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Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn

 Drodzy Mieszkańcy,
Wydaje się, że tak niedawno życzyłam Wam w tym miejscu 
udanych wakacji i szczęśliwego z nich powrotu, a  już jesteśmy 
po rozpoczęciu nowego 2014/2015 roku szkolnego.
Z satysfakcją mogę powiedzieć, że po inauguracji udanej, bo 
wakacje zarówno dla uczniów jak i wychowawców minęły 
spokojnie, obyło się bez - tak zawsze trwożliwie oczekiwanych - 
nieszczęśliwych zdarzeń, a nasze dzieci wróciły do szkół pełne 
powakacyjnych wrażeń i co najważniejsze - wypoczęte i 
przygotowane do nowych, szkolnych wyzwań. Z satysfakcją też 
pragnę poinformować, o czym w tym numerze biuletynu możecie 
Państwo przeczytać, że na czas zdążyliśmy z wszystkimi 
zaplanowanymi remontami i dzieciaki wróciły do 
przygotowanych na ich przyjęcie budynków szkolnych. Kolejna 
satysfakcja dla nas - wszystkich mieszkańców gminy -  płynie też 
z faktu, że  naukę w pierwszych klasach rozpoczęło  więcej 
uczniów niż to bywało w latach poprzednich.  To z wielu 
względów zdecydowanie dobra informacja, bo przecież 
wiadomo nam wszystkim, że przyszłość kraju i naszej Małej 
Ojczyzny zależy właśnie od nich: naszych dzieci, czyli 
przedszkolaków i uczniów maszewskich szkół. 
Dlatego z troską o przyszłość najmłodszych,  przez minione lata 
inwestowaliśmy w szkolną bazę, zbudowaliśmy nowe wiejskie 
świetlice, miejskie i wiejskie place zabaw, zbudowaliśmy 
nowoczesną halę sportową. 
To nie wszystkie inwestycje podejmowane z myślą o dzieciach i 
młodzieży, bo przecież już za kilka dni rozpocznie się remont 
Ośrodka Kultury i Sportu, który ze wszech miar na to zasługuje, 
bo przecież nie raz mogliśmy się przekonać jak wiele talentów 
tam odkryliśmy. Wierzę, że OKiS po remoncie, odnajdzie  ich 
wśród maszewskiej latorośli  jeszcze więcej.
Pragnę też  Państwa poinformować, że przystępujemy do 
remontów remiz strażackich. Rozpoczynamy od remizy w 
Bagnach, która obecnie nie jest używana. Trwają również 
przygotowania dla zdobycia samochodu pożarniczego dla tej 
jednostki. Wbrew pozorom, również te działania dotyczą 
młodzieży, bo przecież wszyscy mamy świadomość tego, jak 
wspaniałą pracę wychowawczą prowadzą gminni strażacy z 
naszymi dziećmi i młodzieżą. 
Będą też inne remonty, ale najważniejszy z nich to generalny 
remont miejskiego ratusza. Najważniejszy nie dlatego, że 
poprawi fatalne warunki pracy urzędników, ale przede 
wszystkim poprawi jakość obsługi interesantów czyli Was - 
mieszkańców. Poprawi też wizerunek naszego miasta, bo 
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przecież budynek ratusza - o czym w 
biuletynie możecie Państwo przeczytać - jest 
jednym z najważniejszych elementów starej 
zabudowy Maszewa. A mamy świadomość, że 
nasze stare miasto jest powodem do zazdrości 
wielu innych zachodniopomorskich miast. 
Mieliśmy szczęście, że nie zniszczyła go 
wojenna pożoga, ale dużo też przez minione 
25 lat uczyniliśmy, aby przywrócić mu 
pierwotny blask. Wyremontowany budynek 
starego ratusza, będzie kolejnym elementem. 
Nie ukrywam, że fundusze pozyskane na jego 
remont wymagały długich i doskonale 
merytorycznie przygotowanych starań. 
Jestem przekonana, że maszewskie stare 
miasto już w niedalekiej przyszłości, będzie przyciągać rzesze 
turystów. 
Niestety, przewidywany na kilka miesięcy remont wiąże się też z 
przejściowymi niedogodnościami nie tylko dla urzędników, ale przede 
wszystkim dla mieszkańców. Podejmujemy wszelkie starania  aby je 
zminimalizować. O tym, gdzie czasowo przenieśliśmy poszczególne 
wydziały urzędu miejskiego,  znajdziecie Państwo informację na str. 3 
naszego Biuletynu.
Kończąc, chciałabym zwrócić uwagę na zamieszony  w Biuletynie 
artykuł dotyczący informacji zawartych w lipcowym numerze 
tygodnika  „Wspólnota”, który jest oficjalnym pismem samorządu 
terytorialnego. Odwołuję się do niego z olbrzymią satysfakcją, bo 
przecież jest to materiał niezależny, przygotowany przez profesjonalną 
firmę co sprawia, że  satysfakcja z jego treści dla nas, mieszkańców 
miasta i gminy, jest ogromna.
Z tym większym zażenowaniem przeczytałam wywiad w jednej z  gazet, 
w którym pewien  lokalny polityk określa nasze miasto i gminę 
mianami: ”zapyziałej i zarośniętej”. 
Uważam, że jako gospodarz tego miasta i tej gminy mam obowiązek 
wyrazić oburzenie nas wszystkich, bo przecież ani miasto, ani gmina, 
ani tym bardziej mieszkańcy – na takie miana nie zasłużyli. Są one dla 
nas nie tylko upokarzające, ale stwarzają też inne, realne zagrożenie: 
mam bowiem nadzieję, że tak pejoratywna i krzywdząca opinia o nas 
wszystkich, nie zakoduje się w pamięci szczególnie młodszego 
pokolenia, bo w innym przypadku jedyną dla nich alternatywą byłby 
stąd wyjazd! Taka, wyrażana publicznie opinia, to wielka szkoda dla 
nas wszystkich. Mam olbrzymią nadzieję ale i pewność, że jest 
odosobniona...

Podczas obchodów tradycyjnych dożynek wiejskich w sołectwie 
Dębice w dniu 6 września br., na terenie przyległym do remizy OSP – 
miała miejsce dodatkowa uroczystość. Ks. Proboszcz Parafii Jenikowo 
Marek Romańczuk poświęcił nowy nabytek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dębicach. 
Od 1 września w garażu tej jednostki stoi średni samochód ratowniczo – 
gaśniczy pozyskany odpłatnie z Gminy Goleniów zakupiony ze 
środków własnych gminy Maszewo. W tej ceremonii uczestniczyli 
członkowie OSP z Dębic, na czele z P. Zbigniewem Szymańskim 
Prezesem OSP w Dębicach oraz z P. Zbigniewem Radawiec 
komendantem OSP Gminy Maszewo.
W chwili obecnej trwają prace projektowe rozbudowy i przebudowy 
obiektu OSP Dębice. Koncepcja została zaakceptowana przez P. 
Krzysztofa Jóźwika sołtysa sołectwa Dębice i P. Zbigniewa Radawca 
komendanta OSP Gminy Maszewo. Uzgodniono lokalizację przyłączy 
wody, kanalizacji sanitarnej oraz gazu.
Także w odniesieniu do dwóch innych obiektów OSP znajdujących się 
na terenie Gminy Maszewo  - informujemy, że zostały zakończone 
prace związane z opracowaniem projektów przebudowy remiz OSP w 
Bagnach i Rożnowie Nowogardzkim. Ponadto informujemy, że w 

ramach potrzeb i możliwości 
jednostki OSP gminy Masze-
wo doposażane są w profe-
sjonalny sprzęt. W tym roku 

Wieœci stra¿ackie
OSP Nastazin zakupiła drabinę i pompę pływającą, OSP Dębice 
agregat prądotwórczy, OSP Rożnowo Nowogardzkie agregat 
wysokociśnieniowy i prądotwórczy. W ramach środków z 
Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jednostka OSP z 
Maszewa zakupiła dwa ubrania do pracy w wodzie, deskę 
lodową oraz zestaw poduszek wysokociśnieniowych. W 
najbliższym czasie zestaw poduszek wysokociśnieniowych trafi 
do OSP w Przemoczu.



Już w październiku rozpocznie się długo oczekiwany remont Urzędu 
Miejskiego, czyli maszewskiego ratusza.
 Z uwagi na pilną potrzebę wykonania remontu w celu ochrony i 
poprawy stanu zabytkowego Ratusza Miejskiego – od wielu lat 
czyniliśmy starania, aby zrealizować to zadanie. Została wykonana 
dokumentacja projektowa, uzyskaliśmy wszystkie potrzebne 
pozwolenia. Okazało się, iż gmina nie jest w stanie zrealizować tak 
kosztownej inwestycji ze środków własnych. Stąd podjęto  decyzję o 
szukaniu funduszy pozabudżetowych na ten cel.  W dniu 12.07.2010r. 
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona oraz 
poprawa stanu zabytkowego Ratusza Miejskiego w Maszewie 
poprzez remont obiektu” w konkursie nr RPOWZ/5.2.2/2010/1 – 
Poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Niestety 
pomimo pozytywnej oceny podczas poszczególnych etapów, nasza 
inwestycja znalazła się na liście rezerwowej.                                                                    

Pani Burmistrz wielokrotnie monitowała do Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego o potrzebie pozytywnego 
załatwienia zgłoszonego wniosku. I jak się okazało,  nasza 
cierpliwość i determinacja opłaciły się. W dniu 18 sierpnia 2014r. 
otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego, iż w związku z 

Remont Ratusza
pojawieniem się wolnych środków, nasz projekt pn. „Ochrona oraz 
poprawa stanu zabytkowego Ratusza Miejskiego w Maszewie 
poprzez remont obiektu otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 262 
530,83 zł. co stanowi prawie 75% wartości kosztorysowej inwestycji. 
Inwestycja ta z pewnością zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości 
świadczonych usług, klienci urzędu będą mogli załatwiać sprawy w 
przyjaznym otoczeniu, w godnych warunkach. Remont budynku 
urzędu wpłynie również na poprawę warunków pracy i 
bezpieczeństwa, zarówno urzędników jak i mieszkańców.
Projekt przebudowy m.in. przewiduje, że w piwnicach zabytkowego  
budynku usytuowana zostanie Regionalna Izba Pamięci, a na parterze 
zlokalizowane będzie Biuro Obsługi Klienta. Na parter przeniesione 
też zostaną USC i Sala Ślubów.  
Ponadto inwestycja wpłynie bardzo pozytywnie na poprawę 
wizerunku               i estetyki gminy. Remont zabytkowego ratusza, 
jest też kolejnym krokiem w zakresie renowacji starego miasta, 
którego już teraz zazdrości nam wiele innych miejscowości Pomorza 
Zachodniego.
Niestety, remont generalny miejskiego ratusza oznacza też 
przejściowe trudności związane z koniecznością czasowego 
przeniesienia działalności urzędu do innych placówek. Poniżej 
informujemy, gdzie poszczególne wydziały będą przeniesione.

Urząd Miejski w Maszewie
Referaty: 
- Finansów i Budżetu;
- Organizacyjny, Spraw 
Obywatelskich i Promocji;
- Budownictwa, Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska;
- Urząd Stanu Cywilnego;
- kierownik Referatu Edukacji

ul. Leśna 9, 
72-130 Maszewo 
(Energomiar Sp. z o.o.)

