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W dniu 17 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego w Szczecinie została podpisana umowa o 
dofinansowaniu dla Celowego Związku Gmin R-XXI z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu 
„Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”. Dzięki 
podpisaniu umowy zrekultywowanych zostanie 13 
składowisk odpadów w tym Godowo (gm. Maszewo), łącznie 
o powierzchni ponad 29 ha. Koszt całkowity projektu to 

44 205 889,10 zł, a 
dofinansowanie wynie-
sie 37 310 432,71 zł. 
Prace rekultywacyjne 

Rekultywacja nieczynnego sk³adowiska 
odpadów k. Godowa

na składowiskach związku już trwają, a zgodnie z pismem 
Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 20.10.2014 r.  
wykonawcy robót podjęli prace związane z rekultywacją 
składowiska odpadów w miejscowości Godowo.
Wykonawcą robót budowlanych na ww. składowisku jest 
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „Złompol” z 
siedzibą w Częstochowie. 
Zgodnie z wnioskiem na dofinansowanie w/w zadania do 
końca 2015 roku składowisko w Godowie zostanie 
zrekultywowane, a na odzyskanych terenach posadzona 
zostanie roślinność i wytyczone będą ścieżki edukacyjne.

Drodzy Mieszkańcy
W 2010 roku wybrana zostałam z Waszej woli na 
Burmistrza Maszewa. Po czterech, bardzo pracowitych i 
niełatwych latach, kadencja lat 2010 – 2014 dobiega 
końca.
Z dumą mogę powiedzieć, że zdecydowaną większość 
planów, które na tę kadencję zaplanowaliśmy – udało 
nam się zrealizować. To nie tylko mój osobisty sukces, ale 
sukces nas wszystkich. Szczególne  podziękowania 
kieruję w tym miejscu do radnych Rady 
Miejskiej. Podkreślam, że do wszystkich 
radnych. Także do tych, którzy nie zawsze 
moje plany i działania wspierali i pomimo, że 
ich stanowisko często naszą pracę utrudniało, 
to za minioną kadencję im także dziękuję. 
Chociaż szczerze przyznaję, że podział i brak 
większości w radzie, to był największy minus 
tej kadencji. 
Podziękowania za owocną współpracę 
kieruję też do administracji powiatowej i 
wojewódzkiej. To dzięki dobrej współpracy z 
nimi zrealizowaliśmy kilka inwestycji, 
szczególnie z zakresu drogownictwa, jak 
chociażby długo oczekiwane rondo w 
Maszewie. 
Dużym sukcesem było wybudowanie hali sportowej 
pomimo, że realizacja tej inwestycji  spotkała się z totalną 
krytyką ze strony opozycji. Dzisiaj jednak nikt nie 
zaprzeczy, że była to inwestycja ze wszech miar 
potrzebna, czego najlepszym dowodem jest gwar, jaki od 
wczesnych godzin rannych do późnego czasami wieczoru 
można tam słyszeć. Trudno byłoby sobie, szczególnie w 
okresie jesienno - zimowym wyobrazić, że miejsca - o tak 
wszechstronnym przeznaczeniu - w mieście brak.
Zrealizowanych inwestycji było znacznie więcej. Wykaz 
większości z nich znajdziecie Szanowni Czytelnicy w tym 
numerze Biuletynu. Warto się z nim zapoznać chociażby 
po to, aby uzmysłowić sobie jak wiele zadań w czasie 
ostatnich czterech lat udało nam się zrealizować. A 
przecież sporo z nich jeszcze trwa lub się dopiero 
rozpoczęły, jak chociażby remont miejskiego ratusza i 
siedziby Ośrodka Kultury i Sportu.
Mnie szczególną satysfakcję sprawiły inwestycje 
poprawiające jakość środowiska. Najważniejsza z nich to 

budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej na odcinku 
Darż - Maszewo – Dębice i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Maszewie. 
Z dumą oddawałam też do użytku zespoły boisk w 
Dębicach i Maszewie, nowe świetlice wiejskie i place 
zabaw dla dzieci. Starsi mieszkańcy wsi i rodziny z 
małymi dziećmi z pewnością doceniają działalność 
wiejskich przychodni. To właśnie z myślą o nich 
dosłownie w ostatnich dniach zakończyliśmy generalny 

remont ośrodka zdrowia w  Rożnowie.
Wspomnieć też trzeba o sprawnym i w 
zasadzie bezkolizyjnym wdrożeniu 
nowych zasad gospodarki odpadami 
komunalnymi. Było to niezwykle trudne 
zadanie. Warto więc podkreślić, że Gmina 
Maszewo uporała s ię  z  nim w 
wyznaczonym czasie i z minimalnym 
obciążeniem finansowym dla mieszkań-
ców. Przysłowiową kropką nad „i” tego 
zadania będzie trwająca już rekultywacja 
wysypiska w Godowie. 
Wszystkich  inwestycji nie sposób tu 
wymienić. Z olbrzymią dumą i satysfakcją 
wspomnę tylko, że łączna kwota wyda-
tków inwestycyjnych to 22 mln 643 tys. zł.

 W tej kwocie 14 mln 160 tys. zł to środki pochodzące z 
innych, przede wszystkim unijnych,  źródeł. Przyznacie 
Państwo, że porównanie tych dwóch liczb moją 
satysfakcję zdecydowanie uzasadnia.
Jestem przekonana, że wszystkie zrealizowane i trwające 
inwestycje to doskonała baza do dalszego rozwoju miasta 
i gminy. Rozwoju, który wszystkim nam w dalszym ciągu 
będzie sprawiać dumę z tego, że jesteśmy mieszkańcami 
Gminy Maszewo.
A wracając do podziękowań chciałabym złożyć je przede 
wszystkim na ręce wszystkich mieszkańców naszej Gminy. 
To Wasze ciepłe słowa i wsparcie dodawały mi otuchy w 
trudnych chwilach, to Wasze zaufanie sprawiło, że 
mijającą kadencję zarówno ja, jak i radni Rady Miejskiej  
możemy uznać za udaną i stwarzającą dobre perspektywy 
na przyszłość.
Raz jeszcze serdecznie Wam wszystkim dziękuję.



