani 
ze swoich grup grali o miejsce pierwsze, natomiast drużyny 
zajmujące drugie miejsce grali o trzecie.
Mecze były rozgrywane do dwóch setów do 21 punktów, z przewagą 
dwupunktową, a w razie remisu tie-break do 15 punktów.
Pierwszy mecz rozegrany został pomiędzy drużyną Imno: Zehner 
Aleksandra, Szczepanik Mateusz, Szczepanik Rafał, Popiołek 
Arkadiusz, Olejniczak Jarosław, Bąbała Marcin, Barszczyk Jakub, 
Szczepanik Marcin , a Pobożniak Szczecin: Rózga Wojciech, 
Droździk Karol, Bartel Paweł, Szajduk Marek, Lewandowski 
Radosław, Zwierno Michał, Rynkiewicz Michał, Pacewicz Mieszko, 
w którym to Imno niewielką przewagą pokonało drużynę II Liceum 
Ogólnokształcącego ze Szczecina 2:1 [ 17:21, 21:17, 15:12].  
Drugi mecz rozegrany został pomiędzy drużyną z Bolechowa: 
Ławiński Adam, Andruszewski Paweł,Wolny Mateusz, Smaga 
Krzysztof, Gujski Krzysztof, Zaręba Arkadiusz, Barycza Marcin, 
Włodarczak Mateusz, Pawlicki Mateusz, a drużyną z Maszewa 
Lemon Team: Głowacki Karol, Cichecki Paweł, Hieronimczuk 
Jakub, Snastin Bartosz, Kowalczyk Konrad, Niedźwiecki Oskar, w 
którym ci drudzy zostali pokonani 2:1 [ 21:19, 14:21, 16:14]. 
Mecz trzeci Korsarz Darż – Pobożniak Szczecin, z wygraną dla 
Korsarza   2:1 [ 21:15, 18:21, 4:15] w składzie Nalewajek Piotr, Ozga 

Zmiany w LKS
Ludowy Klub Sportowy „Masovia”  Maszewo informuje, że w 
dniu 28 czerwca nastąpiły zmiany w zarządzie klubu. 
Podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo - wyborczego 
członków LKS „Masovia” Maszewo na następną dwuletnią 
kadencję wybrany został zarząd w składzie:
1. Krzysztof Czaus - prezes
2. Arkadiusz Skwarzyński - wiceprezes
3. Artur Golus – wiceprezes
4. Paweł Kulis – skarbnik
5. Dariusz Kropidłowski – członek
6.Marcin Psujek -członek

Mistrzostwa w trójboju
9 czerwca 2014r. odbyły się w Goleniowie Mistrzostwa Powiatu w 
trójboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. Po zaciętej 
rywalizacji wśród dziewcząt zwyciężyły:
1. Zasuwa Zofia ZSP Kliniska
2. Baran Ismena SP Maszewo
3. Astachow Weronika SP 2 Goleniów
Dziewczynki awansowały na Mistrzostwa Województwa w Trójboju 
Lekkoatletycznyn, które odbyły się 11.06.2014r. w Złocieńcu.
Ismena Baran ze Szkoły 
Podstawowej w Masze-
wie zajęła 24 miejsce w 
województwie.

Adam, Grabowski Mariusz, Kamrat Maciej, Tomaszewski Michał, 
Kasiak Dawid.
Czwarty mecz rozegrany w grupach był pomiędzy Imnem, a 
Korsarzem Darż.  Mecz ten z podwyższoną adrenaliną dla obu 
drużyn, w którym to zaledwie dwoma punktami w Tie Breaku  
wygrywa drużyna Korsarza Darż  2:1 [ 22:20, 15:21, 15:17].
O miejsce trzecie grała Maszewska drużyna Lemon Team z Imnem, w 
którym to pokonała swoich rywali wygrywając 2:1 [21:11, 13:21, 
15:13].
Ostatnim meczem o pierwsze miejsce był mecz pomiędzy 
Bolechowem, a Korsarzem Darż, gdzie  drużyna Korsarza  w 
pięcioosobowym składzie : Nalewajek Piotr, Ozga Adam, Grabowski 
Mariusz, Kamrat Maciej, Tomaszewski Michał   pokonała swoich 
rywali 2:0 [ 21:16, 21:18]. 
Organizatorzy dziękują wszystkim drużynom za przybycie oraz 
sportowe zachowanie w trakcie trwania turnieju i zaprasza do udziału 
w kolejnych edycjach.