91 402 33 80
91 418 75 67
91 418 78 40
91 418 78 43
91 418 76 63 
(zarządzanie kryzysowe)
91 418 75 06 (faks)

Nazwa instytucji       TelefonAdres nowej siedziby  

Urząd Miejski w Maszewie
Referat Edukacji

ul. Jedności Narodowej 25, 
72-130 Maszewo 
(Przedszkole Miejskie                   
w Maszewie)

91 418 75 21

Urząd Miejski w Maszewie
Referat Obsługi Rady i 
Jednostek Pomocniczych

ul. Szkolna 1A, 72-130 
Maszewo (Ośrodek 
Kultury i Sportu w 
Maszewie)

Numer telefonu będzie 
podany w późniejszym 
terminie

Ośrodek Pomocy Społecznej                   
w Maszewie

ul. Szkolna 1, 72-130 Maszewo 
(budynek dydaktyczno – 
administracyjny Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Maszewie

91 418 77 05
91 418 74 24 (tel./fax) 

Posterunek Policji w 
Maszewie

ul. Szkolna 1, 72-130 Maszewo 
(budynek dydaktyczno – 
administracyjny Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych    w 
Maszewie

91 460 25 11
91 460 25 12
KPP w Goleniowie

Historia
Przy okazji remontu zabytkowego ratusza, 
warto w skrócie przypomnieć jego historię.
Pod koniec XV w.  średniowieczne miasto 
było już całkowicie ukształtowane. Na 
wytyczonym wcześniej planie, w obrębie 
murów miejskich, istniała zabudowa 
mieszczańska i budowle użyteczności 
publicznej:  w tym kościół i ratusz. 
Jak wynika z relacji Bruggemana, przed 
1784r. w Maszewie liczącym około 900 
mieszkańców, w obrębie murów znajdowało 
się 169 domów w złym stanie i 8 poza 
murami, nie licząc kościoła, zespołu plebani, 
ratusza, oraz budynków należących do 
wojska. Istniejący obecnie budynek 
wzniesiony został na miejscu starej budowli 
w latach 1821-1827, według projektu mistrza 
Lawerentza. Plac przed ratuszem jako jedyny 
w mieście był wtedy oświetlony latarniami.   
Zniszczony w pierwszej połowie XVII wieku, 
wkrótce potem został odbudowany w formie 
skromnej ceglanej budowli. Na początku XIX 
wieku przebudowany, a wkrótce potem 
rozebrany i wzniesiony od podstaw. 
Zachowaną do dziś formę uzyskał ratusz w 
1920 roku, kiedy to został podwyższony o 
kondygnację strychową.

Jednocześnie informujemy, że godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian.
Korespondencje należy kierować na dotychczasowy adres, tzn.:

Urząd Miejski w Maszewie
Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo

Ratusz

Panorama z lotu ptaka

Zdjęcia z lat 20-tych

sekretariat



Ranking klasyfikujący wszystkie samorządy  w kraju 
opublikowany został w lipcowym numerze tygodnika 
„Wspólnota – Oficjalne Pismo Samorządu Terytorialnego”. 
Ranking „Wspólnoty” opracowany został przez zespół 
pracowników spółki CURULIS. Są to zestawienia wszystkich gmin 
w kraju  analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS 
pod kątem kilku, najważniejszych dla samorządów  aspektów.

Opracowany raport stanowi owoc 
kilkumiesięcznej pracy, dyskusji oraz 
merytorycznych sporów, w których udział brał 
cały zespół analityków. Jest to obiektywna 
ocena ostatniej kadencji z  licznymi 
zestawieniami, zorientowanymi na zmiany 
jakie zaszły w polskich samorządach w latach 
2010-2014.

Jak piszą autorzy rankingu, „Mamy w 
kraju kilkadziesiąt samorządów regularnie 
zgarniających nagrody, przy czym większość 
ich „bogactwa” jest w dużej mierze niezależna 
od poczynań władzy. Zadaliśmy sobie wobec 
tego pytanie jak wyróżnić samorządowców, 
którzy realnie wpłynęli na rozwój jednostki, 
niezależnie od tego czy na jej terenie znajdują 
się wielkie przedsiębiorstwa czy grunty rolne. 
(...) Zbadaliśmy 2479 jednostek, każda została 
porównana w wymiarze gospodarczym, społecznym, 
infrastrukturalnym i finansowym. Aby zająć wysoką pozycję w 
rankingu ogólnym, jednostka musiała odznaczać się wysoką 
pozycją we wszystkich częściach składowych”.

Poniżej podajemy za „DN”  najważniejsze, szczegółowo 
rozpisane kryteria oceny, które zastosowali badacze firmy 
CURULIS w swoim badaniu nad kondycją polskich samorządów w 
dwóch, spośród czterech kryteriów.
Finanse:
1.Średnia dynamika zmian dochodów z podatków i opłat 
regionalnych.

Maszewo w powiatowej czo³ówce
2.Średni udział dochodów z budżetu Unii Europejskiej do 
dochodów ogółem
3.Średnia dynamika zmian kosztów administracyjnych (obniżka)
4.Średni koszt obsługi długu w przeliczeniu na 1 mln kapitału.
5.Średni udział deficytu w przychodach zwrotnych.
Infrastruktura:
1.Zmiana długości sieci wodociągowej na 100 km2 powierzchni.

2.Zmiana odsetka osób korzystających z 
wodociągów.
3.Zmiana długości sieci kanalizacyjnej na 100 
km2 powierzchni.
4.Zmiana odsetka osób korzystających z 
kanalizacji.
5.Zmiana długości sieci gazowej na 100 km2 
powierzchni. 
Z satysfakcją informujemy, że według 
opublikowanych we „Wspólnocie” danych, 
Gmina Maszewo klasyfikuje się na 2 miejscu w 
powiecie goleniowskim, 18 miejscu w 
województwie zachodniopomorskim ( na 110 
gmin) i na 570 miejscu w kraju (na 2479 gmin). 
Oznacza to, że zarówno w skali kraju jak i w 
województwie, nasza gmina zajmuje miejsca tuż 
za gminą Goleniów.

Pozostałe gminy z naszego powiatu zajmują następujące pozycje: 
Goleniów 1 miejsce w powiecie, 17 w województwie, 563 w kraju;
Osina 3 miejsce w powiecie, 45 w województwie, 1367 w kraju;
Przybiernów, 4 miejsce w powiecie, 52 w województwie, 1590 w 
kraju;
Stepnica 5 miejsce w powiecie, 71 w województwie, 1964 w kraju;
Nowogard 6 miejsce w powiecie, 105 miejsce w województwie, 
2452 w kraju.

Źródło: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/
              Dziennik Nowogardzki (16-18.09.2014 r.)

W ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Bielice został 
wyrównany i ogrodzony plac zabaw dla dzieci. Niebawem zostaną 
tam zamontowane urządzenia zabawowe dla dzieci. Pani sołtys 
Barbarze Leyk, członkom rady sołeckiej oraz mieszkańcom Bielic 

n a l e ż ą  s i ę  s e r d e c z n e  
podziękowania za trud i 
zaangażowanie w wykonane 
prace.

Plac zabaw w Bielicach

Władze Gminy Maszewo wystąpiły do Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie o nieodpłatne przekazanie na 
rzecz Gminy dwóch działek gruntowych o nr 399 oraz nr 444 położonych 
w miejscowości Dębice (tzw. stare bloki). Wyżej wymienione 
nieruchomości sklasyfikowane są i użytkowane jako drogi. Jednocześnie 
został złożony także  do ANR Oddział w Szczecinie wniosek o udzielenie 
bezzwrotnej pomocy finansowej na remont wskazanych dróg. Urząd 
otrzymał potwierdzenie, iż Oddział ANR przychyla się do wniosku na 
nieodpłatne przekazanie ww. nieruchomości na rzecz Gminy oraz 
przewiduje dofinansowanie remontu dróg położonych w Dębicach do 
wysokości 97.479.00zł, tj. 80% kosztów remontu. Na XL  sesji w  dniu 
23.09 br. rada Miejska w Maszewie podjęła uchwałę w sprawie 
nieodpłatnego przejęcia przedmiotowych nieruchomości . obecnie trwa 
procedura przygotowawcza niezbędna do rozpoczęcia prac remontowych 
dwóch dróg w miejscowości Dębice.

W okresie wakacji letnich w placówkach oświatowych na 
terenie gminy przeprowadzono remonty:
SP Dębice: remont korytarzy na parterze; płytki pcv  
wymieniono na wykładzinę, a także  wykonano remont 
klatek schodowych oraz pomalowano pomieszczenie 
klasowe,
SP Maszewo: przygotowano pomieszczenia do przyjęcia 
dzieci 6-letnich do klas pierwszych,
Gimnazjum w Maszewie: naprawiono dach płaski nad 
schodami przy oddymiaczach, wymieniono wykładzinę w 
gabinetach dyrektorów, pomalowano kuchnię wraz z  
magazynami kuchennymi oraz portiernię, a także 
przeprowadzono częściowy remont w świetlicy,
Przedszkole Miejskie w Maszewie: przeprowadzono 
remont  dachu, pomalowano pomieszczenia kuchenne 
wraz z zapleczem kuchennym, zagospodarowano teren 
przy przedszkolu (wjazd i chodniki).
Natomiast w SP w Rożnowie Nowogardzkim w 
sanitariatach zamontowano umywalki do wysokości dzieci 
małych, pomalowano świetlicę i łącznik oraz kuchnię wraz 
z zapleczem kuchennym. Ponadto w okresie wakacji 
rozpoczęto remont dachu na budynku szkoły – zakończenie 
prac planowane jest na koniec września.
W ramach zwiększonej subwencji oświatowej zakupiono 
wyposażenie do świetlic szkolnych we wszystkich 
szkołach podstawowych.

Remonty w szko³achDobre wieœci dla
 mieszkañców Dêbic

4
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1. Trwa remont drogi w sołectwie Bielice.
2. Przebudowa fragmentu ul. Obodrytów w Maszewie na 
odcinku ok. 60 mb, jako dojazd do posesji 8a-8b. Planuje się 
wykonanie prac do końca października br.
3. W miesiącu wrzesień został złożony wniosek na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki” w 
ramach Programu Wieloletniego pod nazwą 
Narodowy Program Przebudowy Dróg 
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-
Dostępność-Rozwój.
4. Przystępujemy do prac związanych z 
przejęciem i remontem dróg dojazdowych 
położonych na działkach nr 399 oraz nr 444, 
obręb Dębice (tzw. stare bloki).
5. Przeprowadzono remonty cząstkowe dróg 
i ulic o nawierzchniach bitumicznych na 
terenie Gminy Maszewo.
6. Prowadzone są remonty dróg o nawierzchniach gruntowo-
żużlowych.
7. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu dla dróg 

Inwestycje drogowe gminnych zamiejskich. 
8. Dokonano wymiany progów zwalniających na ulicach 
Żeromskiego, Polna, Szkolna, Świerczewskiego w Maszewie, 
oraz wymieniono zniszczone oznakowania pionowe.
9. Agencja Nieruchomości Rolnych w Maszewie wyraziła 
zgodę na przekazanie Gminie Maszewo części działki z 
przeznaczeniem na wykonanie mijanki przy drodze na odcinku 
WELET – do drogi wojewódzkiej n 106. Prowadzone są prace 

geodezyjne podziału drogi agencyjnej.
10. W miesiącu sierpień Zarząd Dróg 
Wojewódzkich Oddział w Stargardzie wykonał 
zatokę autobusową na kol. Radzanek.
11. W miesiącu sierpniu Zachodniopomorski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich wybudował 
chodnik przy ul. Nowogardzkiej w Maszewie.
12. Według informacji uzyskanej od zarządcy 
drogowego przy ul. 1-go Maja zostanie 
wykonane przejście dla pieszych na cmentarzu 

komunalnym przed 1 listopada.
13. Ogłoszony został przetarg na zadanie pn. : „–Wykonanie 
kablowego oświetlenia ulicy Polnej w Maszewie za pomocą 
słupowych latarń oświetlenia ulicznego  II etap.