Przychodnia Zdrowia w Ro¿nowie Nowogardzkim

Informujemy, że 10 października br. została podpisana umowa 
z wykonawcą na remont urzędu i przekazano plac budowy. 
Przypominamy, że projekt pn. „Ochrona oraz poprawa stanu 
zabytkowego Ratusza Miejskiego w Maszewie poprzez remont 
obiektu” otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 262 530,83 
zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, 
Poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Inwestycja ta z pewnością 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.  Ponadto inwestycja wpłynie bardzo pozytywnie 
na poprawę wizerunku 
 i estetyki gminy.

Ruszy³ remont budynku Urzêdu 
Miejskiego w Maszewie.

Jak już informowaliśmy, zakończony został remont parteru budynku, w którym swoją 
siedzibę znalazły gabinety lekarza rodzinnego. Przygotowane pomieszczenia 
spełniają wszystkie wymagania jakie zawarte są w rozporządzeniach dotyczących 
tego rodzaju obiektów. 
Wymienione zostały schody wejściowe do budynku, które przystosowane są do do 
transportu osób na wózkach inwalidzkich. Z myślą o niepełnosprawnych 
przygotowano też specjalnie dostosowaną dla nich toaletę. Nowy ośrodek rozpocznie 
swoją działalność po uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwoleń. 
Jednym z lekarzy rodzinnych, którzy będą tam chorych przyjmować jest dr Adrianna 
Stenka. Pani doktor nie ukrywała podziwu dla jakości wykonanych w budynku prac. 
Na  szczególne, jej zdaniem,  wyróżnienie zasługuje przystosowanie ośrodka dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
„Z ośrodka – mówiła dr Stenka – najbardziej zadowolone będą osoby starsze, dla 
których dojazd do Maszewa wiązał się czasami ze sporymi trudnościami. Teraz z 
porady będą mogli skorzystać na miejscu”. Pani doktór nie ukrywała też, że oddanie 
nowego gabinetu to korzyść nie tylko dla pacjentów, ale także dla lekarzy rodzinnych. 
„Po prostu przyjmując chorych w jednym miejscu  - mówiła - zaoszczędzimy sporo 
czasu” .

Jak nas poinformowała, ośrodek czynny będzie 
trzy razy w tygodniu. W poniedziałki i środy 
pacjentów przyjmować będzie dr Adrianna 
Stenka, a w czwartki  dr Ewa Lange.

Na uroczystej akademii z okazji Święta 
Niepodległości trzej mieszkańcy Gminy 
Maszewo odznaczeni zostaną Honorową 
Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego.
Odznakę Honorową Gryfa Zachodnio-
pomorskiego nadaje się osobom fizycznym, 
jednostkom samorządu terytorialnego, 
organizacjom pozarządowym, osobom 
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 
nie mającym osobowości prawnej, które 
całokształtem działalności zawodowej, 
społecznej i publicznej, względnie realizacją 
swoich zadań na rzecz Województwa 
Zachodniopomorskiego wybitnie przyczy-
niły się do gospodarczego, kulturalnego i 
społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego. 

Grzegorz Stramowski
Ma 59 lat .  Od urodzenia 
mieszkaniec Maszewka, gdzie 
prowadzi gospodarstwo rolne. 
Całe życie związany jest z 
rodzinną wsią, stąd jego zaanga-
żowanie w codzienne sprawy i 
problemy mieszkańców i miejsco-
wości. Od roku 1978, czyli 36 lat – 
pełni funkcję sołtysa Maszewka.
Radny dwóch kadencji, wieloletni 
działacz SKR i spółek wodnych.

Witold Piotrowski
Rodzony Maszewianin. W 1974 
wstąpił do Ochotniczej Straży 
Pożarnej, której po dziś dzień 
pozostał wierny.
W roku 1994 objął funkcję prezesa 
OSP w Maszewie. W latach 2005-
2011 był v-ce prezesem Zarządu 
Gminnego OSP, a od roku 2011 
jest jego prezesem.
Za swoją działalność w OSP i 
pracę społeczną był wielokrotnie 
odznaczany. M.in. brązowym, srebrnym i złotym Medalem 

Odznaczenie dla Maszewian
za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Medalem Honorowym im. 
Bolesława Chomicza.

Piotr Lewicki
Wieloletni działacz Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych (ZKRPiBWP).
Od 1998 nieprzerwanie pełni 
funkcję prezesa Koła ZKRPiBWP  
w  Maszewie.
Mimo ukończonych 80 lat życia, 
ciągle jest aktywnym członkiem 
kombatanckiej organizacji, anga-
żuje się też w inne formy działal-
ności społecznej.
Posiada wiele odznaczeń. M.in 
Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyż 
Zesłańców Sybiru, oraz Odznakę za Wybitne Zasługi dla 
ZKRPiBWP.

dr Adrianna Stenka
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W wyborach samorządowych wyborcy w większości gmin 
będą mogli oddać aż cztery głosy; po jednym w głosowaniu na 
radnych: gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy 
wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Wybory samorządowe w 2014 roku odbędą się 16 listopada, a ich 
druga tura – tam gdzie będzie to konieczne – w przypadku 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 30 listopada. 
Są one organizowane raz na cztery lata, w 2014 roku pierwszy raz 
w okręgach jednomandatowych. Wybory samorządowe dotyczą 
wyboru takich władz jak: radni (gmin, powiatów, sejmików 
wojewódzkich), wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. 
W 2014 r. radni gminni zostaną wybrani w okręgach 
jednomandatowych. Okręg jednomandatowy rozumiany jest jako 
jednostka utworzona w celu sprawnego przeprowadzenia 
wyborów. W danym okręgu można uzyskać wyłącznie jeden 
mandat – otrzymuje go kandydat, który podczas wyborów otrzyma 
najwięcej głosów. Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów. 
Oznacza to, że mandat uzyskuje osoba, która otrzymała 
największą liczbę głosów w danym okręgu spośród wszystkich 
kandydatów – „pierwszy na mecie”.