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
W dniu 9 maja br. odbyły się w Nowogardzie powiatowe 
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym. Gminę Maszewo reprezentowali 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Maszewie, Szkoły 
Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim oraz Gimnazjum             
w Maszewie. Turniej ma propagować działania na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, poprzez popularyzowanie 
przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa, w tym 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
popularyzowania roweru jako środka transportu, rekreacji i 
sportu.
W eliminacjach udział wzięły 23 drużyny. Uczestnicy musieli 
wykazać się wiedzą, a także umiejętnością udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz praktycznymi 
umiejętnościami posługiwania się rowerem na torze 
sprawnościowym. 
I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła Szkoła 
Podstawowa w Orzechowie, w kategorii gimnazjum – I 

miejsce zajęło Gimnazjum Nr 3 w Nowogardzie. Natomiast 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Maszewie zajęli II miejsce, 
a uczniowie z Rożnowa Nowogardzkiego – VI miejsce,       zaś  
uczniowie z gimnazjum maszewskiego zajęli IV miejsce w 
kategorii szkół gimnazjalnych.
Gratulujemy osiągnięć z zakresu wiedzy bezpieczeństwa o 
ruchu drogowym i życzymy dalszych sukcesów.



RYS HISTORYCZNY
W literaturze pojawiają się nazwa, Walsleben. 
W średniowieczu wieś była lennem rodu rycerskiego 
prawdopodobnie Welslebe.
W 1493r. potwierdzone jest tu istnienie kościoła parafialnego. 
W XVII w. wieś należała do domeny w Maszewie. Spis 
majątku domeny w 1682 r. wskazuje istnienie kościoła 
ryglowego z takąż wieżą, krytą gontem  (ma już rangę tylko 
filii). W 1691 r. w Korytowie była owczarnia (folwark), 
gospodarstwo sołtysa, 10 gospodarstw chłopów pełnorolnych, 
4 zagrodnicze, ponadto karczma i kuźnia. Folwark został w 
1867 r. wydzierżawiony, a w 1824 r. rozparcelowany 
pomiędzy miejscowych chłopów. Utworzono wówczas 1 duże 
gospodarstwo o areale 143 mg – jako folwark gminy wiejskiej, 
resztę gruntów podzielono na 17 równych części. W 1820 r. na 
miejscu starego kościoła wybudowano nowy, kamienny. W 
1872 r. w Korytowie, w następstwie dalszych podziałów i 
parcelacji, było już 48 gospodarstw, ponadto istniało 
48 budynków mieszkalnych, 4 przemysłowe (rzemieślnicze) 
oraz 61 innych zabudowań. Była też szkoła i ekspedycja 
pocztowa. Liczba mieszkańców wynosiła 333 osoby. Folwark 
będący w prywatnym posiadaniu (dzierżawie) aż do połowy 
XIX w. podlegał gminie wiejskiej; jego ostatnim właścicielem 
był nadleśniczy. W 1932 r. w Korytowie mieszkało 339 osób, 
budynków mieszkalnych było 59 a gospodarczych 68. 
Chłopski charakter wsi utrzymany po roku 1945.  
CHARAKTERYSTYKA
Wieś położona około 14 km od Maszewa. Układ przestrzenny 
wsi zdeterminowany jest topografią terenu. Tworzą go dwie 
równoległe ulice wyznaczone na osi  NE – SW, podzielone 
podmokłą łąką, w której obniżeniu przepływa strumień 
Bukowina, będący naturalną osią założenia. W części 
południowej, centralnej i północnej drogi skomunikowane są 
poprzecznymi uliczkami, biegnącymi przez mostki na 
strumieniu. Ulica zachodnia jest przelotowa (fragment szosy 
Maszewo – Nowogard) szeroka, pokryta asfaltem, wschodnia 
– wąska i brukowana kamieniem – ma oba końce ślepe. 
Zabudowa ulicy zachodniej oraz południowej części ulicy 
wschodniej obustronna. Północna część tej ostatniej 
zabudowana tylko po wschodniej stronie. 
W środkowej części wsi, przy skrzyżowaniu z poprzeczną 
drogą, usytuowany na znacznym wyniesieniu kościół z 
nieczynnym cmentarzem po stronie wschodniej oraz folwark z 
parkiem (od zachodu).
Opisany wyżej współczesny układ wsi jest niemal identyczny 
z istniejącym w ostatniej ćwierci XIX w. Udokumentowana 
kartograficzna wielkość wsi nie odpowiada danym 
statystycznym odnośnie liczby budynków (szczególnie 
mieszkalnych); na mapie z 1890 r. nie można doliczyć się 
niemal 50 gospodarstw, które podaje statystyka.
Formy zagród XIX – wiecznych, zachowanych w całości bądź 
w części do czasów obecnych, dzielą się na dwa typy: a) 
zagród w formie podkowy otwartej od strony drogi, z chałupą 
ustawioną kalenicowo w głębi działki siedliskowej (np. 4, 34, 