Ruszyła już budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)   w Maszewie (na terenie oczyszczalni ścieków w 
Maszewie)
Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Maszewie. Projekt jest realizowany 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. Punkt 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 elektryczny i elektroniczny, w ilości nieograniczonej.”.
Informujemy, że zostały podjęte działania mające na celu przyjmowanie papy 
do PSZOK-u. Obecnie zostały zlecone specjalistyczne badania w/w odpadu – 
papy.

Apel do mieszkańców 
Drodzy mieszkańcy, zachęcamy Was do zgniatania pustych opakowań, żeby 
zajmowały mniej miejsca. Wystarczy parę sekund i niewiele wysiłku, a 
efektem jest miejsce w pojemniku na odpady. Różnice są spore, bo to nawet 
2/3 mniej zajmowanej powierzchni. Pojemniki na tworzywo sztuczne, metal, 
papier i tekturę są przepełnione plastikowymi butelkami, kartonowymi 
opakowaniami i puszkami po piwie. Skutek jest taki, że pusta powierzchnia w 
takim pojemniku szybko się kończy i reszta śmieci najczęściej ląduje na 
ziemi. Zgniatanie opakowań to jeden z elementów do walki z rosnącą ilością 
odpadów. Tak więc namawiamy do zgniatania butelek, puszek, darcia 
opakowań. 

,,Remont Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie wraz z budową 
platformy dla osób niepełnosprawnych''  w ramach działania 413 
,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania ,,Odnowa i rozwój wsi'' objętego PROW na lata 2007-
2013
Złożony wniosek na przeprowadzenie remontu obejmuje 
przebudowę tarasu na podjazd z platformą pionową dla osób 
niepełnosprawnych wraz z jego zadaszeniem, elewacja budynku, 
roboty budowlane obejmuję wykonanie : roboty fundamentowe – 
posadowienie na warstwie chudego betonu poniżej poziomu terenu z 
izolacją przeciwwilgociową, stopy fundamentowe wylewane, 
żelbetowe monolityczne z betonu zbrojone prętami ze stali 
żebrowanej i strzemionami ze stali gładkiej ,ściany zewnętrzne – 
jednowarstwowe grubości, murowane wykonane z cegły pełnej na 
zaprawie cementowo – wapiennej, dach dwuspadowy, o konstrukcji 
drewnianej, kryty blachodachówką w kolorze czerwonym, rynny i 
rury spustowe z PVC w kolorze ciemnego brązu. Platforma dla osób 
niepełnosprawnych oraz jej montaż. Dźwig platformowy jest 
gotowym urządzeniem montowanym przez wyspecjalizowaną firmę 
w całości. Platforma służyć będzie do pionowego przemieszczania 
się osób niepełnosprawnych z poziomu terenu na podest tarasowy do 
wysokości 140 cm i o udźwigu do 300 kg lub do 3 osób.

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie informuje, iż zostało 
zakończone postępowanie przetargowe na inwestycję pn.: ”Remont 
Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie wraz z budową platformy dla 
osób niepełnosprawnych”. Złożone zostały 3 oferty, wybrana została 
najkorzystniejsza złożona przez Nowogardzkie Centrum Budowlane 
Norbert Durys i Edward Witkowski S.J. za cenę: 228 682,56 zł brutto. 
Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 30 listopada 2014r. 

Trwa również 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. 
Zakres prac do wykonania: wymiana pokrycia dachowego, rozbiórka 
ścian wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w ilości 2 m2 i drzwiowej 
w ilości 2 m2, uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie 
pomieszczeń, wykonanie przyłącza wodociągowego + studnia 
wodomierzowa, uzupełnienie instalacji elektrycznych i wodociągowych 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”.

wewnętrznych oraz roboty dodatkowe (wymiana stolarki okiennej do 5 
m2, montaż belki stalowej, wykonanie schodów p/poż na strych).
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 jako-
ści życia mieszkańców Go-
dowa. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 
koniec października 2014 r. 

Będzie PSZOK Remont OKiS

Nowa droga w Bielicach



Teresa i Jan Knor, Helena i Kazimierz Koper, Aniela i Stanisław Okrasińscy, 
Helena i Stanisław Piechnik.
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W poprzednim wydaniu naszego Biuletynu przedstawiliśmy 
najważniejsze inwestycje zrealizowane w pierwszej kadencji 
samorządowej, w latach 1990 – 1994. Zgodnie z zapowiedzią, w 
tym numerze Biuletynu przypominamy najważniejsze zadania, 
które w naszej gminie zostały zrealizowane od 1994 do 2010 roku.
Kadencja 1994 – 1998
W tej kadencji także dużą rolę odegrały przedsięwzięcia dotyczące 
poprawienia warunków ekologicznych w Gminie Maszewo. Na 
taką decyzję złożyło się kilka przyczyn, m.in. działania 
zmierzające do poprawy stanu sanitarnego tutejszego środowiska. 
Nie bez znaczenia był także fakt, że na te inwestycje można było 
uzyskać dofinansowanie z różnych źródeł oraz niskoprocentowe 
kredyty. Należy przy tym zaznaczyć, że warunki dofinansowania 
zadań inwestycyjnych w latach 1994-1998 zmieniły się dość 
radykalnie w porównaniu z poprzednią kadencją. Gmina 
ubiegająca się o dodatkowe środki musiała wykazać posiadanie 
środków finansowych z własnego budżetu na realizację dalszego 
przedsięwzięcia. Dużym obciążeniem dla gminnego budżetu było 
przejęcie w 1996 roku oświaty. Szkoły Podstawowe były od lat 
niedoinwestowane, obiekty szkolne wymagały napraw, remontów 
i modernizacji, dosprzętowienia w pomoce naukowe. 
Subwencja przekazywana przez Mini-sterstwo 
Edukacji Narodowej była zbyt niska i nie była 
wystarczająca na wszystkie potrzeby placówek 
oświatowych.
- Wybudowano Gminne Wysypisko Nieczystości 
Stałych k. Godowa, zakupiono samochód do wywozu 
nieczystości;
- Wybudowano wodociągi przesyłowe:  z Dębic do 
Bagien z siecią rozdzielczą we wsi Bagna, z Nastazina 
do Mokrego z siecią rozdzielczą we wsi Mokre, z Dębic 
do Maszewka i Godowa z siecią rozdzielczą i 
przyłączami zagrodowymi we wsi Maszewko i 
Godowo;
- Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano 
pozwolenie na budowę wodociągu z Tarnowa do 
Zagórca;
- Wymieniono odcinki sieci wodociągowej w 
Maszewie: ulica Szkolna – Kilińskiego, ulica Okrzei, 
ulica Stargardzka –  Konopnicka;
- Wykonano przyłącza wodociągowe  z hydroforni 
Wisławie do Maszewa;
- Kanalizacja miasta połączona z oczyszczalnią 
ścieków; ulica Szkolna – Kilińskiego, ulica Okrzei, ulica 8-go 
Marca, ul. Słoneczna, ul. Stargardzka – Konopnicka, ul. Jedności 
Narodowej z przepompownią ścieków, ul. H. Sawickiej;
- W ramach estetyzacji miasta wymieniono część chodników, 
zmodernizowano skrzyżowanie ulic w centrum miasta, 
odrestaurowano część starego miasta, wybudowano parking obok 
cmentarza;
- Wykonano gazyfikację znacznej części miasta (ok. 80%);
- Zakończono gazyfikację miejscowości: Darż, Rożnowo, 
Dąbrowica; współfinansowano wybudowanie stołówki wraz z 
częścią socjalną w szkole podstawowej w Rożnowie, 
odremontowano salę gimnastyczną  w szkole podstawowej w 
Maszewie i Dębicach, wybudowano kompleks przy szkole 
podstawowej w Dębicach.
Kadencja 1998 – 2002
Do niewątpliwego sukcesu III kadencji należy zaliczyć 
wybudowanie Gimnazjum  w Maszewie. Jest to nowoczesny 
obiekt oświatowy, dobrze wyposażony, łącznie ze stołówką 

szkolną służący uczniom 
z terenu całej Gminy. 
Ważnym wydarzeniem 
była uroczystość 

Inwestycje gminne zrealizowane
 w latach 1994- 2010

otwarcia tej placówki – 02.09.02 r., w której uczestniczył m.in. 
Marszałek Województwa Zachodnio-pomorskiego i Wojewoda 
Zachodniopomorski.
- Zakończenie gazyfikacji miasta;
- Oddano do użytku salę do ćwiczeń korekcyjnych w szkole 
podstawowej w Rożnowie;
- W zakresie estetyzacji miasta dokonano wymiany elewacji i 
pokryć dachowych na budynkach starówki w Maszewie;
- W zakresie drogownictwa dokonano częściowej naprawy ulicy 
Leśnej, skrzyżowania ul. Jedności Narodowej z ulicą 
Nowogardzką, została wyremontowana nawierzchnia drogi 
powiatowej w Bagnach;
- Gmina Maszewo aktywnie uczestniczyła we wspieraniu 
przedsięwzięć dotyczących rozwoju kultury, sportu (m.in. 
dofinansowanie budowy boisk sportowych we wsiach: Rożnowo, 
Jarosławki, Sokolniki, Korytowo).
Kadencja 2002 – 2006
- Gmina odkupiła od Starostwa Powiatowego w Goleniowie 
budynek byłego Internatu w Maszewie przy ul. Nowogardzkiej i 
adaptowała go na mieszkania komunalne. W 2005 roku 

ukończono prace i klucze do mieszkań otrzymało 15 rodzin;
- Przeprowadzono remont Pawilonu Sportowego w Maszewie tj.: 
sieć wodociągowa, naprawa dachu, wymiana okien, remont 
pomieszczeń szatni, przebudowa łazienek, wymiana instalacji 
elektrycznej;
- Remont kapitalny z rozbudową pomieszczeń o WC i kotłownię                    
w świetlicy w Bagnach;
- Adaptacja z remontem świetlicy środowiskowej w Darżu, remont 
kapitalny, zmiana powierzchni okien, pomieszczenie WC;
- Wykonano remont świetlicy wiejskiej    w Bagnach;
- Uruchomiono Gminne Centrum Informacji w Maszewie;
- Przeprowadzono remont w Remizie OSP w Maszewie – dach, 
okna, bramy wjazdowe oraz naprawiono dach na Remizie OSP 
Dębice. Rozpoczęto modernizację remizy OSP w Przemoczu. 
Wyposażono Ochotnicze Straże Pożarne w dodatkowy 
specjalistyczny sprzęt;
- Dokonano naprawy dróg i ulic - między innymi: ul. 
Nowogardzka, Polna, Sienkiewicza, Leśna, oraz dróg   w 
Mieszkowie i Bielicach;
- Wybudowano wodociąg z Korytowa do Kolonii Korytowo; 
położono nawierzchnię asfaltową ciąg pieszo - jezdny z 
oświetleniem na ul. Iwaszkiewicza w Maszewie;