W gminach, takich jak 
nasza tj. liczących  do 20 
t y s .  m i e s z k a ń c ó w  
wybieramy 15 radnych 

do rady gminy. 
Do rad powiatu w okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 
radnych. W powiecie zamieszkałym do 40 tys. mieszkańców 
wybierze się 15 radnych. W powiatach przekraczających liczbę 
40 tys. (Powiat Goleniowski)  dochodzi po dwóch kandydatów na 
każde 20 tys. mieszkańców. Jednakże liczba radnych nie może 
przekroczyć 29.  Przy podziale mandatów bierze się pod uwagę 
listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na których oddano 
co najmniej 5% ważnych głosów w całym powiecie. Podział 
mandatów pomiędzy listy kandydatów odbywa się 
proporcjonalnie do ogólnej liczby ważnie oddanych głosów na 
kandydatów danej liczby.  W powiecie goleniowskim mieszkańcy 
gmin: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów i 
Stepnica wybiorą 19 radnych. 
Do sejmiku wojewódzkiego radnych wybiera się w okręgach 
wielomandatowych oraz w systemie proporcjonalnym przy 
uwzględnieniu 5% progu wyborczego. Wyznaczone okręgi 
wyborcze mogą mieć różną wielkość i liczyć od 5 do 15 
mandatów wyborczych. W województwach liczących do 2 mln 
mieszkańców wybieramy 30 radnych oraz po 3 dodatkowych na 
każde następne 500 tys. mieszkańców. Ilość mandatów w okręgu 
musi być proporcjonalna do ilości mieszkańców. Do sejmiku 
województwa zachodniopomorskiego wybierzemy 30 radnych z 
pięciu okręgów wyborczych.

Wybory samorz¹dowe  16 listopada 2014

Oficjalne dane za poprzednie lata świadczą o tym, że sytuacja na 
rynku pracy systematycznie się poprawia. Niewątpliwie jest to efekt 
lepszej koniunktury, a co za tym idzie większej liczby ofert pracy  
dostępnych w powiecie goleniowskim.
Tab. 1 Liczba bezrobotnych w Gminie Maszewo w latach 2010 -
2014.
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31 grudzień 2010 679 

31 grudzień 2011 580 
31 grudzień 2012 593 
31 grudzień 2013 496 
30 wrzesień 2014 393 
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Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie

„Bezrobocie w powiecie co roku spada. W roku 2008 sytuacja była 
świetna, bo był wysoki wzrost gospodarczy. Później, w roku 2009 - 
2010, notowaliśmy wzrost bezrobocia wynikający z kryzysu. Od 
roku 2011 mamy regularne spadki bezrobocia w powiecie 
goleniowskim. Ciekawostka - na 380 powiatów w kraju w 2012 
roku powiat goleniowski plasował się na 252. miejscu, w 2013 na 
184. miejscu, a w chwili obecnej na 144. miejscu w kraju. Mamy 
więc nawet sytuację lepszą niż w roku 2008",  mówi U. Witkowska.

Lp. Miesiąc 2011 rok  2012 rok  2013 rok  2014 rok  

Wskaźnik bezrobocia (%) 

1.  styczeń   13,8 11,7 11,5 9,5 

2. luty  14,0 12,1 11,3 9,5 

3. marzec  14,0 11,7 11,0 8,8 

4. kwiecień  13,8 11,3 10,5 8,1 

5. maj  13,0 11,3 9,7 7,9 

6. czerwiec  11,9 10,9 9,2 7,7 

7. lipiec 11,8 10,6 9,2 7,6 

8. sierpień 11,7 10,5 9,3 7,3 

9. wrzesień 11,2 10,4 9,2 7,0 

10. październik 10,8 10,0 8,8  

11. listopad 10,6 10,5 8,7  

12. grudzień 10,7 10,7 8,9  

 

Tab. 2. Wskaźniku bezrobocia w Gminie Maszewo w latach 2011 - 2014 

Z ww. danych wynika, że wskaźnik bezrobocia  na przestrzeni 
czterech ostatnich lat ma tendencję malejącą. 
Gmina Maszewo współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w 
Goleniowie w ramach pozyskiwania funduszy na zatrudnianie 
pracowników w ramach staży, prac interwencyjnych oraz 
publicznych. Ponadto tut. urząd współpracuje z przedsiębiorcami 
z terenu Gminy Maszewo poprzez rozpowszechnianie informacji 
o miejscach pracy. Oferty o pracę zamieszczane są na stronie 
internetowej maszewo.pl, rozsyłane są do sołtysów gminy 
Maszewo, wywieszane na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczane 
w bezpłatnym kwartalniku „Biuletyn Maszewski”. 
W czerwcu 2014 roku w porównaniu z początkiem roku notowano 
znaczny spadek liczby bezrobotnych w Polsce. Na koniec 
przedstawionego okresu w rejestrach powiatowych urzędów 
pracy na obszarze kraju znajdowało się łącznie 1 912,6 tys. osób 
bezrobotnych wobec 2 157,9 tys. na koniec grudnia 2013 roku, co 
oznacza spadek o 11,4 pkt proc.
Porównując wartość stopy bezrobocia z początku i końca 
analizowanego okresu, obserwuje się jej spadek we wszystkich 
powiatach, dla województwa omawiany wskaźnik zmniejszył się 
o 2,3%. Odsetek bezrobotnych w zbiorowości osób aktywnych 
zawodowo w największym stopniu obniżył się w powiecie 
gryfickim i kamieńskim odpowiednio o 6,0 oraz 5,9 pkt proc. W 
grupie regionów z najmniejszym spadkiem od 0,5 do 1,8 znalazły 
się powiaty wałecki, policki, goleniowski, stargardzki oraz Miasto 
Koszalin i Szczecin.
Z analizy struktury osób bezrobotnych z województwa 
zachodniopomorskiego wynika, że najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby od 25 do 34 roku życia – 27,4%, z wykształceniem 
gimnazjalnym i niższym – 34,1%, posiadający staż pracy od roku 
do 5 lat – 21,5%, pozostający poza zatrudnieniem od 6 do 12 
miesięcy – 21,8%. Analizując zmianę struktury bezrobotnych w 
badanym okresie (koniec 2013 roku oraz koniec I półrocza 2014 
roku) wyraźnie widać wzrost w dwóch kategoriach – osoby 
powyżej 60 roku życia oraz pozostające bez pracy od 6 do 12 
miesięcy. Dla pozostałych grup notowano spadki, najwyższe dla 
osób pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy, o 42,7 pkt proc.