35) oraz b) zagrody o 
analogicznym kształ-
cie, lecz z chałupą 1822

ustawioną szczytem do drogi, wygradzającą jeden bok 
podwórza (nr 2, 3, 17). Występują również zagrody z 
chałupami ustawionymi kalenicowo przy drodze. Duże 
zagrody chłopskie zlokalizowane są po zachodniej stronie 
drogi i po wschodniej stronie drogi wschodniej. Po 
przeciwległych stronach obu dróg, na granicy łąki i 
strumienia, pomieszczone są małe siedliska – dawne 
gospodarstwa zagrodnicze. Obiektów ryglowych – zarówno 
mieszkalnych jak i gospodarczych – zachowało się 
stosunkowo dużo, pochodzą one z okresu od 3 ćwierci XIX w. 
do początku wieku XX – tego. Przy wielu zagrodach są 
kamienne ogrodzenia i charakterystyczne granitowe słupki 
przy bramach wjazdowych na podwórze, a także brukowane 
podjazdy. Na uwagę zasługuje niezamieszkały budynek w 
stylu dawnego dworu przeznaczony do sprzedaży.

Kościół w Korytowie
Kościół z kamienia łupanego w XIX w.; salowy; kryty 
dachem 2-spadowym; zrujnowany po II wojnie światowej; 
odbudowany w 1977 r. We wnętrzu: sufit tynkowany, 
podwyższony; całe wyposażenie - nowe. Kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego poświęcony 7. VI. 1977 r. 
przez ks. Bpa Jerzego Strobę.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

KORYTOWO 
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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 Maciejewie

Remont budynku OSP Maszewo

Remont i doposażenie świetlicy 
wiejskiej w Sokolnikach

Dzień Strażaka w Radzanku 
W dniu św. Floriana, 4 maja br. odbyły się w Radzanku gminne obchody Dnia Strażaka. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. Św Floriana – 
patrona strażaków,  po której ruszyła defilada  do świetlicy, gdzie miały miejsce 
główne obchody. Podczas  części oficjalnej nie zabrakło wielu ciepłych słów uznania i 
podziękowania dla braci strażackiej. Wręczono również odznaki „Strażak Wzorowy” 
dla druhów: Pawła Szewczyka, Rafała Brząkały oraz Marka Radawca. Wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Po części oficjalnej specjalnie 
dla strażaków wystąpili soliści z pracowni muzycznej Ośrodka Kultury i Sportu w 
Maszewie pod kierownictwem instruktora p. Andrzeja Kwaśniewskiego. Wszyscy 
zgromadzeni na uroczystości mogli liczyć na ciepły poczęstunek i zabawę do późnych 
godzin wieczornych. 
Serdeczne podziękowania kierujemy też pod adresem sołtysa, rady sołeckiej oraz 
mieszkańców sołectwa Radzanek, którzy przyłączyli  się i przyczynili do organizacji tej 
udanej imprezy.