We wrześniu 2002 roku oddano do
użytku nowe gimnazjum

Dokończenie na str. 7
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- Zakupiono samochód na potrzeby Zakładu Komunalnego w 
Maszewie oraz dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb 
Komisariatu Policji  w Maszewie;
- Dofinansowano inicjatywy społeczne w ramach których wykonano 
m.in.: remonty zabytkowych obiektów sakralnych, boiska sportowe;
- Inwestycje w zakresie edukacji i oświaty:
- Szkoła Podstawowa Maszewo: adaptacja i remont pomieszczeń 
piwnicznych, remont sal lekcyjnych, malowanie szatni i korytarzy, 
modernizacja biblioteki szkolnej, modernizacja świetlicy i 
sekretariatu, wymiana okien na korytarzu i salach lekcyjnych, 
naprawa dachu, doposażenie w sprzęt komputerowy i sportowy, 
założenie internetu, zakup samochodu na potrzeby jednostki,
- Szkoła Podstawowa Dębice: odnowienie, wymiana okien, remont 
sekretariatu, doposażenie kuchni, wyposażenie pracowni 
komputerowej, remont Sali gimnastycznej, malowanie korytarzy, 
szatni i klas, zakup sprzętu nagłośnieniowego, zakup samochodu na 
potrzeby jednostki,
- Szkoła Podstawowa Rożnowo: uruchomiono pracownię 
komputerową, wymiana pieca CO w szkole i budynku sali 
gimnastycznej, naprawa dachu, doświetlenie klas lekcyjnych, 
wymiana okien i drzwi, remont toalet, malowanie klas, założenie 
internetu, doposażenie sal lekcyjnych,
- Gimnazjum w Maszewie: zamontowano 10 komputerów w 
nowej pracowni komputerowej, zakupiono sprzęt nagłaśniający 
oraz pomoce dydaktyczne, wykonano chodnik  z polbruku przy 
budynku.
- Przedszkole w Maszewie: naprawa dachu, odnowienie 
pomieszczeń sanitarnych, wykonanie wewnętrznej instalacji 
gazowej dla potrzeb kuchni, doposażenie sal;
Kadencja 2006-2010
Przystępując do pracy w tej kadencji postawiono za główny cel –  
pozyskiwanie środków pozabudżetowych –  unijnych. Po 
szczegółowej analizie budżetu – planowanych dochodach i 
wydatkach, biorąc pod uwagę panujący kryzys oraz sytuację 
naszych mieszkańców uznano, że jedynie takie działania mogą 
przyczynić się do realizacji wspólnych celów.
Budowa nowej nawierzchni ulicy leśnej w Maszewie oraz 
budowa drogi utwardzonej w obrębie geodezyjnym – Wisławie;
wykonano sieć wodociągową w miejscowości Wisławie, a także 
uzupełniono punkty świetlne na ulicy Leśnej;
Budowa świetlicy wiejskiej w Radzanku;
Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Darż od drogi 
wojewódzkiej nr 141;
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jenikowie;
Przebudowa obiektu usługowego na świetlicę wiejską wraz z 
wyposażeniem oraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w 
Rożnowie;
Modernizacja budynku Pawilonu Sportowego w Maszewie ( 
zakupiono piec CO wraz z armaturą kotłowni );
Zakup pojazdu (busa) przeznaczonego do przewozu osób 
niepełnosprawnych;
Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Maszewo;
Remont pomieszczeń - odwodnienie - w Szkole Podstawowej 
Maszewo;
Wymiana pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Dębice;
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
Rożnowo;
 Ścieżka Przyrodniczo - Edukacyjna „Dolina Rzeki Leśnicy";
Doposażenie ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej - etap II;
Na ulicy 22-go Lipca w Maszewie uporządkowano gospodarkę 
wodno -ściekową, położono nowy chodnik, wyremontowano 
nawierzchnię, oraz odnowiono elewację budynków komunalnych;
Wykonano przyłącze wodociągowe Dąbrowica - Swojcino, 
uporządkowano instalację wodociągową w Maciejewie;
Odrestaurowano obelisk na cmentarzu komunalnym w Maszewie 
oraz wyłożono przyległy teren polbrukiem;
Wykonano iluminację świetlną „Baszty Francuskiej";
Pozyskano od ANR działkę w Mieszkowie, którą uzbrojono i 
postawiano kontener z zapleczem kuchennym i sanitariatami                                

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską;
Już w poprzedniej kadencji wynegocjowaliśmy warunki oraz 
podpisano porozumienie z Zakładami Gazowniczymi w Szczecinie 
nt. realizacji inwestycji Budowa sieci gazowej Stodólska- Dębice. 
Inwestycje prowadzi Zakład Gazowniczy i to on jest 
odpowiedzialny za tak długi okres realizacji. W lutym 2010r. 
nastąpił odbiór  inwestycji i w chwili obecnej trwa proces 
napełniania sieci paliwem gazowym;
Dzięki wywieranym naciskom na Telekomunikację Polską 
doprowadzony został do Maszewa światłowód, co umożliwiło 
unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie 
gminy Maszewo. Dzięki temu ok. 80% mieszkańców gminy może 
korzystać z internetu szerokopasmowego;
Opracowano projekty budowy dróg w Korytowie, Mokrym, 
Dąbrowicy;
Postawiono nowe wiaty przystankowe: Dębice, Jarosławki, 
Dobrosławiec Tarnowo, Jenikowo, Stodólska;
Powstały kolejne place zabaw na terenach wiejskich, a już 
istniejące - doposażono. To samo dotyczy boisk sportowych. 
Powstały kolejne w Wałknie, Godowie i Mokrym. Trwa
rekultywacja terenów i przygotowanie kolejnych – w Korytowie i 
Tarnowie. W 2008 roku otwarto nowy plac zabaw w Maszewie przy 
ul. H. Sawickiej;

został opracowany „Program Rekultywacji Jeziora Młyńskiego w 
Maszewie". W celu zagospodarowania naszego jeziora wykonane 
zostało: dno częściowo odmulone i oczyszczone wzdłuż linii 
brzegowej, a także rzeka Leśnica i Stepnica. Wspólnie z energetyką 
Szczecin przystąpiono do realizacji zadania pn. „Przebudowa linii 
napowietrznych przebiegających nad Jeziorem Młyńskim w 
Maszewie na linie kablowe.;
prowadzono dalsze remonty i modernizacje w placówkach 
oświatowych oraz doposażono je w pomoce naukowe. Między 
innymi: Szkoła Podstawowa Maszewo - remont instalacji 
elektrycznej, wymiana stolarki otworowej (drzwi, okna), 
kompleksowa naprawa budynku, zakup i montaż monitoring 
wizyjnego, placówka otrzymała także wyposażenie pracowni 
komputerowej, wykonano remont pomieszczeń w części 
piwnicznej. Szkoła Podstawowa Dębice – wymiana pokrycia 
dachowego, częściowa wymiana stolarki okiennej; Szkoła 
Podstawowa Rożnowo – zakończono przebudowę pomieszczeń 
przy sali gimnastycznej oraz budowę pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, przygotowano pomieszczenia socjalne 
(łazienki, szatnie) dla dzieci, trenera i pielęgniarek; Gimnazjum w 
Maszewie – montaż monitoringu wizyjnego, wyposażenie 
pracowni internetowej; Przedszkole Miejskie – remont 
sanitariatów; zaplecza kuchennego, doposażono plac zabaw, 
wymiana stolarki okiennej;
W kolejnym wydaniu 
Biuletynu podsumujemy 
kadencję 2010 – 2014. 

Kadencja 2002-2006 – Otwarcie ulicy Leśnej

Dokończenie ze str. 6



19 lipca 2014 do Maszewa po raz drugi przyjechał  AMBULANS 
DO POBORU KRWI, który stacjonował przed remizą 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Zarejestrowało się 55 dawców krew  oddało 45. Łączna ilość 
pobranej krwi to 20 litrów! Wynik rewelacyjny!

GRATULUJEMY dawcom, którzy po raz pierwszy oddali swoją 
krew ! 
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim dawcom za dar 
serca oraz współorganizatorom za wsparcie tak szczytniej akcji. 

KRWIODAWSTWO

WSZYSTKIM  DAWCOM  BARDZO 
 SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY !!!!!!!!!!!

8

Sołectwo Rożnowo jest dużą 
m i e j s c o w o ś c i ą  w  G m i n i e  
Maszewo, w której zamieszkuje 
ponad 200 osób. Znajduje się tu 
Szkoła  Podstawowa z  sa lą  
gimnastyczną, świetlica wiejska, 
remiza OSP, Punkt Zdrowia, 
Kościół Parafialny, Firma ABT, 
sklep. Jest to spokojna, a zarazem 
urokliwa okolica. Te walory 
sprawiają, że przybywa tutaj 
nowych mieszkańców, którzy 
chętnie się tu budują. 

W Biuletynie Masze-
wskim nr 12 z lipca br. pisaliśmy o 
Przychodni Zdrowia w Rożnowie. Dziś z satysfakcją informujemy, że 
został zakończony remont w Ośrodku Zdrowia. Nastąpiła zmiana 
sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru budynku mieszkalno-
usługowego z przeznaczeniem na gabinet lekarza rodzinnego 
spełniającego wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. 
wszystkie instalacje, z wyjątkiem kanalizacji sanitarnej, są rozdzielone i 
obsługuje niezależnie parter i I piętro. Razem p.u 69,34 m2. 

Rozebrano istniejące schody wejściowe ( które nie spełniły 
warunków technicznych dla obiektów użytkowania publicznego) i 
wybrane zostały nowe schody w konstrukcji stalowej. Zapewniono tzw. 
schodołaz dla transportu osób na wózkach inwalidzkich.

Środki na cele remontu  pochodzą z gminnego budżetu. Prace 
wykonywał Zakład Komunalny w Maszewie. Już wkrótce mieszkańcy 
Rożnowa, a także okolicznych miejscowości ( Przemocze, Dąbrowice, 
Darż, Zagórce i Tarnowo) będą leczeni w nowych warunkach.

w związku ze zbliżającym się „Dniem Wszystkich Świętych” 
Zakład Komunalny w Maszewie, apeluje o uporządkowanie 
grobów i obejścia wokół nich . Jednocześnie informujemy o 
obowiązku uiszczenia opłaty za miejsce pod grób. (opłata wygasa 
po 20 latach od daty pochówku). 
Więcej informacji w siedzibie Zakładu przy ul. Szkolnej 8,
w dni robocze od 7.00 do15.00.

Szanowni Państwo,

Co s³ychaæ w so³ectwie Ro¿nowo
Ale to nie jedyne dobre wieści dla mieszkań-

ców Rożnowa. W sierpniu  rozpoczął się remont dachu 
na budynku szkoły Podstawowej, planowany termin 
zakończenia prac do końca września. Koszt prac 
remontowych 110.685,42 zł. Trwają prace przy 
opracowywaniu projektu przebudowy Remizy OSP w 
Rożnowie. 