Źródło: http://www.wup.pl
             Powiatowy Urząd Pracy w GoleniowieŹródło: dane 

Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie
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Ksiądz Kanonik Jan Tomasz Żyła urodził się 20 listopada 1940 r. w 
Ostrowie k. Przeworska. Był najstarszym z sześciorga rodzeństwa. 
Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1970 r. w Świnoujściu. 
Pracował jako wikariusz w następujących placówkach: Trzcińsko 
Zdrój od 01.09.1970 do 16.03.1974, następnie w parafii MB 
Ostrobramskiej w Szczecinie od 16.03.1974 do 05.08.1975, w 
parafii Świętej Rodziny w Szczecinie od 05.08.1975 do 10.06.1980 
i w parafii Wniebowzięcia NMP w Gryficach od 10.06.1980 do 
01.07.1981 r.
Kolejną placówką duszpasterską ks. Jana była parafia w Jarszewie 
od 01.07.1981 do 07.08.1982, następnie Zielin od 07.08.1982 do 
12.08.1982 i Chłopowo od 13.08.1982 do 15.10.1982 r. Pierwszą 
parafią nominowaną dekretem administratora było Storkowo od 
15.10.1982 do 01.10.1985 r.
Ks. Jan został proboszczem 01. 10. 1985 r. w Starej Dąbrowej, a po 
trzech latach 15.07.1988 r. przeniesiony został do Maszewa i tam 
posługiwał do Wielkiej Środy - 16. 04. 2014 r. Tego dnia, w 
godzinach porannych, po ciężkiej chorobie, w 74. roku życia, 
zakończył swoje ziemskie życie, zaopatrzony sakramentami 
świętymi.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej w Maszewie, we wtorek, 22 kwietnia 
2014 r. Eucharystii, przy licznym udziale kapłanów i wiernych, 
przewodniczył J.E. Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, a homilię 
pogrzebową wygłosił ks. dr Paweł Płaczek, były wikariusz w 
Maszewie i przyjaciel ks. Jana.
Ks. Paweł w kazaniu pogrzebowym powiedział m.in.: 
„Przeżywamy dziś szczególną katechezę. Poprzedziły ją znaki, 
symbole i treść liturgii triduum paschalnego. Św. Jan ewangelista w 
opisie męki Pańskiej, którą rozważaliśmy w Wielki Piątek ukazał 
krzyż Pana Jezusa jako miejsce Jego wywyższenia, a nie poniżenia. 
Utrudzony Pan królował na krzyżu. W krzyżu została objawiona 
Jego godność – Jego chwała. Chrystus nie umarł na krzyżu ale oddał 
swoje życie w pełnym akcie wolności, władzy nad sobą, 
królowania. Charakterystyczne, że u św. Jana nie ma Szymona z 
Cyreny – Chrystus sam niesie krzyż, nie ma pomocy – jest to 
wyłącznie Jego zwycięski oręż. Nasz Pan dokonuje zwycięstwa 
przy pomocy krzyża.
Chrystus sam dźwigając krzyż podkreśla, że krzyż jest jakoś 
nieprzekazywalny, że każdy dźwiga własny krzyż, a dźwigać swój 
krzyż jest trudniejsze. Myślę, że czujemy w tym poważny opór 
przeciwko ogólnie takiemu myśleniu. Prawda jest taka, że przed 
krzyżem człowiek powinien uciekać dokąd może, jak najdalej, ale 
są sytuacje, że nie może i wtedy jest pytanie – Czy potrafi go godnie 
przyjąć i ucałować. Wziąć swój krzyż i Jezusa naśladować.
Ś.P ks. Jan przyjął godnie swój krzyż. Pamiętam jak w połowie 
listopada ubiegłego roku usłyszał i na piśmie (tzw. karcie pacjenta) 
otrzymał I stację swojej drogi krzyżowej – wyrok - nowotwór 
złośliwy – uogólniona choroba nowotworowa i do wglądu 
statystyki medyczne: – z tym nowotworem ludzie żyją od 2 do 8 
miesięcy. Tego właśnie listopadowego dnia został zaproszony przez 
Chrystusa do wejścia w tajemnicę krzyża ale w poczuciu, że krzyż 
nie jest ostatnim słowem w dziejach człowieka. Ucałował swój 
krzyż dlatego, że wierzył, że Jezus zmartwychwstał. Nie lękał się, w 
takim poczuciu że krzyż go zabije lecz pokładał nadzieję, że jego 
krzyż będzie bramą do życia.
Jest coś wyjątkowego co dopiero dziś odczytuję jako pewien 
paradoks. Towarzysząc ks. Janowi miałem wrażenie, że z jednej 
strony musiał wiedział, że umrze, ale ukazywał do ostatnich godzin 
chęć życia – dalsze długoterminowe plany. To pragnienie – chcę żyć 
– uzmysłowiło mi, że człowiek odrzucając własną śmierć ukazuje, 
że jest powołany do życia. Śmierć nie jest nasza!!! Nie jest w nas, w 
naszym umyśle… My chcemy żyć!!! Bóg wpisał pragnienie życia, a 
nie śmierci. Stąd lęk przed śmiercią, o którym pisał św. Jan ukazuje 
nam istnienie wieczności, a nie zagładę i nicość”.
Ks. Paweł mówiąc o życiu ks. Jana wspomniał, że odprowadzamy 