Od lat czynimy starania u zarządcy drogi tj. 
Starostwa  Powiatowego w Goleniowie o remont drogi i 
chodników przez wieś Rożnowo. Jest to droga 
powiatowa stanowiąca ciąg drogi Mosty- Danowo-
Rożnowo - Dąbrowica. I na pewno będą dalsze działania 
w tej sprawie.

Inwestycja pn.: "Budowa świetlicy 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. 
Opis ogólny: budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 
murowany wg technologii tradycyjnej, przykryty dachem 
dwuspadowym, o konstrukcji więźby dachowej drewnianej i stropie 
wylewanym żelbetowym.
Zestawienie pomieszczeń:  sala świetlicy, szatnia, kuchnia, 
pomieszczenie socjalne, WC, WC – niepełnosprawni, hall.
A także: podjazd dla niepełnosprawnych, taras, podest wejściowy. Na 
terenie działki, na której usytuowano budynek świetlicy będą 
znajdować się miejsca postojowe w ilości 10 sztuk, w tym jedno dla 
osoby niepełnosprawnej. Zakres prac jakie zostaną przeprowadzone  
w ramach operacji: 
- roboty stanu surowego zamkniętego
- roboty wykończeniowe zewnętrzne
- wykonanie instalacji elektrycznych – wewnętrzne
- wykonanie instalacji sanitarnych - instalacje wewnętrzne
- roboty wykończeniowe – wewnętrzne
- roboty przygotowawcze oraz ziemne
- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
- wykonanie przyłącza energetycznego
- budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej - dz. nr 383
- drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki
- wykonanie ogrodzenia działki
- uporządkowanie terenu wraz z obsianiem trawą
Głównym celem projektu jest  podniesienie standardu życia 
społeczności lokalnej poprzez wzbogacenie bazy kulturalnej w 
miejscowości Mokre. Społeczność miejscowości Mokre 
niejednokrotnie zgłaszała potrzebę wybudowania świetlicy. Świetlice 
wiejskie to  miejsca wspólnych spotkań służących integracji 
społecznej. Realizacja przedmiotowej operacji 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. 

Trwa budowa œwietlicy wiejskiej 
w miejscowoœci Mokre

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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W niedzielę, 7 września, w maszewskim KAMELEONIE miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie muzyczne.
Koncertowało tam  pięciu znanych światowych muzyków jazzowych w składzie:
Sylwester Ostrowski (skasofon), Piotr Wojtasik (trębacz), Makoto Kuriya (wybitny 
japoński pianista), Essiet Okon (kontrabasista z USA) i NewmanTaylor Baker 
(amerykański perkusista).
Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki współpracy Ani Giniewskiej - 
m.in. aktorki Polskiego Teatru Alternatywnego „KRZYK” z właścicielami 
miejscowej kawiarni KAMELEON - Mariuszem i Esterą Pałka, którzy 
wymienionemu kwintetowi udostępnili lokal do próby generalnej przed koncertem z 
okazji inauguracji w Filharmonii Szczecińskiej.
Uczestnicy tego niezwykłego koncertu twierdzili, że wrażeń doznanych tego 
wieczoru nie da się ubrać w żadne słowa. Trzeba było po prostu tam być i posłuchać...

Jazz w KAMELEONIE

W piątek, 26 września, w hali sportowo - widowiskowej 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 
Maszewie przedstawili mieszkańcom naszej Gminy program 
artystyczny z okazji 75. Rocznicy Powstania Polskiego Państwa 

Podziemnego. 
To wyjątkowa rocznica upamiętniająca tragiczny wrzesień 1939 roku. 
Burmistrz Maszewa – Pani Jadwiga Ferensztajn, która była obecna na 
uroczystości, podkreśliła w swoim wystąpieniu, jak ważna jest pamięć o 
tamtym czasie, ludziach walczących za Ojczyznę i jakim fenomenem na 
skalę światową było powstanie i działalność Polskiego Państwa 
Podziemnego.
 Uczniowie klas II zatańczyli wspólnie poloneza, który zachwycił i 
wzruszył publiczność, a zespół wokalny „Oktawa” przybliżył swoim 
występem wydarzenia historyczne, jakie towarzyszyły powstaniu 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
Delegacje uczniów i kombatantów złożyły symboliczne biało- 
czerwone wiązanki kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz 
przy Obelisku na Cmentarzu Komunalnym w Maszewie.
Dyrektor szkoły, Pani Renata Żak, serdecznie dziękuje wszystkim 
uczestnikom tej podniosłej uroczystości, którzy skorzystali z 
zaproszenia, a szczególnie gorąco pocztowi sztandarowemu ZBOWID-
u, który swoją obecnością uświetnił jubileusz.

Ku pamiêci

Z okazji „Pożegnania Lata” członkowie Klubu Seniora z terenu 
miasta i gminy Maszewo w dniu 7 czerwca 2014r. spotkali się w 
OKiS w Maszewie. 
W spotkaniu uczestniczyła Pani Burmistrz Jadwiga Ferensztajn, 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Głowacki z małżonką, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Antoni Dudziak z 
małżonką, a także Ks. Dziekan Henryk Stanulewicz i Wikary  ks. 
Daniel Sacik.

Po uroczystym otwarciu spotkania , przemówieniach, 
poczęstunku, nasi seniorzy bardzo fajnie spędzili czas w swoim 
gronie.

„Po¿egnanie Lata” przez Seniorów

Rozpoczynająca działalność spółdzielnia „Do Dzieła” oferuje 
usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych:
 -  obkaszanie kosą spalinową – 0,60 zł/m˛
- przycinanie żywopłotu – 6 zł/mb (do 60 cm szerokości)
- układanie kostki brukowej – 30 zł/m˛ (bez materiału).
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 
Koszty eksploatacji (paliwo)wliczone w cenę 
usługi. Przy większych powierzchniach (np. 
powyżej 200 m) upust 0,10 zł/m˛. Przy 
powtórnym zleceniu na ten sam areał: drugie 
koszenie 10% taniej, trzecie koszenie 15% a 
czwarte koszenie 20% taniej.
Indywidualne podejście do każdego zlecenia, 
połączone z elastycznym uwzględnieniem 
budżetu przewidzianego na daną usługę.

Prezes Zarządu
Mirosław Zarzecki

„Do Dzieła”  Spółdzielnia Socjalna w Maszewie

Cennik Usług Bagna
Placówka Wsparcia Dziennego 
poniedziałek: 15.00-17.00; 
środa: 15.15-17.15
Nastazin
Placówka Wsparcia Dziennego 
wtorek, piątek: 16.00-18.00
Sokolniki
Placówka Wsparcia Dziennego
wtorek, środa: 16.00-18.00
Jenikowo
Świetlica Środowiskowa 

Placówki Wsparcia Dziennego 
i Œwietlice Œrodowiskowe 

poniedziałek: 17.15-19.15
co druga sobota: 10.00-14.00
Korytowo
Świetlica Środowiskowa 
wtorek, czwartek:16.00-18.00
Maciejewo
Świetlica Środowiskowa 
wtorek, czwartek:16.00-18.00
Radzanek*
Świetlica Środowiskowa 
poniedziałek, środa: 16.30-18.30.

Ponadto na terenie Gminy Maszewo funkcjonują Środowiskowe 
Ogniska Wychowawcze TPD  w Maszewie, Bielicach i Darżu, 
które również posiadały bogatą ofertę wypoczynku letniego w 
formie wyjazdu na kolonię letnią do Łukęcina i Kowar, a także  
półkolonie dla dzieci uczęszczających do placówek.  
Od 1 listopada br. W świetlicy wiejskiej w Tarnowie funkcjonować 
będzie świetlica środowiskowa, w któej organizowane będą zajęcia 
dla dzieci i młodzieży.

Składamy serdeczne podziękowania władzom gminy, 
pracownikom Urzędu Miasta w Maszewie, pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Maszewie, Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Szczecinie, oraz wszystkim osobom prywatnym i 
przyjaciołom, za pomoc w tworzeniu i organizacji „DO DZIEŁA” 
Spółdzielni Socjalnej w 
Maszewie.

Członkowie założyciele 
spódzielni

Podziękowania



Tegoroczne dożynki gminne odbyły się w Bagnach. Jak nakazuje tradycja, obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej celebrowanej 
przez miejscowego proboszcza księdza Marka Romańczuka. Po nabożeństwie odprawionym w intencji rolników i poświęceniu wieńców 
dożynkowych i bochna chleba z tegorocznego ziarna, uczestnicy dożynek w uroczystym korowodzie przemaszerowali na odświętnie 
udekorowany plac. Warto dodać, że Bagna przybrały na ten dzień wyjątkowo odświętną szatę. Zdaniem większości gości, tak przystrojonej 
wioski do tej pory jeszcze nie widzieli. Następnie Starości Dożynkowi – Edyta i Jacek Rojek przekazali chleb na ręce Burmistrza Maszewa – 
Jadwigi Ferensztajn oraz  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie – Jana Smolarka. Po uroczystych przemówieniach, w  których 
m.in. gospodarz gminy burmistrz Jadwiga Ferensztajn podkreślała wyjątkowe znaczenie rolnictwa i rolników w krajowej i gminnej gospodarce, 
ogłoszony został konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”. Wszystkie wieńce wyglądały imponująco, ale komisja musiała wyłonić te 
najpiękniejsze: 
I miejsce zajęło sołectwo Bagna, II  - sołectwo Przemocze, a III miejsce – sołectwo Nastazin. 
Lauretów konkursu oklaskiwali goście honorowi, z posłanką Magdaleną Kochan na czele, która w swoim krótkim wystąpieniu gratulowała 
rolnikom udanych zbiorów, podkreślała rangę, jaką w naszej kulturze posiada chleb i gratulowała mieszkańcom Bagien tak wspaniałej oprawy 
dożynek.
Następnie odbyła się część artystyczna, w której wystąpiły zespoły „Maszewianki”, „Przemoczanki”, solistki z pracowni muzycznej działającej 
przy Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie oraz, nagrodzony gromkimi brawami,  Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie”.  
 Odbył się również Turniej Sołectw zorganizowany przez Konwent Sołtysów Gminy Maszewo. 
I miejsce zajęło sołectwo Nastazin, II miejsce sołectwo Bagna, III miejsce sołectwo Jenikowo. Za I  miejsce w Turnieju Sołectw Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ufundowała kuchenkę mikrofalową. Laureaci Turnieju Sołectw otrzymali nagrody, które będą 
służyły  ich mieszkańcom. Przeprowadzono gry i zabawy dla dzieci, które  zorganizował Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie. Odbył się 
również konkurs na „Najładniejszą Zagrodę Dożynkową”, w której I miejsce, za przepięknego konia ze słomy zaprzęgniętego do bryczki,  zajęli 
państwo Felicja i Jan Poręba.  Z entuzjazmem przyjęto też   pokaz ZUMBY dożynkowej. Uroczystość święta plonów zakończyła zabawa 
taneczna, którą prowadził zespól MIRO BAND. Dla wszystkich wycieńczonych dożynkowymi atrakcjami uczestników nie mogło też 
zabraknąć poczęstunku. Największym zainteresowaniem cieszyła się przepyszna i gorąca  grochówka, bigos oraz pajda chleba ze smalcem i 
ogórkiem. Było pysznie...!
Składamy serdeczne podziękowania  Pani Sołtys i  Radzie Sołeckiej, wszystkim Mieszkańcom Bagien, sponsorom oraz Ośrodkowi Kultury i 
Sportu w Maszewie za przygotowanie Dożynek Gminnych.