WSPOMINAMY KS. JANA ¯Y£Ê

na maszewski cmentarz kapłana wdzięczności, który swoją wiarę 
zawierzył osobie Jezusa Chrystusa – Boga Żywego, Zmartwych-
wstałego. To z Nim i dla Niego ks. Jan głosił słowo Boże i 
celebrował sakramenty. Zawsze miał czas dla drugiego człowieka 
i szacunek. Żył uczciwie i skromnie. Jego wielkość wyrażała się w 
pokorze i w dystansie do tego co światowe. Kochał Kościół i czuł 
potrzebę nowej ewangelizacji, co wyraziło się w przygotowanej 
„drodze ewangelizacji ze św. Janem Pawłem II w Maszewie”.

Warto przypomnieć, że ks. Jan piastował następujące 
urzędy i godności: Dziekana Dekanatu Maszewo od 15.07.1988 
do 16.04.2014 r. oraz godność Kanonika Gremialnego 
Stargardzkiej Kapituły Kolegiackiej od 16.05.1995 i jej kustosza 
od 02.08.2012 r.

Ks. Jan, wraz z kapłanami wyświęconymi z Nim w 1970 
r., w Świnoujściu obrał sobie hasło: „Z pokolenia szukających 
Boga”.  Odnosiło się to zawołanie najpierw do jego osobistych 
życiowych wyborów. Mimo informacji z Seminarium w 
Przemyślu, że nie może być do niego przyjęty z racji na dużą 
liczbę kandydatów, zdecydował się na opuszczenie rodzinnych 
stron i zgłosił się do Seminarium Duchownego w Gościkowie-
Paradyżu, przygotowującym kapłanów dla rozległej wówczas 
Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Nie 
przestraszył się też widma dwuletniej służby wojskowej, którą 
odbył od 3 czerwca 1961 r. do 3 czerwca 1963 r. w Ząbkowicach 
Śląskich. Po dwuletniej pracy zawodowej w Dzierżoniowie, 
podyktowanej sytuacją rodzinną, wrócił ponownie do 
Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu, by 
przygotować się kapłaństwa.  Swą ofiarną posługą we wszystkich 
wyznaczanych Mu placówkach duszpasterskich i funkcjach, 
pomagał innym „odszukać Boga”.

ks. Infułat dr Edmund 
Cybulski
ks. dr Paweł Płaczek
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Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się w SP Dębice 
w dniu 10 października 2014 r. Akademia została przygotowana przez 
panie Małgorzatę Woźniak i Elżbietę Łokaj. Na uroczystość przybyli 
zaproszeni goście: Burmistrz Maszewa pani Jadwiga Ferensztajn, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Maszewie pan Egeniusz Głowacki 
oraz kapitan Jednostki Saperów ze Stargardu Szczecińskiego.
Uczniowie ze szkolnego zespołu teatralnego „Arlekin” wystawili sztukę 
pt. „Gdzie diabeł nie może, tam nauczyciela pośle”. Występ aktorów 
przerywany był gromkimi brawami i głośnymi salwami śmiechu. Oprawą 
muzyczną już tradycyjnie zajął się chór szkolny „Gama”. Dzieci piosenką, 
czyli najpiękniej jak potrafiły, podziękowały nauczycielom szkoły za trud 
i poświęcenie włożone w ich rozwój i wychowanie. Już tradycyjnie w 
naszej szkole w tym dniu odbyło się także pasowanie na uczniów dzieci z 
klas pierwszych. W tym roku szkolnym ślubowały aż dwie klasy I a i I b. 
Pierwszoklasiści przygotowali i zaprezentowali się śpiewając piosenki i 
tańcząc polkę. Złożyli uroczystą przysięgę w obecności Sztandaru Szkoły. 
Z wielkimi emocjami przeżywali akt pasowania na ucznia dokonany  
przez panią dyrektor. Wychowawcy klas panie Ewa Śniegowska i 

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w SP w Dêbicach

Angelika Tębłowska wręczyły dzieciom pamiątkowe 
dyplomy i legitymacje szkolne. Dzieci podarowały pani 
dyrektor w podziękowaniu za przyjęcie do braci 
uczniowskiej bukiet kwiatów. Zrobiono pamiątkowe 
zdjęcia. W klasach odbyły się słodkie poczęstunki.

6 października br. w Szkole Podstawowej w Maszewie 
odbyła się uroczystość „Pasowania na ucznia” dzieci z klas 
pierwszych. W roku szkolnym 2014/2015 ślubowanie 
złożyło aż pięć klas. O godzinie 8.30 wszyscy 
pierwszoklasiści w strojach galowych wraz ze swoimi 
rodzicami przybyli do szkoły. Do sali gimnastycznej weszły 
dwie klasy sześciolatków oraz trzy siedmiolatków 
prowadzone przez starszych kolegów z klas V i VI oraz 
wychowawczynie najmłodszych – pani Emilia Klusarczyk, 

pani Kamila Urbańska, pani Grażyna Kukla, pani Maria Gozdur oraz pani 
Janina Konopska. Pani dyrektor Renata Żak serdecznie powitała 
wszystkich, a następnie oddała głos dzieciom - one to bowiem były 
bohaterami tego spotkania i w tym dniu najważniejsze. Pierwszaki 
przygotowały program artystyczny. Były wierszyki i piosenki. Po części 
artystycznej nastąpiła część oficjalna. Przy sztandarze szkoły Pani 
wicedyrektor Łucja Kotwicka czytała tekst ślubowania, a dzieci 
powtarzały słowa. Przy uroczystej oprawie z tekstem ślubowania 
prezentowali się niezwykle uroczyście. Po złożeniu ślubowania każdy 
uczeń z klasy był osobiście pasowany na ucznia przez Panią dyrektor 
„zaczarowanym  piórem”. Otrzymał również pamiątkę od wychowawczyń 
i upominki od uczniów klas V i VI, które w ich imieniu wręczyły                        
pani Kinga Gryczkowska i pani Agnieszka Lemieszko wraz z 
przedstawicielami klas.                      
Był to niezwykły moment. Uczniowie byli tym faktem bardzo przejęci. Po 
pasowaniu była chwila dla fotoreporterów, czyli rodziców i najbliższych, 
którzy to niezwykłe wydarzenie chcieli upamiętnić. Po tylu wrażeniach w 
salach lekcyjnych czekała na dzieci miła niespodzianka. Rodzice, chcąc, by 
ten niezwykły dzień w szkole był dla ich dzieci radością, przygotowali dla 
swoich pociech słodki poczęstunek. Jedna z klas wybrała się nawet z tej 
okazji do kawiarni Kameleon w Maszewie. Było bardzo miło i serdecznie. 
Wszystkie dzieci były zadowolone i dumne, że zostały włączone do 
społeczności szkolnej maszewskiej podstawówki.

Pasowanie pierwszaków

9 października br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie odbyła się 
uroczystość jubileuszu 20. lecia Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów – Koła w Maszewie. To wyjątkowe święto zaszczycili 
swoją obecnością  między innymi Jadwiga Ferensztajn – Burmistrz 
Maszewa, Eugeniusz Głowacki – Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Maszewie, Jerzy Mędrek – Przewodniczący Okręgu Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szczecinie oraz Danuta 
Faryniarz – przewodnicząca Rejonu w Goleniowie. Uroczysta Gala 
Jubileuszowa zgromadziła ponad 100 osób i była okazją do 
podsumowania ostatnich dwudziestu lat Związku, podsumowania 
dokonała Krystyna Cybuła – przewodnicząca ZERiI Koła w 
Maszewie. Jak przystało na jubileusz nie zabrakło życzeń i gratulacji. 
Miały miejsce również  podziękowania i odznaczenia. Zostały 
wręczone Złote Odznaki Honorowe Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Odznaczenia otrzymały: Jadwiga Ferensztajn, 
Halina Murzyńska oraz Janina Pawluczuk. Tego wyjątkowego 
wieczoru nie zabrakło emocji muzycznych: wystąpiła Paulina 

Mieczkowska solistka z 
pracowni OKiS w Masze-
wie wraz z Andrzejem 
Kwaśniewskim - instru-

Jubileusz 20. lecia Zwi¹zku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów – Ko³a w Maszewie

ktorem. Niespodzianką była piosenka o Maszewie, którą 
skomponował p. Andrzej Kwaśniewski, którą zresztą osobiście 
wykonał w duecie z Pauliną. Wystąpił również Zespół Śpiewaczy z 
Nowogardu „Wesoła Ferajna” pod kierownictwem Barbary Źróbek, 
który świetnie bawił wszystkich gości. Oprawę muzyczną zapewnił 
uczestnikom zaprzyjaźniony zespół.  Nie zabrakło więc muzyki, tańca 
oraz dobrego  jedzenia. Miło spędzony wieczór przy śpiewach i 
tańcach uczestnicy będą wspominać z pewnością bardzo długo.
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Piłkarze Masovi po 9 rozegranych kolejkach 
Regionalnej Klasy Okręgowej zajmują 7 
miejsce w ligowej tabeli. Bilans spotkań 
beniaminka ligi prowadzonego przez 
Błażeja Olszewskiego to 4 zwycięstwa, 2 
remisy i 3 porażki. Bramki 17 strzelonych i 
16 straconych. Najlepszym strzelcem 
zespołu jest obecnie Przemysław Stosio z 5 
trafieniami na koncie. 
Oto wyniki spotkań.
1 kolejka: MASOVIA – Ehrle Dobra 
Szczecińska 3:0
bramki: Michalczyk, Młynarczyk, Stosio.
2 kolejka: Fagus Kołbacz – MASOVIA 4:1
bramka: Karasiak

7 miejsce  MASOVI
3 kolejka: MASOVIA – Wicher Brojce 0:1
4 kolejka:  MASOVIA: Wybrzeże 
Rewalskie Rewal 2:2
bramki: Rokoszewski, Dębowczyk
5 kolejka: Tanowia Tanowo – MASOVIA 
3:3
bramki: Wino, Stosio 2.
6 kolejka: MASOVIA – Światowid Łobez 
1:0
bramka: Stosio
7 kolejka: Sparta Gryfice – MASOVIA 4:1
bramka: Bataliński
8 kolejka: MASOVIA – Promień Mosty 3:1
bramki: Dębowczyk 2, Karasiak
9 kolejka: Mewa Resko – MASOVIA 1:3

I Rodzinny Maszewski Maraton Rowerowy 
w całości został sfinansowany przez 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
Organizatorem był UKS Ratusz Maszewo 
wraz z grupą nieformalną, przy współpracy 
z UM Maszewo oraz OKIS Maszewo. W 
piękną słoneczną niedzielę 19 Października 
2014r na Stadionie Miejskim w Maszewie 
na starcie stanęło ponad stu uczestników 
wraz z całymi rodzinami. Zawodnicy 
rywalizowali w ośmiu konkurencjach. 
Tradycyjnie najmłodszym uczestnikiem był 
półtoraroczny Antoś Pająk z Darża. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki 
startowe, zwycięzcy puchary, medale, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W trakcie 
oraz po wyścigu całe rodziny piekły 
kiełbaski na ognisku.
B y ł a  t o  p i e r w s z a  t a k a  i m p r e z a  
organizowana przez nasz klub, oraz 
pierwsze fundusze zdobyte z dotacji 
unijnych, postaramy się aby w przyszłości 
zdobywać więcej takich funduszy i takie 
imprezy organizować cyklicznie.