O Dożynkach  Gminnych w Bagnach można przeczytać również na:
http://elewatorkultury.org/niezwykly-pomysl-mieszkancow-wsi-bagna/ lub obejrzeć materiał video na stronie TV Goleniów:
http://www.tvgoleniow.pl/materialy,wszystkie,gminne_dozynki_maszewo,15,1,2489.html
http://www.tvgoleniow.pl/materialy,wszystkie,dozynki_gminy_maszewo_bagna_30_sierpnia_2014_r,15,1,2490.html.
 Wieniec dożynkowy z Bagien zgłoszony został do konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” podczas Dożynek w 
Barzkowicach, które odbyły się 14 września 2014 r. w ramach Targów AGRO POMERANIA 2014. Miło nam poinformować, że 
wieniec z Bagien zajął 4 miejsce na 48 zgłoszonych wieńców. Serdecznie gratulujemy.

Dożynki Gminne w Bagnach 2014
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foto: A.Wiśniewski



12

W dniach 15-16.08.2014 r. w Maszewie obchodzone były 736 
urodziny miasta pn.: „ŚredniowieCzuj w Maszewie”. Impreza 
rozpoczęła się w piątek na Stadionie Miejskim. Burmistrz Maszewa 
Jadwiga Ferensztajn powitała przybyłych gości  oraz uroczyście 
przekazała klucz do bram miasta na ręce Marka Zasiecznego  z 
Bractwa Rycerskiego „Rota Piesza von Massow” i tym akcentem 
władzę nad Maszewem na dwa dni przejęli rycerze. Tę część 
uroczsytości prowadził z właściwą sobie werwą szef Tatru „Krzyk” - 
Marek Kościółek, dzielnie przez swoich aktorów w tym 
wspomagany. Podczas imprezy odbył się konkurs pn.: „Maszewskie 
Potyczki Rodzinne”. Uczestnicy konkursu musieli odwiedzić kilka 
punktów na terenie Maszewa i odpowiedzieć na pytania dotyczące 
m.in. historii miasta. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody w 
postaci sprzętu AGD.  
1 miejsce zajęli: Teresa Kiełbasa, Maja Kiełbasa, Kamil Stancel 
2 miejsce: Katarzyna Brodzińska, Marek Brodziński, Bartek 
Wołyński 
3 miejsce: Małgorzata Wójtowicz, Marcin Wójtowicz, Michał 
Wójtowicz. 
Dla rodziny, która zajęła pierwsze miejsce dodatkową nagrodę w 
postaci aparatu fotograficznego ufundowała Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze Szczecina, którą 
wręczyła p. Danuta Łukasik. Odbył się również pokaz ZUMBY, 
koncert zespołu BOSTON, pokaz artyleryjski a atrakcją wieczoru 
było puszczanie kolorowych, chińskich lampionów.  Po tych 
atrakcjach wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w imprezie 
tanecznej przy muzyce elektronicznej.  W sobotę impreza przeniosła 
się nad Jezioro Maszewskie, gdzie podzwiać można było 
obozowisko przybyłych do Maszewa na turniej rycerzy. Można było 

ŚredniowieCzuj 



tam spotkać średniowiecznych kramarzy, rycerzy. Atrakcji nie 
brakowało - odbyło się wiele konkurencji dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. M.in. pokaz modeli pływających zorganizowany 
przez Pałac Młodzieży w Szczecinie, oraz wzbudzający wiele 
emocji bieg dam. W sobotę miały również miejsce turnieje 
rycerskie – można było zobaczyć jak kiedyś rycerze toczyli ze 
sobą  walki. Pierwszy turniej strzelania z łuku, w którym 
startowały także łuczniczki, i to z niezłymi wynikami, wygrali: I 
Kamil Węglarz z „von Massow,  II był Krzysztof Tafiłowski z 
„Gildy Ziemi Barwinowskiej i III Przemysław Data także z „von 
Massow”. Kolejny był turniej rycerski. Rycerze walczyli w 
specjalnie przygotowanych szrankach, od których licznie 
zgromadzeni widzowie musieli odsunąć się na 1,5 m . 
Zapalczywość bowiem niektórych rycerzy była tak wielka, że 
mogło dojść do zranienia widzów.  W turnieju wygrali: w 
konkurencji miecza i tarczy – I Adam Frankowski z „von Borck, 
II był Patryk Kowalewski z tej samej formacji i trzecie miejsce 
zajął Tomasz Garcarski z „von Massow”.  W kolejny turnieju, 
ale z mieczem dwuręcznym I miejsce zdobył ponownie – Adrian 
Frankowski z „von Borck”, II był Piotr Bestia – Pitura z „von 
Massow” i III Tomasz Garncarski z tej same samej formacji. Na 
końcu w takich małych bitwach walczyły trójki bohurtowe  i tu 
kolejne miejsca zajęły następujące formacje rycerskie: I - 
„Sierotki”, II - „von Massow”, III – Wielkopolska i IV - 
„Branderburgia Team” - była to część reprezentacji Niemiec 
szykująca się na Bitwę Narodów. Wieczorem odbyły się koncert 
zespołu EMERALD ze Szczecina. Uwieńczeniem sobotnich 
obchodów była uczta rycerska, na którą zaproszeni zostali 
mieszkańcy. 

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

Policjanci z Posterunku Policji w Maszewie odwiedzili uczniów  
Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim oraz Szkoły 
Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Dębicach. Mundurowi 
przekazali maluchom porady dotyczące bezpieczeństwa i 
zaprezentowali policyjny sprzęt. Spotkanie miało również na celu 
przybliżenie wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej, godnej 
zaufania oraz służącej pomocą w trudnych sytuacjach. 
Policjanci zaprezentowali dzieciom umundurowanie i wyposażenie 
do codziennej służby. Dużo radości i uśmiechu wśród najmłodszych 
wywołała możliwość obejrzenia radiowozów oraz użycia sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych. Uczniowie aktywnie uczestniczyły w 
spotkaniu i zadawali policjantom wiele pytań. 
Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali od 
funkcjonariuszy odblaski ufundowane przez Burmistrz Maszewa. 
Maszewscy policjanci podczas kolejnych spotkań z dziećmi i 

Policjanci odwiedzili uczniów
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młodzieżą będą rozdawali kamizelki odblaskowe zakupione przez 
Stowarzyszenie na rzecz Powiatu Goleniowskiego. Takie akcje z 
pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa dzieci 
poruszających się na drogach. 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014 – 2015 w SP w Dêbicach
W dniu 1 września w Szkole Podstawowej w Dębicach o godzinie 
10.00 odbyła się na sali gimnastycznej uroczystość rozpoczęcia roku 
szkolnego 2014 – 2015. W apelu wzięli udział: Burmistrz Maszewa 
pani Jadwiga Ferensztajn oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice. 
Najpierw wysłuchano piosenki w wykonaniu uczennicy kl. VI -  
Kingi Szuflińskiej, wprowadzono sztandar szkoły oraz odegrano 
hymn, a następnie podczas swojego wystąpienia dyrektor szkoły pani 
Monika Jóźwik powitała wszystkich przybyłych, a w szczególności 
nowych uczniów i nauczycieli. Życzyła uczniom jak najwyższych 
wyników w nauce, a także cierpliwości w pokonywaniu trudności, 
natomiast nauczycielom wiele wytrwałości i satysfakcji z pracy. Po 
wszystkich oficjalnych i uroczystych chwilach, uczniowie, wraz z 
wychowawcami, przeszli do swoich klas.

Przedszkole Miejskie w Maszewie
Dni adaptacyjne 2014.
Koniec sierpnia to czas przygotowań do nowego roku szkolnego. W 
dniach 25,26,27 sierpnia 2014 r. w Przedszkolu Miejskim odbyły się 
„Dni adaptacyjne” dla dzieci, które pierwszy raz będą uczęszczały do 
placówki. Na spotkanie wychowawczynie zaprosiły dzieci wraz z 
rodzicami. Zorganizowano zajęcia, wspólne zabawy, rozmowy i 
słodki poczęstunek. Spotkania adaptacyjne mają na celu złagodzenie 
rozstania z rodzicami w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.
Dnia 29 sierpnia 2014 r. w Przedszkolu Miejskim w Maszewie odbyło 
się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Dzieci i 
rodziców powitała Pani Dyrektor. Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Pani Burmistrz Jadwiga Ferensztajn oraz Pan Przewodniczący Rady 

Miejskiej Eugeniusz Głowacki. Życzyli najmłodszym uśmiechu, 
radości oraz przyjemności w zdobywaniu wiedzy.  Nowogardzkim 
oraz Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego.

Wieœci z gimnazjum w Maszewie
W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie uroczystym 
apelem rozpoczęło rok szkolny 2014/2015 – 284 uczniów w tym 
101 uczniów klas pierwszych, 92 uczniów klas drugich i 91 
uczniów klas trzecich. 
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w  Maszewie wraz z 
gronem pedagogicznym składa wyrazy głębokiego uznania za 
szlachetną postawę uczniów klasy I c Dawida Lewandowskiego 

i Patryka Króla, którzy w dniu 4 września na terenie szkoły znaleźli  znaczną 
sumę pieniędzy i bez wahania zgłosili sprawę wychowawcy klasy, zwracając 
jednocześnie uwagę, że na terenie szkoły jest ktoś poszkodowany, kto na 
pewno bardzo się martwi. Dzięki ich postawie bardzo szybko ustalono, że 
pieniądze zgubił uczeń trzeciej klasy, który miał je przeznaczone na zakup 
podręczników. Pomyślność rozwiązania zaistniałego zdarzenia była możliwa 
dzięki prostej i zwyczajnej uczciwości Dawida i Patryka, za co jeszcze raz im 
dziękujemy.
Poznajemy tajniki
W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie od października 2014r. 
realizowana będzie innowacja pedagogiczna pod nazwą: „Poznajemy tajniki 
chemii, biologii i fizyki”. Będą to ciekawe zajęcia laboratoryjne i 
ćwiczeniowe z chemii, fizyki i biologii. 

Celem wprowadzanej innowacji będzie rozbudzanie zainteresowań 
i ciekawości poznawczej przedmiotami przyrodniczymi. Zajęcia, 
prowadzone przede wszystkim w oparciu o elementy metody naukowej, 
pozwolą uczniom rozwijać kreatywność i pogłębiać wiadomości w 
atrakcyjny sposób.