 Leszek Jarmowski 
Wyniki – kat. do lat 6 /do 2008/
Chłopcy: 
1. Antoni Adamczuk – Maszewo
2. Miłosz Korczyński – Gryfino
3. Alan Madej – Szczecin
4. Antoni Pająk – Maszewo
Dziewczęta:
1. Jula Posiakow – Szczecin
2. Martyna Walczak – Gryfino
3. Tatiana Ryczkowska – Maszewo
4. Maja Wierzbicka – Maszewo
5. Tosia Sokołowska – Maszewo
6.Wiktoria Drzeiwecka – Maszewo
7. Nina Regulska – Wisławie 
8. Alicja Żoch – Maszewo
9. Kornelia Zaborowska – Goleniów
Wyniki – kat. do lat 8 /2006-2007/
Chłopcy: 
1. Tomasz Radawiec – Maszewo
2. Szymon Woźniak – Wisławie 
3. Dariusz Więckowski - Maszewo
4. Wiktor Majchrowski – Szczecin 
5. Fabian Wróblewski – Wisławie
Dziewczęta:
1. Maja Jarmowska - Maszewo

I  RODZINNY  MASZEWSKI  MARATON 
2. Klaudia Żoch - Maszewo
3. Maja Wierzbicka – Maszewo 
4. Aleksandra Zaborowska – Goleniów 

Wyniki – kat. do lat 10 /2004- 2005/
Chłopcy: 
1. Hubert Grygowski - Nowogard
2. Oliwier Czerkawski – Gryfino 
3. Konstanty Kaczor – Maszewo 
4. Wiktor Korczyński – Gryfino 
5. Marcin Żebrowski – Maszewo 
6. Wiktor Wróblewski – Wisławie
7. Piotr Posiakow – Szczecin 
8. Wiktor Lebowski – Maszewo 
Wyniki – kat. do lat 12 /2002- 2003/
Chłopcy: 
1. Jacek Fecak – Nowogard 
2. Szymon Walczak – Gryfino 
3. Paweł Zając – Nowogard 
4. Jakub Szydłowski – Szczecin 
Dziewczęta: 
1. Maja Wróblewska – Maszewo
2. Tamara Szalińska – Maszewo 
Wyniki – kat. do lat 14 /2000- 2001/
Chłopcy: 
1. Piotr Sowiński - Nowogard 
2. Adam Zając – Nowogard 
3. Dawid Szaliński - Maszewo 
4. Mariusz Piotrowski – Gryfino 
5. Kacper Żygadło – Gryfino 
6. Bartek Zwoliński – Gryfino 
7. Mateusz Gliwka – Nowogard 
8. Mateusz Pieprz – Modrzewie
9. Szymon Kinasz – Nowogard 
10. Dominik Ołubiec – Nowogard
1. Kacper Radawiec – Maszewo 
Dziewczęta: 
1. Weronika Fidos – Maszewo
Wyniki – kat. Open 
1. Michał Urtnowski – Nowogard 
2. Jarek Komenda - Żarnowo 
3. Robert Jakubowski – Nowogard 
4. Arkadiusz Pietruszewski – Nowogard
5. Dawid Szaliński – Maszewo
6. Adam Salamon – Nowogard
7. Piotr Kaczor – Maszewo
8. Bartek Giluń – Police
9. Anna Kłos – Ujście – K
10. Janusz Pietruszewski – Nowogard 
11. Paweł Cichecki – Maszewo
12. Michał Stramski – Chociwel
13. Marcin Posiakow – Szczecin 

14. Tomasz Małecki – Maszewo
15. Mariusz Szydłowski – Szczecin 
16. Adam Gulbinowicz – Goleniów
17. Grzegorz Majchrowski – Szczecin 
18. Iwona Pietruszewska – Nowogard 
19. Tomasz Jarmowski – Maszewo – nie
wystartował 
20. Robert Wierzbicki – Maszewo – nie
wystartował 
21. Ewa Olesiuk – Maszewo – nie
wystartowała
22. Sebastian Korczyński – Gryfino – nie
ukończył 
23. Iwona Posiakow – nie ukończyła 
Wyniki – kat. Sztafeta rodzinna – Dorosły 
+ Dorosły 
1. Anna + Michał Urtnowski – Nowogard 
2. Arkadiusz + Janusz Pietruszewski – 
Nowogard 
3. Justyna + Piotr Kaczor - Maszewo
4. Iwona + Marcin Posiakow – Szczecin
Wyniki – kat. Sztafeta rodzinna – Dziecko 
do lat 12 + Dorosły 
1. Konstanty + Piotr Kaczor – Maszewo 
2. Maja + Tomasz Jarmowski – Maszewo 
3. Piotr + Marcin Posiakow – Szczecin 
4. Maja + Robert Wierzbicki – Maszewo 
5. Wiktor + Michał Wróblewski – Wisławie 
6. Tomasz + Arek Radawiec – Maszewo 
7. Tamara + Natasza Szalińska – Maszewo 
8. Nina + Paweł Regulski – Wisławie 
9. Wiktor + Grzegorz Majchrowski –
Szczecin 
10. Martyna + Żaneta _ Równiejko –
Maszewo 
11. Maja + Anna Wróblewska – Maszewo 
12. Agnieszka + Huber Grygowski –
Nowogard 
13. Antoni + Dariusz Adamczuk – Maszewo 
14. Julia + Iwona Posiakow – Szczecin 