Podczas wakacji co roku odbywają się w bezpłatne warsztaty, które  
trwały przez 2 miesiące. 
Początek wakacji był deszczowy, i taka aura, sprzyjała metamorfozie 
nudzących się w domach dzieciaków w pełnych pasji twórczych 
artystów-malarzy. Wszystkie dzieci, które nie miały pomysłu na 
spędzenie swojego wolnego czasu podczas wakacji, brały udział    w  
zajęciach stacjonarnych, zabawach plenerowych oraz wycieczkach. 
W ofercie zajęć każdy mógł wybrać coś dla siebie.  Były  quizy i 

Zajêcia wakacyjne w Oœrodku Kultury i Sportu w Maszewie

Rok szkolny rozpoczêty
Nowy rok szkolny 2014/2015 jest wyjątkowy dla Szkoły 
Podstawowej w Maszewie, jak również dla wszystkich 
podstawówek w całej Polsce. To rok wielu „nowości”, są to m. in. 
obowiązek szkolny dla sześciolatków urodzonych w pierwszej 
połowie 2008 roku, darmowy podręcznik „Nasz Elementarz” dla 
klas I, który w 100% finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, nowe zasady przeprowadzania końcowego 
sprawdzaniu w klasie VI oraz możliwość wyboru lekcji etyki. 
Pierwszy dzwonek zabrzmiał tradycyjnie 1. września. Podczas 
uroczystego apelu dyrektor szkoły – pani Renata Żak przywitała 
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Sprawozdanie z działalności placówek wsparcia dziennego i świetlic 
środowiskowych w gminie Maszewo – wakacje 2014r. 
Zajęcia w Placówkach Wsparcia Dziennego Bagna, Nastazin, Sokolniki oraz 
w Świetlicach Środowiskowych Jenikowo, Korytowo, Maciejewo, Radzanek 
odbywały się zgodnie z planem, uwzględniając zainteresowania, potrzeby i 
oczekiwania dzieci.
Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według 
miesięcznego planu pracy świetlicy znalazło się wiele różnych form 
zajęciowych, mianowicie:
- zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu,
- zajęcia plastyczne,
- nocny maraton oglądania bajek i filmów,
- wycieczki rowerowe,
- inwencje twórcze w czesaniu i wymyślaniu fryzur,
- gry i konkursy.
Dnia 23.08.2014r. dzieci z 3 świetlic środowiskowych : Radzanek, 
Maciejewo i Jenikowo brały udział w XVII Festynie Trzeźwości 
zorganiozowanym w Goleniowie. Dzieci chętnie uczestniczyły w zawodach i 
osiągnęły następujące osiągnięcia:
Biegi:
I miejsce bieg na 300 m Hubert Mełech- świetlica Jenikowo klasy I-III 
I miejsce bieg na 300 m Dobosz Kacper - świetlica Jenikowo klasy IV - VI 
II miejsce- Miłosz Ciesielski – świetlica Maciejewo klasy I-III
II miejsce- Kamil Idziaszczyk- świetlica Radzanek
IIImiejsce- Kacper Urbaniak- świetlica Radzanek
Drużyny
Przeciąganie liny I miejsce – świetlica w Jenikowie:
Mełech Radosław, Dobosz Patryk, Maciejczyk Michał,Śniegowski Artur, 
Płocha Michał 
Piłka koszykowa I miejsce- świetlica Jenikowo:
Mełech Radosław, Maciejczyk Michał, Dobosz Patryk
Piłka nożna II miejsce – świetlica Jenikowo
Maciejczyk Piotr, Mełech Radosław, Dobosz Patryk, Maciejczyk Michał, 
Śniegowski Artur,

Wiejskie wakacje

Dnia 18.09.2014 r.  w Dębicach odbyły się Mistrzostwa Gminne w Piłce 
Nożnej  chłopców i dziewcząt. 
W rywalizacji  brały udział trzy szkoły :
- SP – Dębice (organizator imprezy) op. Piotr Rast
- SP- Rożnowo  op. Grzegorz Mołodecki
- SP-Maszewo op. Agnieszka Lewicka, Andrzej Maknia
Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, uczniowie odznaczali się 
wysokimi  umiejętnościami technicznymi podczas gry. 
Klasyfikacja końcowa   dziewcząt:
I- miejsce SP Maszewo
II – miejsce SP Dębice
III – miejsce SP Rożnowo
Klasyfikacja końcowa   chłopców:
I- miejsce SP - Maszewo
II – miejsce SP-Dębice
III – miejsce SP – Rożnowo
Zwycięzca, tj: SP Maszewo, będzie reprezentować  naszą gminę na 
Mistrzostwach Powiatu. 
Gratulujemy i życzymy 
powodzenia!

Zwyciêzcy pi³karze z SP Maszewo

Płocha Michał , Hubert Mełech, Dobosz Kacper, Zarański Tomasz, Piotr 
Wiśniewski
Piłka siatkowa III miejsce- świetlica Jenikowo
Mełech Radosław, Zarański Tomasz
Piłka nożna III miejsce – świetlica Radzanek
Kamil Idziaszczyk, Kacper Urbaniak, Daniel Kaczmarek
Ponadto w dniach 19-20.07.2014r. dzieci ze świetlicy w Jenikowie brały 
udział w rajdzie rowerowym z nocowaniem w namiotach. Wyjazd miał 
charakter integracyjny. Głównym jego celem było utworzenie pozytywnych 
więzi między jego uczestnikami oraz wytworzenie u młodego człowieka 
zamiłowania do podejmowania aktywnego wypoczynku. 

wszystkich gorąco, życząc samych bardzo dobrych i dobrych 
wyników w nauce oraz radości ze zdobywania wiedzy. Szczególnie 
ciepło zostały przywitane klasy I.W tym roku naukę w klasach 
pierwszych  rozpoczęło ponad 100 uczniów i w związku z tym 
zostało utworzonych aż pięć oddziałów: Dwa 6-latków i trzy 7-
latków. 
Całej społeczności maszewskiej podstawówki oraz wszystkim 
placówkom oświatowym Gminy Maszewo życzymy samych 
sukcesów w rozpoczętym roku szkolnym! 

zagadki logiczne, zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne , zabawy w 
tworzenie biżuterii, zabawy w teatr. Zajęcia były okazją do ciekawego 
i pożytecznego spędzenia czasu oraz sprzyjały  zawiązywaniu 
nowych przyjaźni. Dla tych, którzy chcieli spędzać czas na 
intensywnym czynnym wypoczynku były wycieczki  przyrodnicze, 
spacery po mieście, podczas wycieczki rowerowej jej uczestnicy 
przekonywali się, jak bezpiecznie poruszać się po drogach,  odbyły 
konkurencje sportowe i zabawy  na wolnym powietrzu.



Tak bez przesady nazwać można było nasze miasto w niedzielę 21 
września.
Około stu uczestników startujących w 11 kategoriach oraz 
wyjątkowo duża ilość widzów, ładna pogoda i świetna organizacja; 
wszystko to sprawiło, że nikt kto zdecydował się na udział w 
maszewskim kryterium  z pewnością swej decyzji nie żałował.
Jak zwykle, najwięcej emocji towarzyszyło wyścigom 
najmłodszych. W tym roku w tej kategorii na starcie stanęło 
wyjątkowo dużo zawodniczek i zawodników, a najmłodszy z nich 
miał niespełna 2 latka!
Organizatorom za doskonałe przygotowanie tegorocznego  VIII 
Ulicznego Kryterium Kolarskiego o Puchar Burmistrza Maszewa 
należą się słowa uznania, a wszystkim uczestnikom gratulujemy 
sportowych sukcesów.

Kolarskie Maszewo
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Poniżej, za UKS Ratusz podajemy zestaw wszystkich wyników 8 
Kryterium.

Zdjęcia dzięki uprzejmości   Zachodniopomorskiego Związku 
Kolarskiego (Facebook).

Wyniki VIII Kryterium Ulicznego o Puchar Burmistrza Maszewa
Kategoria Dzieci do lat 6
1-Martyna Walczak -Gryfino
2-Dawid Lech – Maszewo
3-Antoni Adamczuk- Maszewo
Kat.Dzieci do lat 8
1-Tomasz Radawiec- Maszewo
2-Michał Skwarzyński-Maszewo
3-Szymon Woźniak- Maszewo
Kat.Dzieci do lat10
1-Konstanty Kaczor-Maszewo
2-Maurycy Modliński-Szczecin
3-Oliwier Czerkawski-Gryfino
Kat.Dzieci do lat 12
1-Karol Marks-Golczewo
2-Tamara Szlińska-Maszewo
3-Kasjan Zając-Golczewo
Kat. Żak/Młodziczka
1- Gracjana Radzicka – Kórnik
 2- Natalia Szymczak – Kórnik
 3-Weronika Fidos – Maszewo 
Kat.Młodzik
1-Szymon Łakomy – Maszewo
 2-Kamil Kamiński – Szczecin
3- Mateusz Walaszczyk - Golczewo

Kat.Juniorka Młodsza
 1- Wiktoria Pikulik – Ziemia 
Darłowska
 2- Karolina Przybylak – Kórnik
 3- Klaudia Seremak - Goleniów
Kat.Junior Młodszy
1- Aleź Castaldo – Szczecin
 2- Wojciech Ceniuk – Szczecin
 3- Karol Cieślak - Golczewo
Kat.Amator
1- Tomasz Wąsaty – Stargard
 2- Andrzej Zachacz – Goleniów
 3- Maciej Soklaski - Stargard
Kat.Kobietu OPEN
 1- Alicja Ratajczak – Kórnik
2- Viktoria Zegleń – Kórnik
 3- Monika Graczewska - Goleniów
  Kat.Meżczyźni OPEN
 1- Karol Wypych – Golczewo
 2- Łukasz Gugulski – Golczewo
 3- Tomasz Jarmowski – Ziemia 
Brzeska
W kryterium wystartowało 
105 zawodników.

VI Turniej Pla¿owej Pi³ki Siatkowej Gmin Powiatu Goleniowskiego 
o Puchar Starosty Goleniowskiego

W sobotę, 30 sierpnia br. na plaży w Stepnicy odbył się VI Turniej 
Plażowej Piłki Siatkowej Gmin Powiatu Goleniowskiego o Puchar 
Starosty Golenowskiego. Obok przedstawicieli lokalnych samorządów 
do gry zaproszono przedstawicieli służb mundurowych z terenu 
powiatu. Zwycięzcy poszczególnych grup (samorządowej i 
mundurowej) rozegrali między sobą specjalny mecz pokazowy o 
Superpuchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica. 
Sędzią głównym rozgrywek był Sylwester Górzny, któremu pomagali 
Marcin Łukaszewski i Paweł Rorata. Organizatorami zawodów byli: 
Starostwo Powiatowe w Goleniowie i Gmina Stepnica. 
W turnieju wzięło udział 7 drużyn: (grupa A: Gmina Maszewo, Gmina 
Stepnica i Starostwo Powiatowe w Goleniowie oraz grupa B: 
Nadleśnictwo Goleniów, Straż Pożarna w Goleniowie, Policja w 
Goleniowie oraz Zakład Karny Golniów). 
Tabele: 
Grupa A 
1. Zakład Karny Goleniów
2Policja w Goleniowie
3.Nadleśnictwo Goleniów
4. Straż Pożarna w Goleniowie

Źródło:www.powiat-goleniowski.pl

W sobotę, 30 sierpnia br. na plaży w Stepnicy odbył się VI Turniej 
Plażowej Piłki Siatkowej Gmin Powiatu Goleniowskiego o Puchar 
Starosty Golenowskiego. Obok przedstawicieli lokalnych 
samorządów do gry zaproszono przedstawicieli służb 
mundurowych z terenu powiatu. Zwycięzcy poszczególnych grup 
(samorządowej i mundurowej) rozegrali między sobą specjalny 
mecz pokazowy o Superpuchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Stepnica. 

Grupa B
1. Gmina Maszewo 
2. Starostwo Powiatowe w Goleniowie 
3. Gmina Stepnica



Podczas wakacji co roku odbywają się w bezpłatne warsztaty, które  W 
ramach zadania: 
"USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z 
TERENU GMINY MASZEWO - ETAP  V" na przełomie października i 
listopada 2014 r.  przewidziane jest do usunięcia ok. 100 ton azbestu z 
dachów oraz już zdemontowanego. Kwota dofinansowania tego zadania ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie  wynosi 62.711,00 zł. Dotychczas z terenu Gminy 
Maszewo usunięto 112,5 t. azbestu. Informuje się mieszkańców 
wyrażających chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych lub usunięcia 
z posesji wyrobów azbestowych już zdemontowanych z dachów, że Urząd 

USUWANIE AZBESTU  Z TERENU GMINY MASZEWO 
Miejski w Maszewie przyjmuje w naborze ciągłym od mieszkańców Gminy 
Maszewo wnioski - deklaracje przystąpienia do programu usunięcie 
azbestu.
Termin składania wniosków na rok 2015 - do 30 kwietnia 2015. Druk 
"Deklaracji przystąpienia do programu usunięcie azbestu" do pobrania w 
Urzędzie Miejskim w Maszewie bądź na stronie internetowej: 
w w w . m a s z e w o . p l  w  
zakładce „ochrona środo-
wiska”. 17

W sobotę,  20 września 2014 roku, w restauracji „Pod Dębami” w 
Maszewie odbyły się ponadpowiatowe Dożynki, które 
zorganizowała firma AGRO –BUISINESS. W imprezie udział 
wzięli rolnicy zarówno z terenu gminy Maszewo jak i całego 
Powiatu Goleniowskiego. 
Firma AGRO-BUISINESS od niedawna rozpoczęła działalność 

Do¿ynki ponadpowiatowe
gospodarczą w Maszewie. Zajmuje się skupem  od rolników 
wszelakich zbóż. Zatrudnia 25 osób, w przyszłości zamierza 
rozbudować firmę – będzie to wielomilionowa inwestycja. 
Właściciel firmy obecnie załatwia wszelkie pozwolenia i 
dokumenty ale nie zdradza szczegółów nowej działalności. 

Dożynki w Dębicach

Dożynki w Korytowie

Dożynki w Maszewku

Tegoroczne dożynki gminne, o których piszemy na str 10 odbyły się 
w Bagnach. Ale tradycją w naszej gminie jest też organizowanie 
dożynek przez sołectwa. W tym roku swoje święto plonów 
zorganizowali mieszkańcy Dębic, Maszewka, Korytowa, Sokolnik, 
Jenikowa i Jarosławek.
Dożynki nie były tak okazałe jak gminne, ale mieszkańcy 
poszczególnych sołectw włożyli w ich przygotowanie  sporo 
wysiłku organizacyjnego. Pomysłów nie brakowało, a zabawa była 
równie dobra jak na dożynkach gminnych. Organizatorom wiejskich 
dożynek serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Do¿ynki wiejskie
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RYS HISTORYCZNY.
Do 1945 funkcjonowała nazwa Matzdorf. Najstarszym miejscem 
osadnictwa w Maciejewie jest średniowieczny gród (wcześniej 
słowiańskiegrodzisko). Do XV w. wraz z przynależnymi mu 
ziemiami był w posiadaniu rodów Wisen i Petersdorf. 
Petrsdorfowie mieli 1/3 dóbr. Po wygaśnięciu rodu Wisenów ich 
ziemiom książę Bogusław X nadał w  1477 r. lenno Flemingom. 
Od 1672 r. aż do 1945 r. całość dóbr Maciejewa była już własnością 
Flemingów. Z opisu z 1554 r. wiadomo, że istniał tu obronny zamek 
z wałami i fosami a na podzamczu była stajnia, piekarnia, browar, 
młyn i karczma. Była również zagroda chłopska. W XVII w. 
Petersdorfowie stopniowo odsprzedawali swoje włości. W 1672 r. 
całość dóbr Maciejewo była już w posiadaniu Flemingów. Z 1688 r. 
pochodzi wiadomość, że było tu 4 pełnorolnych chłopów i 1 
zagrodnik. W szczegółowym inwentarzu dóbr Flemingów, 
sporządzonym w 1759 r. w części dotyczącej Maciejewa 
odnotowano m. in., że na zamkowym wzgórzu, oprócz 
fragmentów dawnych murów, był XVII – wieczny piętrowy dwór z 
ryglówki, a od strony jeziora był ogród reprezentacyjny na 2 
tarasach. Na dawnym podzamczu znajdowały się: piekarnia, 
browar, wozownia ze stajnią, stajnia i chlewy, dom ze sienią i 
budynek bramny przy moście. Nad potokiem Stepniczką były dwa 
mosty. Obok były ogrody. Na terenie folwarku 
gospodarczego, po drugiej stronie potoku znajdowały się: 
budynek bramny i 2 stajnie, wielka stodoła, 2 obory, 
owczarnia i dom owczarza. We wsi istniał wówczas kościół i 
wieża kościelna, kuźnia oraz zagrody 4 chłopów, 2 
zagrodników, 5 chałup folwarcznych, dom zakrystiana 
(będący też szkołą), chałupa pastucha, dom młynarza i młyn. 
W 1823 r. miała miejsce regulacja stosunków chłopskich i 
dworskich oraz spraw majątkowych. Rozebrano wówczas 5 
zagród chłopskich, ich ziemię przyłączono do majątku, a 
chłopi  wybudowali się na gruntach Burowa. Zlikwidowano 
wówczas młyn. Około roku 1800 przestano użytkować dwór 
na wzgórzu zamkowym. Przez pewien czas pełnił on funkcję 
domu rządcy, a w roku 1868 został rozebrany. Rok wczesnej, 
w 1867 r. zbudowano nowy dwór na wschód od Stepniczki, w 
pobliżu północnego brzegu jeziora. W tymże roku Wilhelm 
Karol Fleming wzniósł kościół kamienny, sytuując go na 
innym miejscu niż dawna  świątynia. Kościół ryglowy został 
rozebrany, a otaczający go cmentarz przykościelny uległ 
kasacji.  XIX - wieczne  informacje statystyczne o wielkości 
majątku, zabudowie i zaludnieniu, w przypadku Maciejewa 
były łączone z danymi z folwarku Dołgie. Obrazując, więc 
stan majątku jedynie w przybliżeniu. W 1899 r. ówczesny 
właściciel, v. Fleming zbudował w nowo założonym parku, 
obecnie istniejący pałac. W 1939 r. były 1820 ha w tym 1210 
ha lasu. W 1932 r. w Maciejewie zamieszkiwało 177 osób w 
34 budynkach mieszkalnych oraz użytkowano 37 budynków 
gospodarczych. 

CHARAKTERYSTYKA
Miejscowość położona ok. 8 km na płn. – zach. od Maszewa. 
W części płn. – zach. folwark, pałac i park. Część płn. to 
zabudowania wiejskie oraz kościół i cmentarz. Całość od 
strony zachodniej ograniczono dużym kompleksem lasów oraz w 
części płd. jeziorem Lechickim a w części płn. potokiem Stepniczką.
W wieku XIX dokonano istotnych zmian w strukturze przestrzennej 

Maciejewa. Zasadniczy, XIX 
– wieczny układ przetrwał do 

czasów współczesnych, w tym zachowano wszystkie drogi 
główne. Folwark  w końcu XIX w. miał kształt prostokąta. Dwór 
znajdował się po płn. stronie założenia i był skomunikowany 
drogą z terenem dawnego zamku. Na płn. od folwarku 
znajdowała się duża zagroda. Obecnie zabudowa folwarku 
znacznie zmieniona poprzez nowe budynki (zatracono założenie 
geometryczne podwórza) i przebudowę starych obiektów. Na 
płd. od folwarku w 1899 r. wybudowano eklektyczny pałac i 
założono park.  Była to i jest ulicówka o niezbyt gęstej 
zabudowie. W 1867 r. został wybudowany nowy, kamienny 
kościół oraz założony został cmentarz, który jest już poza 
założeniem wsi. Kościół z cmentarzem łączyła aleja. Materiał 
kartograficzny z 1890 r. dokumentuje istnienie kilkunastu 
budynków. Do czasów obecnych przetrwały tu tylko nieliczne 
obiekty i to też znacznie przebudowane. Obecnie zabudowa 
związana głównie z dawnym folwarkiem. Obiekty murowane, 
mieszkalne, ustawione kalenicowo przy drodze. Na szczególną 
uwagę w Maciejewie zasługują nasadzenia. Oprócz 
wymienionego wcześniej parku zachowanych jest wiele 
nasadzeń przydrożnych i to zarówno w części płn. jak i płd. 
Zespół pałacowo -  parkowy w połączeniu z jeziorem prezentuje 
wysokie walory kulturowe i krajobrazowe.

Pałac w Maciejewie

Jezioro Lechickie



WAŻNE NUMERY TELEFONÓW' '
URZĘDY:

PLACÓWKI WYCHOWAWCZO - 

OŚWIATOWE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI 

OŚWIATOWE:

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

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

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

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

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

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

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

Pole namiotowe "Polana Pogrzymie”
 tel. 504 360 288

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

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

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

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

BAZA GASTRONOMICZNA

I NOCLEGOWA:

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

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

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

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

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

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

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, 
lekarz dentysta Renata Woszczyło
72-130 Maszewo, ul. Kilińskiego 5, 
tel. 91 418 77 58

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

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

APTEKI:

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

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

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

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

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

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

Srebrne wesele
W dniu  13  wrzeœnia  2014r.  obchodzony  by³  w  naszej  gminie  jubileusz  25-lecia  po¿ycia  ma³¿eñskiego
 „ Srebrne Gody”.  Do wspólnego uroczystego œwiêtowania srebrnych godów zosta³y zaproszone pary, 
które przyrzeka³y sobie  mi³oœæ w roku 1988 i 1989.
Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych – Burmistrz Maszewa  Jadwiga Ferensztajn oraz Przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej w Maszewie Eugeniusz G³owacki z³o¿yli Dostojnym Jubilatom gratulacje i uhonorowali 
pary pami¹tkowym medalem. Warto dodaæ, ¿e przyznawany z tej okazji medal, to pomys³ maszewskich 
w³adz samorz¹dowych, które w ten skromny sposób chcia³y srebrne gody jeszcze bardziej uhonorowaæ. 
Nie zabrak³o tradycyjnych przy takiej okazji ¿yczeñ, a najwa¿niejsze z nich to ¿yczenia spotkania w tym 
samym gronie z okazji z³otych godów.
W imieniu wszystkich Jubilatów, podziêkowanie za ¿yczenia, medale, dyplomy i gratulacje, z³o¿y³ 
Zdzis³aw Kulka.
Tradycyjnie wzniesiono toast lampk¹ szampana, by³ te¿ okolicznoœciowo przyozdobiony tort, a po czêœci 
oficjalnej  wszystkim  Jubilatom  zaproponowano  zabawê  do  póŸnych  godzin  nocnych.

„ Ma³¿eñstwo to wspólnota ¿ycia. To dom. To praca. 
To troska o dzieci. To tak¿e wspólna radoœæ i rozrywka .                        

Œw. Jan Pawe³ II

„