bramki: Wino, Wesołowski, Stosio.
Najlepsi strzelcy:
Przemysław Stosio - 5 bramek
Szymon Dębowczyk – 3 bramki
Wino Piotr, Daniel Karasika – po 2 bramki
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RYS HISTORYCZNY (do 1945 r. Neu Massow)
Wieś ulicowa z zabudową osi płn. – płd. Data założenia wsi nie 
jest znana, można jednak domniemywać, że powstała najpóźniej 
w wieku XIX. Świadczy o tym między innymi wykształcony w 
pełni układ wsi dokumentowany przez materiał kartograficzny z 
1980 r. Pierwsza wzmianka o miejscowości w dostępnych 
źródłach historycznych dotyczy roku 1932 i informuje, że 
ówczesny areał wsi wynosił 202 ha. Wieś zamieszkiwało 
wówczas 96 mieszkańców, którzy użytkowali 14 budynków 
mieszkalnych  i 16 gospodarczych.  W 1939 r. wieś rolników 
indywidualnych. 
W końcu XIX w. we wsi na zbliżonych do siebie wielkością  
działkach siedliskowych rozlokowane były zagrody o różnym 
kształcie, w tym zagrody czworoboczne.
Obecnie widoczną jest dwufazowość zabudowy. W starszych 
zagrodach budynki mieszkalne ustawione szczytem do drogi i 
łącznie z budynkami gospodarczymi tworzą podkowę otwartą w 
kierunku drogi. Przy tych zagrodach na uwagę zasługują 
ogrodzenia, kamienne lub kamienno – ceglane. W nowszych 
zagrodach budynki mieszkalne ustawione na froncie działek 
siedliskowych, kalenicowo do drogi. We wsi dominuje zabudowa 
murowana a tylko w nielicznych przypadkach budynki 
mieszkalne ryglowe lub ryglowo – murowane np. nr 4. 
Zdecydowana większość obiektów pochodzi z lat 10 – 20 XX w. 
lub w tym czasie zostały przebudowane.
Maszewko to niewielka wieś położona ok. 5 km na płn. – wsch. od 
Maszewa, poza znaczącymi traktatami komunikacyjnymi. 
Dojazd do wsi od lokalnej drogi Dębice – Godowo.
Urząd Miejski znajduje się w Maszewie oddalonym o  około 5  
km. Mieszkańcy mogą korzystać z opieki zdrowotnej Ośrodka 
Zdrowia w Maszewie i Dębicach.
Dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Dębicach 
natomiast młodzież gimnazjalna do Gimnazjum w Maszewie.

O tragicznych skutkach pożarów pisaliśmy już w tym roku dwukrotnie. 
Warto zatem raz jeszcze przypomnieć o podstawowych zasadach, 
których należy przestrzegać, aby takiej tragedii uniknąć.
W okresach jesienno – zimowych, kiedy temperatura na zewnątrz spada 
poniżej zera, urządzenia grzewcze pracują na zwiększonej wydajności 
nawet wtedy, gdy nikt ich nie dozoruje. W tym właśnie czasie dochodzi 
do pożarów sadzy w kominie oraz zadymień, które stanowią zagrożenie 
dla całego budynku, a przede wszystkim jego mieszkańców.
Aby zapobiec tego typu zdarzeniom właściciele budynków 
mieszkalnych lub ich zarządcy powinni zadbać o systematyczne 
czyszczenie przewodów dymowych.
Zapalenie się sadzy w kominie to nic innego jak samozapłon cząstek 
nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych (spalinowych), 
które zbierały się w czasie pracy urządzeń grzewczych, a nie były 
wyczyszczone przez kominiarzy. Sadza powstaje w wyniku niepełnego 
spalania stałego materiału palnego. W piecach grzewczych nie wolno 
spalać tzw. resztek czyli śmieci i innych odpadów komunalnych, które 
powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały 
chemicznie złożone (np. opakowania typu PET) w piecu spalą się tylko 
częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w 
przewodach kominowych. Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy 

bardzo głośny szum 
spowodowany trwającą 
g w a ł t o w n i e  r e a k c j ą  
spalania w przewodzie. 

Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować 
nieszczelności w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka 
temperatura wydostanie się na zewnątrz, dokonując zapalenia się 
materiałów na poddaszu, czy też w pomieszczeniach na niższych 
kondygnacjach, przylegających bezpośrednio lub pośrednio do komina.
W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:
- zadzwonić na nr alarmowy 998 lub 112 i wezwać Straż Pożarną podając 
szczegółowo co się dzieje i jak dojechać do tego budynku.
- wygasić ogień w piecu, kominku.
- zamknąć dopływ powietrza od dołu i od góry (drzwiczki, szybry itp.)
- dozorować budynek na całej długości przewodu kominowego od strony 
pomieszczeń.
Ważne!
Nie wolno do palącego się komina wlewać wody gdyż grozi to jego 
pęknięciem, a nawet rozerwaniem.
Po pożarze sadzy w kominie obowiązkowo należy wezwać kominiarza, 
aby wyczyścił przewody i dokonał ich technicznego przeglądu.
Należy pamiętać, że z nieszczelnej instalacji grzewczej wydobywać się 
może, stanowiący śmiertelne zagrożenie dla życia, tlenek węgla czyli 
czad.
Pamiętajmy, że tylko bezwzględne stosowanie się do podanych wyżej 
zasad pozwoli nam uchronić się przed pożarem lub zaczadzeniem.

Uwaga na piece i kominy!



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

PLACÓWKI OPIEKI 
MEDYCZNEJ
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